


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 أتقدم بالشكر الجزٌل إلى كل من لً ٌد المساعدة 

 فً إنجاز هذه المذكرة و لم تبخل علٌنا بنصائحها األستاذة المشرفة " دمحمي نادٌة " 

 و توجٌهاتها النٌرة فجزاءها هللا كل خٌر كما أتقدم 

 الشكر الجزٌل إلى كافة أساتذة علم المكتبات و المعلومات

 و أتقدم بخالص التحدٌات و التقدٌر" بن دحو أحمد  "منهم الدكتور 

 إلى أساتذة أعضاء لجنة المناقشة الموقرٌن  

 على ما تكبدوه من عناء لقراءة المذكرة

 كما ال ٌفوتنً أن أشكر كل من ساعدنً من قرٌب

 أو من بعٌد فً إنجاز هذا البحث 
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 إال بشكرك إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة             

 إلى من كلله هللا بالهٌبة و الوقار إلى من أحمل إسمه بكل إفتخار               
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 "أمً الحبٌبة."و سر الوجود إلى من ربتنً و أرانت دربً إلى أغلى إنسانة فً الوجود             

 ." . أٌمن. وزكٌة. و إلى بهجة الحٌاة فاٌزةدمحم" إلى إخوتً        

 " إبراهٌم و حلوم و حورٌة و أمال و زمٌلتً رشٌدة" إلى أصدقائً خاصة          

 " بختة" و إلى من ساعدتنً  فً مذكرتً             

 و إلى الذٌن لم أذكر أسماءهم.           

 

 

                                                                               



 

 

 نحمدك الميم الذي مدنا بالعقل والجيد إلتمام ىذا العمل المتواضع 

 ونسألك التوفيق ه لطالما انتظرنا

من سقتني  قمبي إلى إلى عمة كياني، مبعث وجداني، نسمة حياتي، ريحانة روحي و سموى 
وحنانيا، إلى من عدت النجوم في سفري و غيابي، إلى النسيم  كأس الحب و غمرتني بدفئيا

 الطامح في السماء... إلى أمي الغالية

إلى من عممني أن الحياة كفاح، وأن الصبر مفتاح النجاح، وأن النجاح أمل، إلى من اثر 
 لنفسو من أجمنا أبتاه 

إخوتي  حياتي رىذا العمل المتواضع إلى من ساندني في الحياة إلى من نو كما أىدي 
 األعزاء وكل زوجاتيم وخاصة كتاكيت العائمة

رفيقتي عمري يحي باي سميرة و زاوي أمينة بدون أن أنسى صديقتي وأتقدم بالشكر الخاص 
 يحي باي نجاة الغالية 

 بة  و ومن تقاسمت معيا ثمرة جيدي شاشور ر 

معيم أجمل األيام التي عشت إلى الصديقات الفضَليات كما ال تفوتني الفرصة أن أىديو 
 الجامعية وأتمنى ليم حياة مميئة باألفراح والمسرات 

 

 ""رشيدة تممساني
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 10 خاص بمجتمع البحث 59        
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النترنت تلبً كل االحتٌاجات العلمٌة البحثٌةا 76           00 

االنترنت شبكة المواقع التً تستخدمها اكثرفً  77           00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة:
 

 تحوالت ضخمة على المستوى البحث العلمً، المعلومات  ثورة تكنولوجٌا تأحدث

للباحثٌن، و بما أتاحته من مصادر متجددة  اآللً اإلعالم بما وفرته من سهولة فً استخدام

 المعلومات و تحلٌلها فأصبحت بذلك مكتبة لكل باحث فً اإلدارةللمعلومات. وبرامج 

 عرٌضا فً مختلف الجدٌدة جمهورا  االتصالٌةأي تخصص و كسبت هذه الوسائل  

 فئات الجماهٌر. 

من العوامل المهمة و الرئٌسٌة فً إٌصال التعلٌم إلى أفضل المعلومات  وتعتبر التكنولوجٌا 

صال و هائلة فً مجال وسائل االتالمستوٌات و شهد أخر القرن العشرٌن قفزات تكنولوجٌة 

ها و أهمها ظهور شبكة المعلومات الدولٌة االنترنت و مات، و ال شك أن أحدثالمعلو

انتشارها، و ما صاحبها من قفزات فً النشر اإللكترونً ، و استخدام هذه الشبكة فً البحث 

عة متاحة الستخدام األفراد فً أي رق العلمً و نقل المعلومات بحٌث أصبحت المعلومات

 من األرض مهما كانت نائٌة.

كما تعتبر شبكة االنترنٌت التً أحدثت طوفان معلوماتً لم ٌسبق له مثٌل فً تارٌخ 

 البشرٌة نظاما جدٌدا لتبادل المعلومات .

و إعدادهم  أبناءنارٌعا حتى أنه لم ٌعد بإمكان تعلٌم ظهرت حدٌثا و انتشرت س

المعارف و للمستقبل بعٌدا عن هذه الشبكة العنكبوتٌة .فهً مصدر أساسً للمعلومات و 

عد أي مكتبة أو مركز معلومات أن ٌتجاهل ما علٌنا مواكبة العصر ، لذا لم تأصبح إلزا

مختلف أعمارهم و مستوٌاتهم التعلٌمٌة سٌلة أساسٌة ٌلجأ إلٌها الطلبة بخدمة االنترنت كو

 .الدكتوراهخاصة طلبة الدراسات العلٌا 

فً البحث  االنترنت استخداملذا سنتناول فً هذه الدراسة موضوع تحت عنوان  

العلمً و هً دراسة مٌدانٌة بجامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس بمستغانم على عٌنة طلبة 

اإلطار المنهجً : ٌتضمن إشكالٌة  الدكتوراه علوم اجتماعٌة و احتوت خطة البحث على

و الموضوع و أهمٌة الدراسة  اختٌارالدراسة و تساؤالتها و فرضٌات الدراسة و أسباب 

أهداف الدراسة و أٌضا تحدٌد المفاهٌم األساسٌة للدراسة السابقة و مجاالت الدراسة ) مجال 

البشري و الزمنً و المكانً( و من ثم منهج مستخدم فً الدراسة و تناولنا فً الفصل األول 

و عناوٌن االنترنت و المفاهٌم و المصطلحات ذات  االنترنتفٌه تعرٌف  االنترنتماهٌة 



 مقدمة:
 

. وفً الفصل الثانً ماهٌة  االنترنتشبكة  استخدامبشبكة االنترنت و أخٌرا معوقات  العالقة

نجاح البحث العلمً و البحث العلمً و تناولنا فٌه مفهوم البحث العلمً و أنواعه و عوامل 

بالبحث العلمً فٌه  االنترنتات البحث العلمً و فً الفصل الثالث عالقة خصائصه و أدو

، محركات البحث ً البحث العلمً، تطبٌقات االنترنت فً البحث العلمً ف االنترنتخدمات 

فً البحث العلمً و أخٌرا  االنترنتبالبحث العلمً ، مزاٌا  االنترنتالعلمً، توثٌق مصادر 

اإلطار التطبٌقً الذي تناولنا فٌه التعرٌف بمجتمع البحث ، تبوٌب و تحلٌل نتائج الدراسة ، 

  .االقتراحاتنتائج على ضوء الفرضٌات و أخٌرا  نتائج الدراسة العامة ،
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 :أوال :اإلشكالية

تعاقبت األحداث وتسارعت خالل النصف الثاني من القرن العشرين في مجال الحواسيب    

اآللية و تطبيقاتيا في كافة ميادين الحياة و ما إن حمت فترة التسعينيات حتى كان الحاسوب 

الشخصي يتصدر العديد من الصناعات المدنية، و شيد تطورات كثيرة بدأت مع زيادة قدرات 

متوازنة بحيث االنترنيت ومن ثم ربطيا مع بعضيا البعض لتكون شبكة الحواسيب اآللية 

لية أن تتناول البرامج و الممفات ،فمنظومة االنترنيت تعتبر تستطيع فييا أجيزة الحواسيب اآل

   قمة التطور في مجال تكنولوجيا  المعمومات و االتصال .

ألخبار و المعمومات اإللكترونية عن تعتبر االنترنت وسيمة اتصال جماىيرية حديثة لنقل ا     

إلى اعتماد عمى عينة طمبة الدكتوراه  موضوع مذكرتناطريق شبكة الحاسب اآللي كما تطرقنا في 

 الموضوع.عموم اجتماعية لموصول إلى نتائج فيما يخص ىذا 

   :اآلتيةو من هذا المنطلق نطرح اإلشكالية 

 العمومتساىم شبكة االنترنت في خدمة البحث العممي لدى طمبة الدكتوراه  إلى أي مدى

 ؟االجتماعية

 تساؤالت الدراسة::ثانيا

 ىل تمكن االنترنت من تمبية حاجيات المستفيدين ؟ 

 كة االنترنت تخدم البحث العممي ؟ىل كل المعمومات التي تقدميا شب 
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 ة :ثالثا: فرضيات الدراس

  بإمكان االنترنت تمبية حاجيات المستفيدين 

 .قد تكون المعمومات التي تقدميا شبكة االنترنت تخدم البحث العممي 

 :رابعا: أسباب اختيار الموضوع

إن لكل بحث أو دراسة عممية مجموعة من األسباب والدوافع التي تثير فضول الباحث وتجعمو 

 :جزىا فيما يميسنو يحاول استكشافو أو وصفو أو تحميمو ليذا 

 الموضوعية: األسباب  

 أغمب طالب الجامعة ىم الفئة التي تشكل الجميور األوسع الستخدام االنترنت كمصدر  إن

استخداميا في البحث مدى كان من الضروري معرفة  البحثية، ولذلكلممعمومات التعميمية 

 العممي.

  متاحة ومعروفة لدى الطمبة ،لذلك تصبح  أصبحتان خدمات االنترنت كتقنية الكترونية

 من المناسب دراسة استخداميا كمصدر لممعمومات التعميمية والبحثية .

  في الوقت الراىن. االنترنتاألىمية البالغة التي تكتسبيا 

  في البحوث العممية. االنترنت استخدامالرغبة في دراسة واقع 

 في التعامل مع البحوث االنترنتالمفرط لممستفيدين نحو شبكة  االتجاه. 

  الذاتية:األسباب 

  إحساسنا بأىمية الموضوع خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي عرفيا مجتمع

 .المعمومات
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 :خامسا: أهمية الدراسة

  ىذه الدراسة من خالل تحديدىا لمصعوبات التي تواجو طالب الدكتوراه والتي  أىميةتتجمى

 لالنترنت في البحث العممي.تحول بينو وبين استخداميم 

  ثراءىاالدراسة فيما ستضيفو من بيانات ومعمومات في ميدان البحث العممي  أىميةتكمن  وا 

 لمدراسات الخاصة باالنترنت واستخداماتيا.

 .معرفة مدى وصول المستفيدين في البحث العممي إلى المعمومات عن طريق االنترنت 

 في إثراء البحوث العممية و األىمية البالغة التي تكتسبيا ىذه األخيرة. دور االنترنت 

 .السرعة في الوصول إلى المعمومات خالل مدة وجيزة من الزمن 

 :سادسا: أهداف الدراسة

  صورة واضحة حول استخدام االنترنت من قبل طمبة الدكتوراه  إعطاء إلىتيدف الدراسة

 جامعة مستغانم في البحث العممي.

 .معرفة مدى توظيف طمبة الدكتوراه لالنترنت في نشاطيم البحثي 

  استخدام االنترنت في البحث العممي من قبل الطمبة. أسبابالتعرف عمى 

  في إثراء و تنمية و  االنترنتيوجد ىدف رئيسي ليذا البحث و ىو دراسة مدى مساىمة

 إطار البحث العممي.التوفق في إرضاء متطمبات الحاجة المعموماتية لممستفيدين في 

 .خدمة البحث العممي بصورة عامة 

  في مجال البحث العممي. االنترنت استخدامتسميط الضوء عمى 
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 :سابعا: تحديد المفاهيم األساسية للدراسة

جا (: ىي الترجمة لمكممة اإلنجميزية التي تعتبر إدماinternet) باالنترنت: يقصد االنترنت -1

 المترابطة، ىذا من الناحية المغوية.لكممتي أي الشبكات 

بالشكل المبسط عمى أنيا مجموعة من الحسابات المرتبطة  االنترنت: فيمكن أن توصف اصطالحا

 1في ىيئة شبكة أو شبكات. 

البعض  ببعضيامن شبكات الكمبيوتر  اآلالف:ىي شبكة االتصال عالمية تربط اإلجرائيالتعريف 

العالم خاصة في الجامعات ومعاىد البحث  أنحاءويستخدميا الماليين عمى مدار الساعة في معظم 

، وىي التي تتيح لممستخدم اقتناء والتزويد بالمعمومات العممي والبنوك والمؤسسات الحكومية وغيرىا

نتاجوالموارد العممية لخدمة البحث العممي   المادة العممية  وا 

 علمي البحث ال – 2

عرف البحث العممي بأنو عممية فكرية منظمة يقوم بيا شخص يسمى الباحث ،من أجل تقصي     

الحقائق بشأن مسألة أو مشكمة معينة ، تسمى مشكمة البحث بإتباع طريقة عممية منظمة تسمى 

منيج البحث بغية الوصول إلى حمول مالئمة لمعالج أو إلى نتائج صالحة لمتعميم عمى المشكالت 

 2ثمة تسمى بنتائج البحث .المما

:يمكن إعطاء تعريف لمبحث العممي بأنو عبارة عن نشاط ىادف ومنظم يسعى التعريف اإلجرائي

دراسة الظواىر دراسة عممية باستخدام المنيج العممي وتفسيرىا والتحكم فييا وتوجيييا بما يخدم  إلى

شباعويساىم في تنمية المجتمع وتطوره   .و حاجات الفرد ورغبات وا 
                                                           

21.ص.1002لدراسات والنشر والتوزيع . بيروت ، شوقي ،العلوي . رهانات االنترنت . المؤسسة الجامعية ل -
1
  

10.ص.2441.الكويت ،1بدر،احمد.اصول البحث العلمي ومناهجه . وكالة المطبوعات.ط. -
2
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ماتية تعميمية و كتقنية معمو  االنترنتو نعني استخدام في البحث العلمي:  االنترنتاستخدام  – 3

، الذين يستخدمون ىذه المعمومات في المجال لتي يعتمد عمييا الطمبة الجامعين، ابحثية الكترونية

كذلك المعمومات ، أو دوريات الكترونية و حثي و تكون منشورة عمى شكل مقاالتالتعميمي و الب

التي يتم الحصول عمييا من خالل مجموعات النقاش و قوائم البريد اإللكتروني و محركات البحث 

 .  1المختمفة ألغراض تعميمية و بحثية

 ثامنا: الدرسات السابقة : 

 : الدراسة األولى:1

 دراسة الباحثين : نادية بوضياف و مفيدة بوتمجت شرق الدين تحت عنوان : -1

توظيف الشبكة العنكبوتية في مجال البحث العممي بين المعوقات و البحث العممي بين المعوقات 

 أىداف الدراسة : 

تيدف الدراسة إلى معرفة الدور الذي تقوم بو شبكة االنترنت في تعزيز البحث العممي لدى أساتذة 

لقيت في الممتقى الوطني كمية العموم اإلنسانية و االجتماعية جاءت الدراسة في إطار مداخمة أ

بكمية  2011مارس  -10-00حول  الحاسوب و تكنولوجيا المعمومات في التعميم العالي يوم 

 العموم اإلنسانية و االجتماعية بجامعة قاصدي مرباح .ورقمة و كانت تساؤالت الدراسة كأتي : 

 .ما دور الشبكة العنكبوتية في تعزيز البحث العممي لدى أساتذة الجامعي 

 فرعية:تساؤالت 
                                                           

 .  242 .ص .1010.  ].م.د[العممي..منيجية البحث ميدي ،زويمف -1
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 إمكانية توظيف االنترنت في مجال التعميم و البحث العممي ؟-

 ما ىي اإلستخدمات العممية النترنت لدى األستاذ الجامعي ؟-

 الدراسة الثانية :-2

حول الشبكة العالمية لمعمومات االنترنت و دورىا في تعزيز  2002جمال بن عبد العزيز الشرىان 

 طالب.الالبحث العممي لدى 

 جامعة الممك سعد لمدينة الرياض .

 الدراسة الثالثة : -3

: واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية لشبكة االنترنت في  تزياد بركا

 1البحث العممي .

 تتفرع عنو األسئمة اآلتية :

 ما ىي دوافع استخدام االنترنت و المعوقات وراء عدم استخدامو ؟ -

 ىي أغراض استخدامو ؟  ما-

 ىي األغراض لتذليل صعوبات استخدامو ؟ ما-

 نتائج الدراسة : 

 العينة:لقد جاءت دوافع استخدام االنترنت تنازليا كما أظيرت استجابة أفراد 

                                                           
-

1
الفلسطينية.لشبكة االنترنت في البحث العلمي. ورقة علمية مقدمة للمؤتمر زياد ، بركات .واقع استخدام اعضاء هيئة التدريس في الجامعات   

 .1003الدولي  الرابع.جامعة القاهرة، 
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 الوصول إلى الدراسات السابقة .- 

 تخصص.التعرف عمى كل ما ىو جديد عن -

 الحصول عمى الوثائق و المستندات. -

 مجاالت الدراسة : – تاسعا

في بحثنا ىذا  لمدراسة،ب كل دراسة ميدانية وضع حدود و مجاالت لمدراسة فتمثمت مجاالت متتط

 المكاني.المجال الزمني و المجال  البشري،في المجال 

 البشري:المجال -أ

عينة أجريت الدراسة الميدانية تحت عنوان تحت عنوان استخدام االنترنت في البحث العممي عمى 

  00من طمبة الدكتوراه كمية العموم االجتماعية عبد الحميد بن باديس بمستغانم البالغ عددىم 

 طالب .

 ب : المجال الزماني 

حيث وقع االختبار عمى طمبة  2010/2012بدأ االىتمام بموضوع الدراسة خالل الموسم الجامعي 

عن المجال الزماني لمدراسة تقول أنيا الدكتور كمية عموم االجتماعية بجامعة مستغانم و كخالصة 

 .2012ممتدة طيمة شير أفريل 
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 المجال المكاني :–ج  

تتمثل الحدود المكانية لمدراسة في كمية العموم االجتماعية و اإلنسانية بجامعة عبد الحميد بن 

 باديس  مستغانم .

 عاشرا : المنهج المستخدم في الدراسة :

الغرض المطموب ، وتعني في الفكر العممي  إلىاالروبي الطريق كممة منيج تعني في األصل 

 1الكشف عن الحقيقة في العموم بواسطة طائفة من القواعد العامة . إلىالمعاصر الطريق المؤدية 

يساعد  ألنوفيو يختمف باختالف موضوع كل دراسة  ودراسة،كل بحث  أساسويعتبر المنيج 

 إلىالباحث في تحديد وضبط دراستو وفق فرضيات موضوعة ومحتممة مسبقا، ومن ثم الوصول 

 2وواضحة.نتائج دقيقة 

 3فالمنيج الوصفي التحميمي ىو مظمة واسعة ومرنة تتضمن عددا من المناىج واألساليب الفرعية .

تي تفرض عمى الباحث نوع بحيث أننا نجده مناسبا لموضوع الدراسة عمما أن طبيعة البحث ىي ال

المنيج إلتباعو : فمن خالل دراستنا التي نود من خالليا معرفة استخدام االنترنت في البحث 

العممي لجامعة مستغانم كمية العموم االجتماعية ، و المنيج الوصفي ىو المنيج الذي ييدف إلى 

استنادا البيانات المجمعة  يقوم بتحميميا ،وخصائصيا و أبعادىا في إطار معين دراسة ظاىرة ليا

، ثم محاولة الوصول إلى أسبابيا و العوامل التي تتحكم فييا و بالتالي الوصول إلى نتائج حوليا

 قابمة لمتعميم .
                                                           

11.ص.2431همام،طلعت. سين جيم في مناهج البحث العلمي .بيروت:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، -
1
  

12.ص2433اض:دار المريخ،احمد،بدر.مناهج البحث في علوم المعلومات والمكتبات.الري -
2
  

-
3
-عربي-فرنسي-عبد الفاتح ،مراد.موسوعة البحث العلمي في إعداد الرسائل واألبحاث والمؤلفات :انجليزي 

   114شرعي.اإلسكندرية:]د.ن.[،]د.ت.[.ص.
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 تمهيد :

لكنيا اليوم تمثل عماد المجتمع المعموماتي  ،خياال اليمكن الوصول إليو كانت االنترنت سابقا تعد

الجديد ومعجزتو التي يبشر بيا ،حيث فتحت ىذه األداة الجديدة العالم عمى أبوابو ودكت كل 

 التخصصات واألسرار،فييمنة بانتشارىا السريع عمى العالم في مختمف الميادين .

دنا عمى مجموعة من اإعتمب ت ،ماىية االنترن إلىفمن خالل ىذا حاولنا التطرق في ىذا الفصل 

 .الخطوات التي سنتعرف عمييا 
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 internetتعريف االنترنت:  -1

Internet   باإلنجميزية مشتقة منinternational net Work  و كممة الشبكة العالمية ،

نجميزية مثل نشوء مسماىا بل عمم و ىي لم تكن معروفة في المغة اإل internetانترنت 

التي تشير إلى العالقة  البينية بين شيئين أو أكثر من   interنتيجة إلدخال السابقة، نشأت

التي تعني الشبكة لتعكس حقيقة أن انترنت ىي شبكة واسعة تربط بين عديد من   netكممة

وورد في إنتاج الفكري تعريفات متعددة و كثيرة النترنت من قبل  الشبكات المحدودة .

 و الدارسين من أبرزىا التعريفات التالية :  المختصينالباحثين و 

*االنترنت شبكة من الحاسبات اإللكترونية سواء المتشابية أو المختمفة األنواع و األحجام 

عممية تشارك و تبادل  تحكم   Protocolترتبط مع بعضيا البعض عن طريق برتوكوالت 

 1المعمومات

الكومبيوتر التي تحتوي عمى معمومات في مختمف عن مجموعة من أجيزة *االنترنت عبارة 

تبط ببعضيا من خالل شبكة المواضيع و ىذه األجيزة منتشرة في جميع األنحاء العالم و تر 

 متطورة 

                                                           
.02 .ص .0202،عمان : دار صفاء لمنشر و التوزيع .عوض النواية ، غالب .األنترنت و النشر اإللكتروني : الكتب اإللكترونية - 1
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و غيره  IP*االنترنت ىي شبكة العالمية لمشبكات المرتبطة مع بعضيا باستخدام بروتوكول 

نترنت انتقال الممفات و االتصال عن بعد و ، و يوفر برتوكول االمن البروتوكوالت متشابية

   .2و األخبار و غيرىا من الخدمات   E-MAILالبريد اإللكتروني 

 عناوين األنترنت :-0

 بروتكول األنترنت :  IP*عناوين 

قد يتصل جياز كومبيوتر بأكثر من شبكة واحدة ، في ىذه  الحالة يجب إعطاء النظام أكثر 

 عنوان عمى إتصال الكومبيوتر بشبكة مختمفة .  من عنوان واحد ، سيعرف كل

بت من أرقام الواحد و  20) بروتكول األنترنت ( ىو سمسمة تتكون من  IPإن عنوان 

 الصفر .

 DOMAIN NAMES*أسماء المجال 

من الصعب نذكر األرقام لذلك تستخدم العناوين الحرفية بدال من العناوين الرقمية ، تقوم 

ان الحرفي إلى عنوان رقمي دون تدخل المستخدم الذي يكشف أي الشبكة بتحويل العنو 

  صيغة رقمية أو حرفية سميت الحروف بإسم أسماء المجال .

                                                           
 .20نفس المرجع.ص. - 2
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المصدر إلى  packetبإعادة توجيو الحرم   routerيقوم جياز التوجيو  :  Ipv4عناوين *

 packtبرتوكول األنترنت بحيث  أن تتضمن الحزم   (IP)الشبكة الموجو باستخدام برتوكول 

االنترنت الخاص برتوكول  IP، باستخدام عنوان ل من الشبكة المصــــدر و الوجيةمعرف لك 

  1بالشبكة الموجية 

 برتوكول االنترنت المحفوظة :  IP*عناوين 

يتم حجز عناوين أجيزة مضيفة معينة و ال يمكن تعينيا ألجيزة الموجودة عمى الشبكة ، 

 تتضمن ىذه العناوين مايمي : 

 *عنوان الشبكة .

 *عنوان البث 

 برتوكول االنترنت العامة و الخاصة :  IP*عناوين 

العناوين الخاصة إلى ، باالنترنت ترجمة ب توصيل شبكة تستخدم عناوين خاصةيتطم

 ( إن جياز NAT، يطمق عمى عممية الترجمة ىذه ترجمة العناوين الشبكة ) عناوين عامة

                                                                                                . 1ىو ذلك الجياز الذي يقوم عادة بترجمة عناوين الشبكة ROUTEURتوجيو 

 صطمحات ذات العالقة بشبكة االنترنت المفاهيم و الم-3

                                                           
 09.ص.0791عمي، نظيف .محمود،السامرائي.بغداد: دار الحرية لمطباعة، عبد  – 1

 .20،203.ص.0222، المجتمع العربي لمنشر و لمتوزيع. عمان : مكتبة مقدمة إلى الشبكات .عبد العزيز، مازن  - 1
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 ىناك بعض المفاىيم و المصطمحات التي ليا عالقة بشبكة االنترنت و ىي : 

محمية مستقمة تربط عدة مستخدمين    in houseىي شبكة داخمية    : internet*االنترانت 

في منطقة أو مؤسسة أو مشروع تجاري باستخدام تكنولوجيا االنترنت و من الفوائد التي 

 تحققيا : 

الكفاءة : أي تجس الية تبادل المعمومات داخل المؤسسة أو المنظمة و التغمب عمى -

 المناسب . العقبات المنطقية التي تعوق جميع المعمومات و نشرىا في الوقت

الفاعمية : أي الفائدة التنظيمية التي تقود إلى تحسن  التعاون ة الترابط بين أجزاء المؤسسة -

 أثر ذلك إلية اتخاذ القرار .

نموذج مصغر لالنترنت صممت خاصة لخدمة مستخدمين شركة  EXTRANT*اإلسترانت : 

كانية تزويد المستويات أو أعضاء منظمة كما ىو الحال في اإلنترنت و لكن الفرق في إم

المنظمة و لكن غير  المختمفة من الوصول إلى األشخاص الذين يتم اختيارىم من خارج

 .متاح لمجميور

جامعة بحثية في  022ىي عبارة عن تحالف أكثر من  INTERNET ( :IP2) 2*االنترنت 

طوير و الواليات المتحدة و ىذا التحالف يعمل مع الحكومة و قطاع الصناعة من أجل ت

نشر عمود فقري قادم متشابك لو القدرة عمى حمل سرعة عالية جدا لمرورىا و كما أنو 
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 INTERNET I2يضمن نوعية الخدمة وجودتيا األكاديمية و نسبت البحث العممي يطمقان 

    ABILENE  1و إن كان في حقيقة األمر االسم الرسمي ليا ابميين 

د توجد مواقع غير ـــــــــــالموجودة في شبكة األنترنت ، و قعدم دقة و صحة جميع المعمومات -

 ة و لكن الطمبة قد يسممون بمصداقيتيا و دقتيا العممية .ــــــــة أو مشبوىــــــــــــمعروف

في شبكة األنترنت و من الصعب حصرىا و  خالقيةالالا  وجود بعض المواقع الممنوعة أو 

 ول إلييا .تحديدىا ، و منع الطمبة من الدخ

وجود أساليب التعميم مرتبطة بأطر و أنظمة و مواعيد محددة ال يمكن تجاوزىا من قبل -

 المدرسين ، و ىو ما يعيق استخدام شبكة األنترنت .

قد ال يكون ىناك ترابط بين مناىج الدراسية المقدرة و المعمومات الموجودة في شبكة -

 1األنترنت لحداثتيا 

 شبكة األنترنت: إيجابيات و سمبيات-4

 : إيجابيات األنترنت4-1

                                                           

 . 20..ص 0227،،]د.ن.[.]د.م.[، دمحم عمي .مقياس إدمان االنترنت : لدى طالب الجامعة الموىبيندمحم النوبي  - 1
1

 .214.ص. 4102هالل المزاهرة، منال. تكنولوجيا اإلتصال المعلومات. عمان:دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة،  -
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تناول العديد من الباحثين و الدارسين ايجابيات شبكة األنترنت في أبحاثيم و دراساتيم كال 

 حسب اىتماماتيم و تخصصاتيم و يمكن حصر ايجابيات في النقاط التالية : 

و تسييل  سرعة وصول المعمومات إلى الجماىير و كذلك زيادة تطور البحث العممي-0

 اإلتصال بين العمماء .

زيادة التقدم العممي في العموم عموما و العموم الطبية خصوصا بما يعود بالخير عمى -0

 اإلنسان و رفاىية .

 وحدة المغة و المصطمحات .-2

 زيادة وسائل الترفيو و الترويج .-1

من الحاسبات المعمومات التي تعالج مختمف الموضوعات غير مالين  استرجاعإمكانية -3

 المنتشرة في جميع أنحاء العالم .

 1تحويل العالم إلى قرية صغيرة .-6

 أداة فعالة في تثقيف المجتمعات و كسر الحواجز األمية .-9

                                              تحديد الوثائق و الممفات المطموبة و الحصول عمييا بشكل دقيق و بأقل وقت ممكن .-2

                                                           
 .077 ..ص0229،.عمان : دار وائل  2.تكنولوجيا شبكات الحاسوب .طصادق الحسن، جعفر - 1
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بالشبكة حيث ال يتطمب ىذا األمر سوى وجود حاسوب شخصي و خط  االتصالسيولة -7

 ىاتف محمي .

 عمى فئة من الناس بل يستخدميا جميع الفئات . استعمالياال يقتصر -02

 نشر المعمومات و تحديثيا بصورة سريعة .-00

 .   تسييل الخدمات عدة مثل البريد اإللكتروني و إمكانية تحويل الممفات-00

 االقتصاد في التكمفة من خالل استخدام مواجية واحدة لكل البرمجيات .-02

 ازدياد فرص التسويق و زيادة حجم المبيعات من خالل نشر اإلعالنات بالدوريات  -03

 .1و النشرات و المواد التجارية باالنترنت 

ر بين أجيزة  استخدام نظم الرسائل المتعددة التي توفر امكانية االتصال و لتخاط-06

 بالصوت و الصورة و النص المكتوب الحاسب 

ومن الواضح بأن االنترنت أثرت عمى مسيرة تقدم البحث العممي و تنمية المعارف  -09

البشرية في العالم أجمــــع لما تقدمو من تقنيــــات و امكانيات فائقة من أبرز اإليجابيات التي 

 يقدميا االنترنت لمباحثين مايمي : 

                                                           
 .020ص.مرجع سابق. – 1
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التقميل من الوقت و الجيد المذين تتطمبيما ميام البحث عن المعمومات حيث يمكن -0

     لمباحث التجول في أنحاء العالم خالل ثواني لمحصول عمى المعمومات التي يحتاجيا ، 

و التعرف عمى كل التطورات و المستجدات في موضوع اىتمامو ، و بذلك يساعد االنترنت 

 المكانية و الزمانية و المغوية لموصول إلى المعمومات.عمى تجاوز الحدود 

إمكانية االشتراك و اإلطالع عمى كل ينشر عمى االنترنت ، و الوصول إلى مواقع -0

المكتبات و اإلطالع عمى مقتنياتيا من خالل فيارسيا اآللية ، إضافة إلى مواقع المنظمات 

 و الييئات و الجمعيات و االتحاديات ....الخ .

تقديم لمباحثين فرصة النشر الفوري ألبحاثيم و دراساتيم ، كما يمكنيم إنشاء مواقع -2

من مواقع أخرى و بالتالي تكون فرصة النشر  دةاالستفايم عمى شبكة االنترنت أو خاصة ب

 لدييم أقوى .

سائل و استقباليا بما يتمتع االنترنت بخاصة الإلتزامية حيث يمكن الباحث من إرسال الر -1

، و ىذا ال يتطمب من كل مستخدمي االنترنت التواجد في نفس الوقت و كذلك يتناسب معو

 ال يمزمو التقييد بزمن معين لنشر أبحاثيم و إطالع عمى أبحاث  اآلخرين .

 . 1تقديم أغمب المعمومات المتداولة عبر األنترنت بالمجان من قبل الجيات المنتجة ليا-3

 :  سمبيات األنترنت -4-2

                                                           
1
استخدام الطلبة الجامعية العراقية لالنترنت: االتجاهات والمعوقات.دراسة تحليلية لواقع استخدام الطلبة الجامعيين السامرائي ، لمياء .واقع  – 

 4112.مؤتمر المنظمة العربية للتنمية االدارية،
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 كثرة المعمومات المتوفرة جعل البحث صعبا الختيار منيا .-

 فوض المعمومات حيث تعدد مصادر المعمومات يجعل الصعب الوثوق فييا .-

 انشار المعمومات و تفريقيا في العديد من المؤسسات .-

التي يزخر بو االنترنت فيو يحتوي عمى مميارات الصفحات و ماليين  لمعموماتياالتضخم -

 قع مما يضع عبء أمام الباحث القتناء ما يناسبو و يمبي طمبو و يدعم بحث بإيجابية .الموا

                                       غياب القوانين المنظمة لحقوق الممكية الفكرية لممعمومات المتاحة عمى االنترنت .-

ي جرائم االنترنت و انتياكيا في و عدد دمحم مجاىد الياللي سمبيــــــــات االنترنت التي تتمثل ف

 النقاط التالية : 

 *الكذب الغش و البيانات و المعمومات غير الصحيحة .

 *السرقة  و القرصنة و النصب و االحتيال .

 *االبتزاز و التيديد .

 1*التجارة غير مشروعة .

غير  *عدم دقة و صحة جميع المعمومات الموجودة في شبكة األنترنت ، و قد توجد مواقع

 دقتيا العممية . الطمبة قد يسممون بمصداقيتيا و معروفة أو مشبوىة و لكن
                                                           

1
 .462.ص.مرجع سابق – 
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*وجود بعض المواقع الممنوعة أو الألخالقية في شبكة األنترنت و من الصعب حصرىا و 

 تحديدىا ، و منع الطمبة من الدخول إلييا .

اوزىا من قبل وجود أساليب لمتعميم مرتبطة بأطر و أنظمة و مواعيد محددة اليمكن تج

 . االنترنتالمدرسين ، و ىو ما يعيق استخدام شبكة 

 *قد ال يكون ىناك ترابط بين المناىج الدراسية المنجزة و المعمومات الموجودة في شبكة 

  1نترنت لحداثتيااأل

 معوقات استخدام شبكة االنترنت :  -5

البحث العممي و التي اع توجد ىناك بعض المعوقات أمام استخدام شبكة االنترنت في قط

 : من بينيا

ارتفاع التكمفة المادية إلنشاء شبكة المعمومات الدولية ، فيي تحتاج إلى شبكة اتصال   -

 و أجيزة حاسوب و ىذا يرتبط بالقدرة عمى تمويل المبالغ الالزمة لذلك . جيدة 

جميزية و ىذا إن معظم البحوث و المقاالت العممية في شبكة االنترنت تكون بالمغة اإلن -

 يشكل عائق أمام استخداميا بفاعمية .

 وجود العديد من الفيروسات التي تتناقل بين أجيزة الحاسوب من خالل شبكة االنترنت . -

                                                           
1
 .66.ص.4110تحدة:العين،، دمحم . التكنولوجيات التعليمية و المعلوماتية. اإلمارات العربية المالحليمحمود  – 
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وجود بعض االتجاىات السمبية من قبل التربويون و المدرسين نحو استخدام التقنيات  -

 نت .الحديثة في التعميم و كذا البحث و منيا شبكة االنتر 

عدم ثبات و استقرار المواقع التي تربط بينيا في الشبكة االنترنت فما تجده في وقت معين  -

 قد ال تجده في وقت اخر .

 كثرة أدوات البحث -

مام الطمبة فنظرا لكثرة المعمومات و انتشارىا في شبكة االنترنت فإن ىذا يؤدي إلى أ -

  1.العديد من المعوقات أثناء عممية البحث عنيا 

صعوبة رقابة الطالب و الخوف من وصوليم إلى مواقع غير تربوية : حيث يبدي بعض  -

أولياء خوفيم من مسألة سوء استخدام االنترنت و مدى مقدرتيم عمى حماية أبنائيم من 

 البحث عبر االنترنت مضيعة لموقت المواد الغير مناسبة باإلضافة إلى أن بعضيم يعدون أن 

 :بي و المعارض لالستخدام االنترنتة و التوجو السمالحواجز النفسي -

يفضل معظم الطمبة أو المعممين الطريقة التقميدية في التعميم فاإلنسان بطبيعتو ال يجب  

تغيير ما أعتاد عميو بل يقاوم بأساليب مختمفة و ىذا السموك ليس المقاومة بمعناىا العنيف 

 2.شكل االتجاه السمبي نحو التغيير بل يتخذ

                                                           
1
 .39.ص.مرجع سابق – 

. 221..ص 0202، ترنت .مصر : دار الجامعة الجديدة.التصميم التعميمي عبر األنحسن البائع دمحم، عبد العاطي - 2
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 خالصة الفصل:

مايمكن أن نخمص بو من خالل ماسبق ذكره ان شبكة االنترنت أصبحت جزءا ميما اليتجزا  من 

 حياتنا ، فيي شبكة تكنولوجية ضخمة تؤثر بشكل مباشر عمى الحياة االجتماعية ،الثقافية والعممية.

المتعة ، كما ا نيا تساىم  ولالنترنت أىمية كبيرة حيث أنيا تعد أداة تعميمية ،فيي توفر لمدارسين جو

في توفير الجيد وحداثة المعمومات التي نجدىا باستمرار ىذا ما جعل االنترنت تنتشر في أوساط 

 التعميم.

واكب متعتبر من أىم اإلنجازات في تاريخ البشرية وذلك من أجل  ياما يمكن الخروج بو أن

 حدين وجو إيجابي و وجو سمبي. إال أنيا سالح ذوالتغيرات العصرية مع أنيا وسيمة العصر 
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 تمهيد 

إن الحاجة الماسة إلى البحث العممي في زمننا اشد منيا في أي وقت مضى، حيث أصبح في 
سباق لموصول إلى اكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاىية 

 لإلنسان.

توضح ماىية البحث العممي التي  مجموعة من العناصرفصل الثاني الاول في نسنتوعميو 
 جاءت عمى النحو التالي:مفيوم، أنواع، عوامل النجاح، خصائص واألدوات.
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 العلمي:مفهوم البحث -1

طريقة أو محاولة منظمة يمكن أن توجو لحل مشكالت اإلنسان في مجاالت  *
من الجيود المنظمة التي يقوم بيا اإلنسان مستخدما األسموب و ىو مجموعة  متعددة

العممي و قواعد الطريقة العممية في سعيو لزيادة سيطرتو عمى بيئتو  و اكتشاف 
 و تحديدا العالقات بين ىذه الظواىر . ظواىر ىا

عمى أنو محاولة دقيقة لحل مشكمة تعاني منيا في حياتنا  :1002عرفو محجوب  *
و أن االستطالع أو المالحظة الدقيقة ىما إحدى الوسائل التي تكشف لنا عن طبيعة 
العموم المختمفة و متطمبات الحياة الجديدة و ىو الربط ما بين الحقائق و 

 1المعمومات.

طمح عام يطمق عمى عمميات م : البحث العممي بأنو "مص1001يعرفو صبري  *     
التي تتم في أي مجال أو تخصص وفقا لخطوات و إجراءات المنيج  االستقصاءالدراسة و 

  2من أسس عممية و منطقية دقيقة . انطالقاو   العممي

 أنواع البحوث العلمية :-2

 الشائعة:إن أكثر تصنيفات أنواع البحوث 

و تشير إلى األنشطة التجريبية أو نظرية التي تمارس أصال   *البحوث األساسية أو البحثية :
من أجل اكتساب معارف جديدة عن األسس التي تقوم عمييا الظواىر و الوقائع المشاىدة 
دون توخي أي تطبيق خاص أو معين فالباحث يقوم بيذه البحوث من أجل إشباع حاجة 

                                                           
 .21..ص1002،عميان ، ربحي مصطفى . أساليب البحث العممي : األسس النظرية و التطبيق العممي .عمان : دار الصفاء  - 1

2
.  1002،كرة لنيل شيادة الماجستير .اليمنسمطان قائد  ، عمي عز الدين .واقع استخدام شبكة المعمومات العالمية )االنترنت( .مذ - 

 .12.ص
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النظر إلى تطبيق نتائجو في  لممعرفة ، أو من أجل توضيح غموض يحبط بظاىرة ما ، دون 
 المجال العممي أو االستفادة منيا في الوقت .

الحاضر أو المستقبل القريب و ىي تعتمد بصورة رئيسية عمى الفكر و التحميل المنطقي و 
فالبحوث األساسية يتوخى منيا أصال تنمية  المكتبات،المادة الجاىزة الموجود عادة في 

و يحصل ذلك بتطوير المعارف القائمة و استخالص نتائج جديدة معموماتنا العممية البحثية 
 قائمة.من نظريات 

 DESCRIPTIVERESEARCH:  *البحوث التطبيقية

ة أو البحث التطبيقي ىو ذلك النوع الذي يقوم بو الباحث بيدف إيجاد حل لمشكمة قائم
سات االتجارب و الدر ، و يعتمد ىذا النوع من البحث عمى التوصل إلى عالج لموقف معين

صات ، و تغطي البحوث التطبيقية تخصإمكانية النتائج في دنيا الواقع الميدانية لمتأكد من
  1.، االجتماع ........الخعديدة مثل التعميم، اإلدارة، االقتصاد، التربية

ل جاد حمول لمشاكي، البحوث التي تجرييا الشركات إلو من األمثمة عمى ىذه البحوث 
 .كأو اإلنتاج أو غير ذل التسويق

بحوث التطبيقية و البحوث و تجدر اإلشارة إلى أنو من الصعب أحيانا الفصل بين ال
، فالبحوث التطبيقية غالبا ما تعتمد في بناء فرضياتيا و ذلك لمعالقة التكاممية بينيما،النظرية

، كما أن البحوث ةة في األدبيات المختمفة المنشودأو أسئمتيا عمى األطر النظرية المتوافر 
النظرية في نفس الوقت تستفيد و بشكل مباشر أو غير مباشر من نتائج الدراسات التطبيقية 

 من خالل إعادة النظر في منطمقات النظرية لتكييفيا مع الواقع .

 

                                                           
1
 . 35 .. ص1001 ،: دار الثقافة. عمانالبحث العممي ، جودة . أساليبعطوي  - 
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 : عوامل نجاح البحث العلمي

لعل نقطة البدء في تنشيط البحث العممي في أي دولة ىو تحديد المعيقات وضع استراتيجية 
عامة لمتغمب عمييا و القيام بفعل معاكس لتأثيرىا و يمكن تخميص بعض عوامل نجاح 

 البحث العممي فيما يمي : 

 وضع سياسة واضحة لمبحث العممي ، فسياسة البحث تشكل إطار مرجعيا لكل إداري و -أ
 مشرف مقوم و متابع لألنشطة البحث و نتضمن ىذه السياسة :

 .التطمعات العامة لمفرد و المجتمع*األىداف و 

 *السبل و اإلجراءات الالزمة لتحقيق األىداف .

 .مستمزمات البحث المادية و الفنية*توفير 

 .التي تقوم البحث و التنسيق بينيا*الجيات 

 1: ذلك أشكال البحوث و أنواعياتحديد أولويات البحوث بما في  -ب

 ر إلحاحا ضمنــــــــــــفاألوليات تنشط البحوث وتعزز توجياتيا نحو األىداف و المجاالت األكث

 :و تتحدد أولويات البحث فيما يمي م و منسقـــجيد منظ 

 المجتمع . اىتمامات*السياسة العامة و 

 اإلمكانات البحثية .*نوع الخبرة : المتاحة لمبحث و مدى توفر  

 1.وفر تمويل لبحوث معينة دون غيرىات إمكانية*

                                                           
1
 .1002وي.أساليب البحث  العممي : مفاىيمو أدواتو طرق اإلحصائية .عمان :دار الثقافة لمنشر و التوزيع .مجودة ، عزت ع - 
 .  13.ص  

 
1
 .32.ص.نفس المرجع– 
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 .ي منيا معظم األفراد و المجتمعات*البحث في المشكالت المشتركة التي تعان

 .نيا في حل المشكمة و تطوير العملم االستفادة*القيام بالبحوث التي يمكن 

و الخطة ىي ربط العمل المراد إنجازه بالزمن بعد تقدير : وضع خطة لمبحث العممي -ج
فالخطة ىي ترجمة سياسة البحث إلى مراحل تنفيذية  توفرىا،المستمزمات و معرفة مدى 

 معينة.

األساسية  المداخالتو خطة البحث يجب أن تتضمن األىداف و األنشطة و الوسائل و 
  مادية.بشرية و فنية و  يامن

و ذلك كون البحوث مكمفة و :  مية و إنشاء مراكز البحوث و التطويردعم البحوث العم -د
تحتاج إلى تدريب و ميارات معينة قد ال يستطيع األفراد توفيرىا بمفردىم كما تتطمب البحوث 

مراكز البحوث عمى مستوى الدولة و  إنشاءفريقا كبيرا من الباحثين مما يوجب عمى الدول 
 باألجيزة و المعدات الالزمة . دعميا ماديا و فنيا و تزويدىا

       توفير عدة معمومات حديثة و شاممة و سيل الوصول إلييا و تزويد الباحثين بالمراجع  -ه
 و الفيارس الالزمة 

حث جيات و أصحاب العمل عمى توفير ظروف عمل و مكافآت و رواتب مغرية -و
 لمباحثين.

 و أبحاثيم . حماية حقوق الباحثين و المؤلفين في مؤلفاتيم-م

  تشجيع و تسييل نشر المؤلفات و األبحاث العممية -ي
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 خصائص البحث العلمي : -4

و رغم أن جميعيا تشترك في  خصائصو،إن ما يميز البحث العممي عن األنشطة األخرى 
العممي ييتم و يتسم  االستقصاءإال أن  تبميغيا،خاصيتين جمع الحقائق و البيانات و 

  أىميا:بمجموعة من الخصائص من 

وأن تكون غايتو  الذاتي،البحث العممي يجب أن يكون منزىا عن اليوى  الموضوعية: -2
سواء اتفقت مع ميول الباحث أم لم  اكتشافيا،األولى الدخول إلى عالم الحقيقة و 

 تتفق.
بإجراء نفس  أخرإذا قام باحث  و المقصود بالتكرار و التعميم أنو التعميم:التكرار و  -1

و في ظروف و  أخرى،المنيج العممي و خطوات البحث العممي  اتبع نفسالبحث و 
شروط موضوعية و شكمية متشابية فإنو ستوصل عمى نفس النتائج التي توصل إلييا 

 األول.الباحث 
 و تتمثل في القدرة الباحث عمى تحديد الخصائص الرئيسية التصنيف:الخصائص و   -5

لمظاىرة موضوع البحث ومن ثم القدرة عمى تصنيف العناصر المكونة لمظاىرة 
 المبحوثة.

أي قدرة الباحث عمى تبيان االختالفات القائمة بين  الضوابط:االختالفات و   -4
يضاف إلى ذلك قدرة الباحث  كمية،و قد تكون ىذه االختالفات نوعية أو  األشياء،

معايير مقبولة عمى الصعيد قدرة عمى وضع عمى القياس الكمي و المعايرة ) ال
 1(.الدولي

: و يقصد بذلك استناد الحقيقة العممية عمى مجموعة كافية من األدلة  اليقين -3
 الموضوعية المقنعة .

                                                           
1
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و يكمل الخطوات  الباحثين،أي أن يستفيد الباحث ممن سبقو من  المعرفة:تراكم   -2
ة و يوسع نطاق البحث من نياية ما توصل إليو غيره فالمعرفة العممية ـــــــالصحيح

 1عموديا.عممية تراكمية ترتفع 

البحث عن األسباب : و لمعرفة  األسباب أىداف نظرية و أخرى عممية ، و ىذه ىي  -2
بذاتيا أىداف العمم ، و يتم فيم الظاىرة بمعرفة األسباب و عوامل النشوء و التطور بيدف 

 .و التأثير و الزيادة   ط الضب

 عند تحديد  الباحث لمشكالتو و إجراءاتو و فروضو : التجريد و القياس الكمي أو تكميم -8

وىي لغة تقوم عمى أساس القياس المنظم  الرياضية،و بيدف الدقة فإنو يستخدم المغة 
 الدقيق.

يستند التفكير العممي إلى منيج معين في طرح المشكمة ووضع الفروض ، ويتم  :التنظيم -1
وضع ذلك بشكل دقيق و منظم ، فالعمم معرفة منيجية تبدأ بالمالحظة ووضع الفروض و 

بواسطة التجريب ثم الوصول إلى نتائج و يقصد بالتنظيم طريقة التفكير و تنظيم  اختبارىا
 .نتائج و يكشف الصالت بين الظواىرة بين األسباب و ال، ويكشف العالق الخارجيالعالم 

وىذه الصفة يجب أن تالزم البحث العممي و تشمل في جوىرىا جميع خصائص  :الدقة -20
البحث العممي السابقة وما يميز البحث العممي من غيره من أنماط التفكير ىو الدقة ، و أن 

الوصول إلى النتائج و التعميم ، جميعيا عمميات تحديد مشكمة البحث و القيام باإلجراءات و 
 .2يجب أن تتم بدقة

  

                                                           
1
 .21ص.مرجغ سابق.  – 

2
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  العلمي:أدوات البحث -5

يقصد بأدوات البحث العممي مجموعة الوسائل و الطرق و األساليب و اإلجراءات المختمفة 
التي يعتمد عمييا في جمع المعمومات الخاصة بالبحث العممي و تحميميا و ىي متنوعة ، 
ويحدد استخداميا عمى ىذه احتياجات موضوع البحث العممي ، و براعة الباحث و كفاءتو 

و اإلبداع في ذلك و من أىم ىذه الوسائل العينات ، و المالحظات و في استخدام الوسيمة 
 . و المقياس االختباراتالدوائر و  و اإلحصاءات و االستبياناتالمقابالت ، 

 العينات:-1

العينة جزء من الظاىرة الواسعة المصادف،  المعبرة عنو كمو تستخدم كأساس لتقدير الكل 
الذي يصعب أو يسجل دراستو بصورة كمية ألسباب تتعمق بواقع الظاىرة أو بالكمفة أو الوقت 

 خطوات.و بحيث يمكن تعميم نتائج دراسة العينة عمى الظاىرة كميا و الختيار العينة 

 : المالحظات-2

 العممية،الواقع  إنشاء، بيدف ىي عميو في الواقع أو في الطبيعةىي مشاىدة الوقائع عمى ما 
 و تكون المالحظات عممية حين تكون إشكالية 

بيدف الحصول عمى  آخرين،ىي محادثة موجية يقوم بيا فرد مع أخر أو مع  :المقابلة -3
المعمومات الالزمة لالستخدام في بحث عممي أو في التوجيو و التشخيص و العالج أو من 

 الجواب.أجل معرفة حقيقة أمر محدد و جوىر المحادثة السؤال و 

 و المقاييس :  االختباراتالروائز و  -4

االختبارات طريقتيا ىي مجموعة من  2810التي أخترع األمريكي كاتل عام  الروائز
و لقد  1 ،النفسية فقط فساني بأجمعو، أو إلحدى الوظائفالمضبوطة لمعرفة الكيان الن

                                                           
1
  12 .ص.1005التوزيع، العموم لمنشر و  دار عمان: العممي.صالح الدين . منيجية البحث  شروخ، - 
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، و عمى نحو يصعب حصره و لكل رائز واقعو و االختبارات تطورا كبيرا تطورت الروائز
الخاص و طريقتو الخاصة ففي مجال الصحة النفسية مثال ىناك مقياس الصحة النفسية  

و عدم التكافؤ و االكتئاب و العصبة و القمق و التنفس و الدورة الدموية و لقياس الخوف ، 
 االرتعاش و السيكوسوماتية و االضطرابات الحشوية و الحساسية و الشك .

  :أو االستفتاء  االستبيانات-5

ىو عدد من األسئمة المحددة يرسل بالبريد عادة إلى عينة من األفراد لإلجابة عنيا بصورة 
، و يعد االستبيان في ىيئة االستمارة كالمقابمة تذكر فييا األسئمة و يترك مكان كتابية 

و ىو مرتفع الكمفة و يمكن إرسالو عمى عدد كبير من المستجوبين بالبريد   لإلجابة مقابمتيا
 1أو غيره .
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 خالصة الفصل:

لمتمييز  أساسيايعتبر البحث العممي في الجامعات ومؤسسات التعميم العالي ومراكز البحوث مطمبا 
تكمن في  األممحقل من حقول المعرفة المتخصصة في مجاالت العموم المختمفة،فعظمة  ْايفي 

 أبناءىا العممية والفكرية والسموكية.قدرات 

ناحي الحياة الكونية لما يحققو من تطور فالبحث العممي ميدان خصب ودعامة أساسية لكل م
ورفاىية ،باإلضافة إلى استخدامو في معالجة المشكالت التي تواجو المجتمع بصفة عامة وفقا 

البحث العممي والدور الذي يمعبو في  أىميةالمجتمعات والدول المتقدمة  أدركتوقد  لقواعد عممية ،
الجامعة عقل المجتمع و أن عقل الجامعة ىو وىنا ما يقال في أدبيات أن التقدم والتنمية .

البحث العممي، و بالتالي فإن الباحثين المميزين و المثقفين ىم عقول المجتمع، ىذا ما 
 تطرقنا إليو من خالل عنصر ماىية البحث العممي.
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 تمهيد 

لألنترنت عالقة وطيدة بينيا وبين البحث العممي و ىذا ما ستكتشفو في ىذا الفصل من ىذه 

العناصر المتطرق ليا من خدمات و تطبيقات و محركات بحث كما أننا سنتطرق إلى كيفية توثيق 

 األنترنت في البحث العممي و مزايا األنترنت في البحث العممي .مصادر 
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 و البحث العلمي : االنترنتخدمات -1

أوضحت منى الشيخ أن شبكة  الشبكة في مجال التعميم و البحث، و و فيما يتعمق بحصيمة

المعمومات االنترنت تقد العديد من خدمات المعمومات لطمبة و أنيا تعزز دور المكتبة في 

المساىمة في العممية التعميمية و التربوية في المدرسة ، كما أشارت الباحثة أن الكثير من الطالب 

 لممستفيدين .نظرا لحداثة المعمومات التي توفرىا  االنترنتيفضمون استخدام 

 و قد أوضحت "الريحاني" و" عون الكرمي" عدة عوامل دعت الستخدام االنترنت ىي : 

 التحقيق من الوقت و التقميل من الجيود المطموب إلنجاز ميمات البحث عن المعمومات .-

 تسييل خدمات عدة مثل البريد اإللكتروني و إمكانية تحويل الممفات .-

لنشر اإللكترونيات و النشر الفوري لممعمومات إلى تغطية األخبار بصـــــورة يتيح إمكانية الوصول -

 1 فورية .

 تقديم الحمول المتكاممة في القطاع الحاسوبي. -

 االشتراك الكترونيا في المجالت اإللكترونية بصورة مباشرة عبر البريد اإللكتروني . -

مية و الصناعية و المعارض ومن العوامل اإلطالع عمى الندوات و المؤتمرات و النشاطات العم-

                                              الميمة كذلك أن مستخدمي المكتبة اليوم يختمف عنو سابقا.

                                                           

 . 011 ..ص(ت..د،). عمان : دار الرضوان لمنشر و التوزيع المعموماتية و البحث العمميالديممي ، عصام حسن أحمد.  - 1
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شكل ظيور و انتشار الحاسبات اإللكترونية ، و تطور وسائل االتصال و منيا االنترنت خالل 

و ىو ما أطمق عميو عصر األنفوميديا و قد يختمف الثالثين سنة الماضية بداية لعصر جديد 

المتخصصون في مختمف مجاالت المعرفة في نظرتيم لتقييم المعمومة اإللكترونية ، ما بين مؤيد و 

معارض ، لطريقة اكتساب المعرفة الجديدة ، فيناك من يرى أن االنترنت يسيل عممية الحصول 

ثاني إلى التوقف عندما اعتادوا عميو في حياتيم عمى المعمومات و أخرى ندفع أصحاب الرأي ال

العممية و منيا ضعف إلماميم بالمغة اإلنكميزية و ىي المغة األكثر استخداما لتقنية االنترنت و ال 

شك في أن تكنولوجيا المعمومات يمكنيا أن تكون خير وسيمة لمباحث في توسيع معموماتو حتى 

ن استخدام األساتذة الجامعين ، و تطور أدائو الجامعي بانت الكثير من الجامعات العالمية بي

بصورة عامة ، وىذا ما يفسر تقدم الجامعات التي تكون أكثر استخداما في إحصائيات المنظمات 

                                         . 1الدولية و بالمقابل ىذا ال يعني أن االنترنت ليس ليا مساوئ 

  في البحث العلمي : تطبيقات األنترنت -2

 توفر االنترنت العديد من التطبيقات و االستخدامات التي يستطيع الباحث استثمارىا نوضح منيا : 

  البريد اإللكتروني : تعتبر خدمة البريد اإللكتروني من أوسع الخدمات انتشارا عبر الشبكة

ريد اإللكتروني ال العالمية تستخدم ألغراض مينية وظيفة بحثية و شخصية مختمفة ، فالب

يحتاج إلى تمك الجيود التي كنا نقوم بيا مع البريد التقميدي ، فعن طريق الحاسوب 

يستطيع المستخدم إرسال و استالم الرسائل بشكل سيل ، فيمكن أن تكتب ىذه الرسالة مرة 

                                                           
1
 .011-011ص.مرجغ سابق. – 



 الفصل الثالث  عالقة األنترنت بالبحث العلمي
 

 52 

واحدة و توزع المئات منيا إلى مئات من الجييات ، و ىذا ما يفيد الباحثين في توزيع 

 ستبيانات و غيرىا من المجاالت المتعمقة بالبحث .اال

  النشر اإللكتروني : ىناك أالف الصحف و المجاالت و المراجع و الكتب و براءات

االختراع و التقارير و غيرىا من المصادر التي تنشر إلكترونيا عمى الشبكة و بمختمف 

الورقي و اإللكتروني ، ىو المغات و ىي في تزايد مستمر و الفرق األساسي بين الشكل 

الكمفة المادية العميا و التي تشمل عمى الطبع و النشر و التوزيع و التسويق و كذلك الكمفة 

                                              . 1من حيث الوقت الذي تستغرقو المطبوعات الورقية حتى وصوليا لممستفدين

  الممفاتخدمة نقل و تحميل الوثائق و :  

( حيث يحتاج أحيانا االرتباط بالشبكة من أجل البحث ، FTPو يتم عبر برتوكول نقل الممفات ) 

تنزيميا و تفريغيا باستخدام برنامج التحميل عمى الحاسوب حيث يستطيع الباحث تحميل كل ما 

 يحتاجو من الكتب و الدراسات و الممتقيات العممية المنشورة عمى الشبكة .

 مجموعات اإلخباريةنقل ال : 

تضم ىذه المجموعات أكثر من عشرة أالف مجموعة نقاشية باتجاىات و مواضيع و اىتمامات   

بحثية مختمفة حيث يتساءل و يتجاوز الباحثون في شتى المواضيع كل حسب اختصاصو و ىذه 

 المجموعات ىي نشاط دائم و مستمر ، وضع المعمومات و المناقشات التي تدور بين أفراد

                                                           
 .212..ص2101 ،عمان :دار الميسرة . 2.مفاىيمو . و أدواتو..طقندليجي، عامر . البحث العممي . أسسو . أساليبو.  - 1
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ي مكان مخصص لممجموعة عمى الشبكة يسمى بخدمة األخبار بحيث يستطيع المجموعة الواحدة ف

 أي مشترك في المجموعة الدخول إلييا و التعميق عمييا .

 الدخول إلى مختمف شبكات المعمومات البحثية و فيارس المكتبات :  

مستوى  و غير األكاديمية المحسوبة عمى 1ىناك العديد من شبكات المعمومات البحثية األكاديمية

 اإلقميمي في مناطق العالم المختمفة و التي ارتبطت بشبكة االنترنت و جعمت 

                                                   . oclcمعموماتيا متاحة لممستخدمين عمى الشبكة مثال الشبكة األمريكية الشييرة 

 الوثائق و البيانات و األفالم فيناك الوسائط المتعدد و :  التنوع في وسائل العرض

الوثائقية إضافة إلى األشكال التقميدية و ىذا كمو يييئ فرض اإلطالع و اإلستفادة بصورة 

  .واسعة غير مممة

 ىي مواقع متخصصة في تقديم كل ما يتعمق بالبحث العممي و :   مواقع الخدمات البحثية

ة في ذلك باستثناء ييم الباحث و تكون في الغالب مؤسسات و منظمات متخصص

 المؤسسات و المنظمات األكاديمية و العممية .

 محدد أو  شيءىي مواقع أجريت بيدف تعميم و نشر معمومات عن  : المواقع التعميمية

 أشياء مختمفة تنبع أىميتيا في أمكانية تصفح و نشر المقررات التعميمية .

                                                           

 .001-001.. ص(دس) ،ترنت . عمان . دار الرايةظل ثورة االن. اإلعالم و التعميم في بوحنيفية ، قوي  -1
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 موعة من الخدمات يستفيد منيا توفر الجامعة في موقعيا عمى الشبكة مج : موقع الجامعة

الباحث منيا ، المكتبة اإللكترونية ، نشر أعمال الممتقيات العممية ، عناوين المذكرات و 

                                                   1األبحاث ، المحاضرات المجاالت العممية الخاصة بالجامعة 

 محركات البحث و البحث العلمي  -3

ىي عبارة عن برامج عمى الشبكة العالمية تعمل بمثابة دليل أو موظف مكتبة يستطيع أن يعطيك  

اإلجابة السريعة عمى العنوان الذي تبحث عنو من خالل كتابة كممة أو عدة كممات ىذا الموضوع 

 كونو موجدا .  احتمالمن ناحية 

توجد بعض األدوات  و يمكنك منو أوال : و إذا كان العنوان موجودا فإنو سوف يعطيك تفاصيمو

 البحثية التي يتعين عمى البحث منيا : 

و تستخدم مع مجموعة من الكممات لمبحث عن مواقع تحتوي عمى كممات منفردة أو مجتمعة و  -

تعرض عندىا الصفحات التي تحتوي عمى كل كممة عمى حدا امن من خالل تضيق مجال أو 

 نطاق البحث .

 "ليس" اتحديد الطمب .استخدام أداة النفي  -

الفواصل المزدوجة )" "( تستخدم لمبحث عن عبارة محددة لمبحث عن المواقع التي توجد بيا  -

 ىذه العبارة  بنفس ترتيب كمماتيا .
                                                           

صباح ،براىيمي . منظومة األنرنت في المؤسسة الجامعية و عالقتيا باألىداف التنظيمية .مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في  - 1
 .21..ص2112،2111ضر،ج لخاعمم اإلجتماع .الجزائر :جامعة الح
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 .  1لمحصول عمى مراجع موثقة  (PDF( )docإستخدام ) -

نيا التعرف و بغية الحصول عمى نتائج أفصل من عممية البحث ، توجد مجموعة من التوصيات م

 عمى عمى محرك البحث و التقنيات المستخدمة فيو .  

تحديد ما نريد من االنترنت في شكل دقيق ) موضوع محدد ،موقع محدد عدم االكتفاء بطريقة 

 واحدة في إدخال كممة البحث ، بل المحاولة بالعديد منت المترادفات.

ند البحث عن األشياء المحسوسة أو عند البحث عن المفاىيم المجردة نستخدم صيغ المفرد و ع

                                                   .االشخاص أو الجماعات نستخدم صيغ الجمع 

و من أجل الحصول عمى معمومات دقيقة نحاول أن نستخدم األدلة الموضوعية بدال من محركات 

 البحث .

، من أشير محركات البحث التي  0991ن يعد محرك البحث جوجل الذي أنشأه طالبان أمريكيا

تقدم خدمات متعددة و يسعى جاىدا لسبق و التنوع فييا ، منيا و قد طرح العديد من الخدمات 

لممستخدمين في الواليات متحدة   mobileيا خدمة البحث عبر الياتف الجوالالمتنوعة من

يمكن لممستخدمين كتابة عبارة البحث و إرساليا بالياتف الجوال عمى SMS  Googleاألمريكية 

شكل نص و يحصل المستخدم عمى نتائج البحث بعد إرسال رسالة نص قصيرة عند طباعة كممة 

                                                           
في خدمة التعميم العالي .الممتقى الوطني لمحاسوب و تكنولوجيا المعمومات في  االنترنتعمر حمداوي و العربي ،بن داود .دور  - 1

 . 2100،التعميم العالي .الجزائر : ورقمة 
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في معظم  Google Geالذي يقابل ظروف كممة  21121و إرساليا إلى الرقم  help 1مساعدة 

و محرك البحث  باالنترنت االتصاليتم في ىذه الخدمة اليواتف سيتمقى كيفية عمل الخدمة ، و 

، و يتولى غوغل بعد إرسال   االعتياديغوغل عبر الياتف الجوال مباشرة لكن دون قدرات التصفح 

 النتائج التي تتضمن صورا أو روابط أخرى كما ىي العادة .

يو و األوساط و و باحثتخصيص الخدمات التي تعني بيا بالبحث العممي  طمبت إيطارو في 

 1.األكاديمية

أطمقت الشركة نفسيا اخر محرك بحث جديد يمثل فقط مقاالت عممية  ، و أبحثا عمى شبكة  

لمطمبة و  .www.scholar.googleو يتيح ىذا المحرك الجديد المتوفر في الموقع   االنترنت

الباحثين الحصول عمى نتائج بحث تخص مجاالت تخصصيم عمى اختالفيا و الشركة النتوي 

جباية رسوم مقابل استخدام محرك البحث الجديد و ال تنوي أيضا عرض اإلعالنات النصية التي 

تظير عادة في صفحات النتائج التي يحصل عمييا المستخدم في محرك البحث العادي و ىذا 

إلى خدماتيا السابقة و منيا أطمقتو منذ فترة و ىو خدمة بريد اإللكتروني في مرحمتيا ايضاف 

 ميغابايت . 0111التجريبية تستطيع استقبال بريد يصل حجمو إلى 

برنامجا يتيح لدور النشر تخزين الكتب  2112و كانت شركة غوغل قد أطمقت في شير نوفمبر -

ك إلى فيرس  محرك البحث و إتاحة المجال أمام الصادرة عنيا و إضافتيا إلى فيرس محر 

المستخدمين بإطالع عمى مضمون كتاب معين قبل أن يذىبوا إلى محل الكتب لشرائو حيث تتجو 

                                                           
1
 .نفس المرجع.عمر حمداوي و العربي ،بن داود – 

1
 0202.ورقلة،:طنً للحاسوب و تكنولوجٌا فً التعلٌم العالً.الجزائرباي ٌوسف، مسعود. مواقع الخدمات البحثٌة.الملتقى الو – 
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المكتبات إلى نشر جميع أو معظم مواردىا من كتب و أبحاث و مجاالت و دوريات رقميا , أما 

ة من المكتبات الكبرى لتحويل جميع شركة غوغل فقد عكفت عمى مشروع ضخم بالتعاون مع خمس

مقتنياتيا الثمينة التي تقدر بعشرات الماليين من الكتب الى وثائق الكترونية و توفيرىا عبر محرك 

 . google .comالبحث 

و ىكذا سيكون المثل ىذه الثروة من المصادر المعرفية المتنوعة دور كبير في تسير و إثراء حركة 

ات إستخداميا و إعادة إحياء الكثير من الكتب و المصادر التي ناليا التمف البحث العممي وفقا لميز 

 .1و ربما النسيان الكثير منيا 

 في البحث العلمي : االنترنتتوثيق مصادر المعلومات من -4

 يقوم الباحث بتوثيق مصادر المعمومات التي أعتمد عمييا في كتابة ببحثو من أجل :

تحديد الممكية الفردية ، إرشاد القارئ إلى النص الكامل لممادة التي تم االعتماد عمييا ، تأكيد دقة 

 كما يمي :  االنترنتو صحة المعمومات و يتم توثيق المعمومات من 

 توثيق صفحة الويب : يتم كما يمي :  -0

. عنوان كامل لموثيقة) تاريخ نشر. العنوان ال اختصارهاألول أو  االسملقب و كنية المؤلف ، 

و عنوان الموقع متضمنا المسار  البرتوكولالموقع بأحرف مائمة و ) أي مصدر أو رقم ممف ( .

 أو األدلة لمدخول لمموقع 

     ) تاريخ الزيادة ( .

                                                           
1
 باي ٌوسف، مسعود,نفس المرجع. - 
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( : يتم كمايمي : لقب أو كنية المؤلف ؛االسم األول أو اختصاره ) FTPبرتوكول نقل الممف )  -2

الوثيقة ( إسم الوثيقة أو الممف .إسم العمل كامال بأحرف مائمة . البرتوكول و تاريخ  و نشر 

 العنوان ) تاريخ المحادثة ( .

 1مواقع االتصال المتزامن يتم كمايمي :  -2

إسم المؤلف أو المتحدث ، نوع االتصال ) مثال مقابمة شخصية ( أو عنوان الجمسة بالنسبة 

 المائمة و العنان ) تاريخ المحادثة ( .لممؤتمرات ، عنوان الموقع باألحرف 

  1منتديات الحوار و مجموعات المناقشة : ويتم كمايمي : -2

لقب أو كنية الممف ، االسم  األول. أو اختصاره أو االسم المستعار لممؤلف تاريخ الرسالة إذا كان 

مة . عنوان مختمفا عن تاريخ الزيادة .موضوع الرسالة . إسم المجموعة أو القائمة بأحرف مائ

 المجموعة ) تاريخ الزيارة (

 البريد اإللكتروني : و يتم كمايمي :  -1

 اسم المرسل ) اتصال شخصي ، التاريخ ( .

 المطبوعات اإللكترونية : -1

                                                           
1
 012المرجع سابق.ص. .بوحنيفية ، قوي  - 

 051-051نفس المرجع.ص. – 1
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: المقاالت: لقب أو كنية المؤلف . االسم األول أو اختصاره .) تاريخ النشر ( .عنوان المقالة أوال 

ائمة . المجمد )العدد(. عدد الصفحات .تاريخ  االسترجاع . مصدر . عنوان العمل كامال بأحرف م

 االسترجاع . إسم القاعدة عنوان الموقع .

. وثيقة . فصل من كتاب . مقالة من موسوعة : توثيق كما يمي : لقب أو : كتاب . تقريرثانيا 

  بأحرف كنية المؤلف ، االسم األول ، أو اختصاره .) تاريخ النشر( عنوان العمل كامال

عنوان الموقع . تاريخ النشر يأتي بعد  .االسترجاع) الطبعة ( إذا كانت متوفرة. تاريخ  مائمة ،

 العنوان مباشرة إذا لم يكن المؤلف معروفا.

 مزايا األنترنت في البحث العلمي : -5

 توفر األنترنت لمباحث مميزات كثيرة نذكر منيا : 

مساحة العام الرحبة : حيث تتيح األنترنت لمباحث الخروج من محيط البمد الضيق إلى  -0

 القدرة عمى الحصول عمى المعمومات من مختمف أنحاء العالم .

تعدد المصادر و التحديث المستمر : األنترنت بوابة المعمومات تسمح لمباحث أن يجد ما  -2

وال يقتصر عمى الكتب التي صدرت في بمد معين ، أو  يختاره من مصادر مختمفة

 جودة في مكتبة جامعة معينة المو 

سيولة الوصول لممعمومة ، و توفر وقت لمباحث : إن تواجد محركات البحث المتعددة و  -2

المتطورة ، بما فييا من القدرة العالية عمى البحث التصفح و تمكن أي باحث من  البحث 

من محرك إلى أخر عند  االنتقالدون مساعدة أحد إضافة إلى تعدد ىذه المحركات و 
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المعمومات المطموبة من أكثر من مكان في وقت قميل  استحضارعممية البحث يؤدي إلى 

 مقارنة بالوسائل األخرى .

ىو ما تتميز بو من قدرة مثالية عمى تحديث  االنترنت يميزحداثة المعمومات و لعل أىم ما  -2

 1معموماتيا .

و عشرين   ة:حيث أن المادة معرضة مدة أربععدم التقيد ساعات محددة و أماكن بعينيا  -1

 ساعة ، و يمكن الحصول عمييا في أي مكان .

: يمكن أن نسمييا مجتمع البحث إن جاز "االجتماعي التعاون  المساعدة عمى التعمم " -1

 1إمكانية الوصول إلى الباحثين االنترنتالتعبير حيث تقدم 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .051نفس المرجع.ص. – 

1
 ..00.ص.0200الحلً الحقوقٌة، ماٌسة،أحمد النٌال.مدحت،عبد الحمٌد.البحث العلمً و أخالقٌاته.لبنان:منشورات - 



 الفصل الثالث  عالقة األنترنت بالبحث العلمي
 

 61 

   خالصة الفصل:

الدراسة ىو التعرف عن عالقة االنترنت بالبحث العممي،وتكمن اىميتيا بكونيا كان اليدف من ىذه 

تتطرق لموضوع حيوي وميم ىو خدمات وتطبيقات ومميزات شبكة االنترنت ، حيث كان استخدام 

 ىذه الشبكة في البحث العممي ْاثر كبير من خالل االستفادة من اىميتيا.

أغمبية الطالب  ْان العممي عالقة تكاممية حيث أن لالنترنت و البحث اذ يوضح ىذا الفصل

 يعتمدون عمى االنترنت في البحث العممي ألنيا تحمل العديد من الخدمات التي تطرقنا 

 .إلييا 
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 تمييد:

يعتبر البحث الميداني إحدى األدوات المستعممة بيدف استقصاء المعطيات الالزمة لبناء 
 الموضوع والتحقق من عناصره واشكاليتو المحددة مسبقا. 

عنوان"استخدام االنترنت في البحث  وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى توزيع استمارة تحت

العممي طمبة الدكتوراه كمية العموم االجتماعية نموذجا"،بيدف الحصول عمى إجابات من 

خالل ملء ىذه االستمارة وبعدىا تبدأ مرحمة جمع المعطيات والمعمومات التي يتم بواسطتيا 

 بناء موضوع بصورة محددة .
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 أوال:التعريف بمجتمع البحث

عندما يقوم الباحث بدراسة ظاىرة معينة أو مشكمة فإن األمر يتطمب أن يحدد مجتمع    

ويتمثل مجتمع البحث الذي نستعرض لو ىذه الدراسة في طمبة الدكتوراه في كمية  بحثو،

وقد تم اختيار ىذه العينة بمعرفة  العموم االجتماعية بمختمف التخصصات بجامعة مستغانم،

طالب  66اه باستخدام االنترنيت في البحث العممي عمما أن عددىم اىتمام طمبة الدكتور 

 دكتوراه وىم موزعون كما ىو مبين في الجدول:
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 المجموع سنة رابعة دكتوراه دكتوراه 3سنة  دكتوراه 2سنة  دكتوراه 1سنة  السنوات

 مج أنثى  ذكر مج  أنثى ذكر مج أنثى ذكر مج أنثى  ذكر  الفروع 

  5 4 1          فمسفة 

 

 

 

 

 

 

 

66 

          3 1 2 عمم االجتماع 

اإلعالم 

 واالتصال

1 5 6 6 1 1 1 1 2 3 1 4 

عمم االجتماع 

 التربوي 

6 1 1    2 5 7    

          6 3 3 فمسفة وتواصل

بنيات أسرية 

وأنماط تربوية 

 في األوساط

6 3 3          

       6 4 2 1 1 6 عمم النفس 

       1 1 6    أرطوفونيا

قياس نفس 

وتحميل 

 المعطيات

1 4 5  1 6 1      

عمم االجتماع 

 األسري 

1 2 3          

االجتماع  ممع

 اوالتيالمق

 

2 3 5          

 المجموع

 

16 22 33 2 6 8 4 6 16 4 5 9 66 
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 تبويب وتحميل نتائج الدراسة:

 :خاص بالجنس61الجدول 

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 

 37% 22 ذكر 

 %36 88 أنثى

 %011 66 المجموع

 من خالل الجدول الممثل أعاله يمكن تفسير ىذه النتائج في شكل دائرة نسيبة توضح مايمي:

 ( يوضح نتائج االستمارة حسب الجنس 61الشكل رقم )

 

 

37% 

63% 

 ذكر 

 أنثى
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بشكل أكبر مقارنة بالذكور من خالل الجدول األول الخاص بالجنس يتبين أن نسبة اإلناث 

في حين بمغت نسبة %68غت تخدمين لشبكة االنترنيت حيث بممن مجموع الطمبة المس

 وىذا يعود إلى طبيعة مجتمع البحث الذي يغمب عميو جنس اإلناث. %87الذكور 

 :الخاص بالتخصص62الجدول 

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت

 %5 03 عمم االجتماع

 %8 05 فمسفة 

 %22 13 إعالم واتصال 

 %13 08 عمم االجتماع التربوي 

 %10 06 فمسفة وتواصل

 %5 03 أسرية وأنماط التربية في األوساط العنصرية تبنيا

 %2 01 أرطوفونيا

 %12 07 عمم النفس

 %10 06 قياس نفسي وتحميل المعطيات 

 %5 03 عمم االجتماع األسري 

 %8 05 عمم االجتماع المقاوالتي

 %100 66 المجموع
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  التخصص( يوضح نتائج االستمارة حسب 62الشكل رقم )

 

 ويمكن توضيح ىذه النسب المتحصل عمييا بشكل دائرة نسبية لتوضيح أكثر ما يمي:

عمم يمثمون طمبة إعالم واتصال ويمييا  (%22أن نسبة ) 62يتبين لنا من خالل الجدول 

ثم يمييا كل التخصصات  (%32يمييا عمم النفس بنسبة )ثم  (%38االجتماع التربوي بنسبة)

والتي تممكيا  (%8حميل المعطيات،بنسبة متساوية )اآلتية فمسفة وتواصل، وقياس نفسي وت

فتمثميا كل  (%5أما بنسبة ) ،فمسفةالو  يتلمقاوالاالتخصصات اآلتية عمم االجتماعي  كل من

أسرية وأنماط التربية في األوساط بنيات  من التخصصات )عمم االجتماع األسري،

أما أقل نسبة فتمثميا تخصص أرطوفونيا ومن خالل ىذه النسبة  وعمم االجتماع( العنصرية،

 نستنتج أن التخصص األكثر والغالب ىو تخصص إعالم واتصال.

 

 

5% 
8% 

22% 

13% 

10% 

5% 
2% 

12% 

10% 

5% 8% 

 علم االجتماع

   فلسفة

   إعالم واتصال

 علم االجتماع التربوي

 فلسفة وتواصل

بنٌات أسرٌة وأنماط التربٌة فً 
 األوساط العنصرٌة
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 :خاص بالمستوى 63الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 

 %55 88 سنة أولى 

 %13 68 سنة ثانية 

 %17 36 سنة ثالثة 

 %15 69 سنة رابعة 

 %100 66 المجموع

من خالل نتائج الدراسة الميدانية ونتائج الجدول المتحصل عمييا  نريد أن نفسرىا من خالل 

 :الشكل التالي

 ( توضيح نتائج االستمارة حسب المستوى 63الشكل رقم)

 

 

55% 

13% 

17% 

15% 

 سنة أولى 

 سنة ثانٌة 

 سنة ثالثة 

 سنة رابعة 
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من المبحوثين  %55بالمستوى الدراسي نالحظ أن نسبة والخاص  68 من خالل الجدول رقم

يمثميا  %35فيمثميا طمبة السنة ثالثة وتمييا نسبة  %01يمثميا طمبة السنة أولى أما نسبة 

 ويمثميا السنة الثانية دكتوراه. %38ىيطمبة السنة الرابعة أما آخر نسبة وأقل نسبة 

 :؟في البحث العممي ىل االنترنت ضرورية:64الجدول 

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 %45 27 ضرورية 

 %53 82 ضرورية جدا

 %2 3 غير ضرورية

 %100 66 المجموع

 من خالل الجدول نريد توضيح وتفسير ىذه النتائج في الشكل التالي:

 في البحث العممي؟ ل االنترنيت ضرورية(:توضيح النتائج حسب ى64الشكل رقم)

 

45% 

53% 

2% 

   ضرورٌة

 ضرورٌة جدا

 غٌر ضرورٌة
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باحث وىم المذين يقرون  88 (وعددىم %35أن أعمى نسبة قدرت ب) 64 يبين لنا الجدول

وىم المذين يقرون أن ( %45 ) أن االنترنيت ضرورية جدا أما النسبة الثانية تقدر بنسبة

االنترنيت ضرورية،أما احتمال االنترنيت غير ضرورية فيأخذ نسبة ضئيمة جدا تقدر 

يمكننا القول أن االنترنيت ضرورية في البحث ومن خالل النسب المتحصل عمييا ( %2)ب

 العممي بالنسبة لطمبة الدكتوراه لكمية العموم االجتماعية.

 ؟:ما ىو المكان المفضل الستخدام االنترنيت في البحث العممي65الجدول 

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 

 %10 66 الجامعة 

 %83 56 المنزل

 %7 64 مقاىي االنترنيت

 %100 66 المجموع

 من خالل ىذه النتائج نريد توضيحيا في الشكل التالي:
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  ؟توضيح النتائج حسب ما ىو المكان المفضل الستخدام االنترنيت: (65الشكل رقم)

 

الموضح أعاله نالحظ أن نسبة األفراد الذين يستخدمون االنترنيت  65من خالل الجدول رقم 

لك المستخدمون باحثا ثم يمي ذ 56عدد الباحثين غ (حيث بم%83بالمنزل قدرت ب)

( %7( أما أقل نسبة والتي تقدر ب )%10أما النسبة قدرت ب) 06بالجامعة وعددىم 

 أفراد. 64ويمثميا المستخدمون بمقاىي االنترنيت والذي يبمغ عددىم 

ومن خالل ىذه النسب السابقة نستنتج أن أغمب أفراد العينة يتعاممون مع االنترنيت  

    بالمنزل،وىو ما يدل عمى امتالك الطمبة ليذه الوسيمة وىو ما يوفر عمييم البحث عنيا 

 أو استخداميا في مكان آخر.

 

 

 

10% 

83% 

7% 

   الجامعة

 المنزل

 مقاهً االنترنٌت
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 ؟ما ىو الوقت الذي يستغرقو طالب الدكتوراه في البحث في االنترنيت 06:الجدول

 النسبة المئوية التكرار  االحتماالت 

 %5 68 أقل من ساعة 

 %28 37 من ساعة إلى ثالث ساعات

 %17 10 أكثر من ثالث ساعات

 %50 86 غير محدودة

 %100 66 المجموع

 أعاله نريد توضيحيا في الشكل التالي:من خالل النتائج المتحصل عمييا في الجدول 

 تغرقو طالب الدكتوراه في االنترنتوضيح النتائج حسب الوقت الذي يست : (66الشكل رقم)

 

 (%50يتضح لنا أن مدة البحث الغير محدودة قدرت نسبتيا ب ) 66من خالل الجدول رقم 

( وىم الطمبة المذين %28) فردا من العينة ثم تمييا نسبة 86حيث بمغ عدد الباحثين  

5% 

28% 

17% 

50% 

 أقل من ساعة 

 من ساعة إلى ثالث ساعات

 أكثر من ثالث ساعات

 غٌر محدودة
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وىم  (%17يستغرقون في البحث من ساعة إلى ثالث ساعات في البحث وصوال إلى نسبة )

المذين يستغرقون أكثر من ثالث ساعات في البحث وأقل نسبة يمثميا الذين يستغرقون أقل 

( من خالل ىذه النسب نستنتج أن مدة البحث المذين يستغرقيا (%5من ساعة وتقدر بنسبة 

 طالب تكون غير محدودة عند أغمب طمبة الدكتوراه في كمية العموم االجتماعية.ال

أسباب اعتمادك عمى االنترنيت في الحصول عمى المعمومات في البحث  :07الجدول

 العممي

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت 

 %27 16 سريعة 

 %58 85 وفرة المعمومات 

 %15 9 معمومات جديدة

 %100 66 المجموع

 وتفسيرىا في الشكل التالي: من خالل النتائج المتحصل عمييا نريد توضيحيا
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 (:توضيح نتائج أسباب االعتماد عمى االنترنيت67الشكل رقم)

 

نالحظ أن طمبة الدكتوراه كمية العموم االجتماعية يعتمدون  67من خالل الجدول رقم 

عمى االنترنيت في الحصول عمى المعمومات بسبب وفرة المعمومات وىذا ما تؤكده النسبة 

باحث والنسب الثانية ىو أن المعمومات المتاحة  85( وعدد الباحثين ىو  (%58التالية 

ونستنتج من خالل النسب السابقة أن 16وعدد الباحثين (%27)عمى االنترنيت جديدة بنسبة 

الطمبة يعتمدون عمى االنترنيت في الحصول عمى المعمومات لكونيا ذات معمومات وفيرة 

 .سريعة توفر الوقت والجيدوطريقة 

 

 

 

27% 

58% 

15% 

   سرٌعة

   وفرة المعلومات

 معلومات جدٌدة
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 ؟:ىل كل المعمومات التي تقدميا شبكة االنترنيت تخدم البحث العممي68الجدول رقم 

 النسبة المئوية   التكرار االحتماالت

 %83 56 نعم 

 %17 36 ال

 %100 66 المجموع

 من خالل النتائج المتحصل عمييا يمكن توضيحيا فيما يمي:

 ميا االنترنيت تخدم البحث العممي(:توضيح نتائج المعمومات التي تقد68الشكل رقم)

 

 56بمغ عددىم  يتبين أن أغمبية المبحوثين والمذين :68من خالل الجدول رقم 

بأن االنترنيت تخدم البحث العممي ونسبة قميمة من  يقرون  %83 مبحوث وىو ما يعادل

االنترنيت ال  يقومون بأن %17مبحوثين وىو ما يعادل  36عددىم المبحوثين الذين بمغ 

 .تخدم البحث العممي

83% 

17% 

 نعم 

 ال
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 ؟تفضل استخدام االنترنيت لماذا :69الجدول

 النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 

 27% 16 سرعة الوصول 

 20% 12 سيولة الحصول 

 43% 26 كثافة المعمومات 

 10% 06 فعالية المعمومات 

 %100 66 المجموع

 من خالل النتائج التالية نريد توضيحيا في الشكل التالي:

 ئج تفضيل استخدام االنترنيتا(:نت69 الشكل رقم:)

 

 :69رقم اتضح من خالل معطيات الجدول

27% 

20% 
43% 

10% 

 سرعة الوصول 

 سهولة الحصول 

 كثافة المعلومات 

 فعالٌة المعلومات 
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باحث  26وعددىم  %43ىو كثافة المعمومات بنسبة  نترنيتلالأن األول لتفضيل الباحثين  

باحثا أما السبب  16وعددىم  %27والسبب الثاني ىو سرعة الوصول إلى المعمومات بنسبة 

باحثا أما السبب  12وعددىم  %20الثالث ىو سيولة الحصول عمى المعمومات بنسبة 

 باحثين. 06وعددىم  %10الرابع واألخير وىو فعالية المعمومات بنسبة 

 ؟ما ىي أىدافك الستخدام االنترنيت في البحث العممي :10الجدول

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 33% 20 البحث عن المقاالت 

 60% 36 الدراسات 

 %2 01 المؤتمرات 

 6% 03 ممفات 

 %366 66 المجموع

  من خالل الجدول أعاله نريد توضيح وتفسير ىذه النتائج في الشكل التالي:
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 (:توضيح أىدافك الستخدام االنترنيت 16الشكل رقم)

 

أن استخدام االنترنيت من قبل أفراد العينة وىم عمى األغمبية  10 يتضح من خالل الجدول 

 باحث. 36وعددىم  %60يستفيدون من الدراسات وىذا ما تؤكده نسبة 

باحث أما في  20وعددىم  %33أما في المرتبة الثانية تأتي البحث عن المقاالت بنسبة   

باحثين وأخيرا تأتي  8 وعددىم %6المرتبة الثالثة فتأخذىا البحث عن الممفات بنسبة 

 باحث. 01وعددىم  %2المؤتمرات وىي أقل نسبة

 

 

 

 

33% 

60% 

2% 
6% 

 البحث عن المقاالت 

 الدراسات 

 المؤتمرات 

 ملفات 
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 ؟ما ىي الفائدة المنتظرة من استخدام االنترنيت :11الجدول

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

 %38 28 الجودة تحسين

 %50 86 تشجيع التواصل 

 %12 67 عدم التكرار 

 %100 60 المجموع

 المتحصل عمييا نريد توضيح ىذه النتائج في الشكل التالي:من خالل النتائج 

 (:توضيح نتائج الفائدة المنتظرة من خالل استخدام االنترنيت11الشكل رقم )

 

باحث يقرون 30من أفراد العينة وىو ما يعادل %50يتبين أن  11من خالل الجدول رقم  

يمثميا المذين يقولون  %38أن الفائدة المنتظرة من االنترنيت ىي تشجيع التواصل أما نسبة 

38% 

50% 

12% 

 تحسٌن الجودة

   تشجٌع التواصل

 عدم التكرار 
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باحثا أما النسبة األخيرة وىي أقل 23أن فائدة االنترنيت ىي تحسين الجودة وىو ما يعادل 

 .باحثين من أفراد العينة 7فتحتميا عبارة عدم التكرار وقد أقرىا ما يعادل  %12نسبة 

 وما نستنتجو من خالل النسب السابقة أن أغمب الطمبة يستخدمون شبكة االنترنيت من  

 أجل تحسين الجودة كفاءة أساسية.

 ؟ما ىي محركات البحث المفيدة :12الجدول رقم

 النسبة المئوية  التكرار االحتماالت 

GOOGLE 50 83% 

GOOGLE CHROME 10 17% 

 %100 66 المجموع

 النتائج نريد تفسيرىا في الشكل التالي:من خالل ىذه 

 توضيح نتائج محركات البحث  :(12الشكل رقم )

 

83% 

17% 

GOOGLE

GOOGLE CHROME
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يتضح لنا أن محركات البحث استخداما ىو  32من خالل تحميمنا ومالحظتنا لمجدول  

أي أن كل أفراد عينة البحث يستخدمون أو يعتمدون في  %83بنسبة  GOOGLEمحرك 

ويأتي في المرتبة الثانية محرك البحث  GOOGLEالبحث في االنترنيت عمى محرك البحث 

GOOGLE CHROME    10.وعدد الباحثين في ىذه المرتبة  %2بنسبة 

 ؟:ىل االنترنيت تمبي كل االحتياجات العممية البحثية13الجدول 

 النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 

 %33 26 ال

 %67 46 نعم 

 %100 66 المجموع

 يح ىذه النتائج في الشكل التالي:نريد توض

 ؟العممية (:توضيح نتائج االنترنيت ىل تمبي االحتياجات13الشكل رقم)

 

33% 

67% 

 ال

  نعم
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من الباحثين أكدوا أن االنترنيت  %67:نالحظ أن نسبة 38من خالل الجدول رقم 

لك وعددىم نفوا ذ %33باحثا ونجد أن نسبة 46تمبي احتياجاتيم العممية البحثية وعددىم 

باحثا، بناءا عمى ىذه النتائج يمكن القول أن التعامل مع االنترنيت أصبح نشاطا مألوفا  26

اجات العممية بييا لكل االحتيأو إعادة سموكية متأصمة لدى أفراد العينة حيث يبرز زىدا في تم

لك بضرورة مبادرة الجامعة يتوفر شبكة االنترنيت وتشجيعيم عمى البحثية وقد يفسر ذ

استعماليا في ىذا الزمن الذي يتسارع فيو التطور التكنولوجي والتقدم العممي والرجوع إلى 

 بحوث ومراجع من االنترنيت تخدم أنشطتيم العممية.

 ؟قع التي تستخدميا أكثر في الشبكة:ما ىي الموا14الجدول

 النسبة المئوية  التكرار  االحتماالت 

 %73 44 عممية 

 %17 10 ثقافية 

 %10 6 إخبارية

 %100 66 المجموع

 من خالل ىذه النتائج نريد توضيحيا في الشكل التالي:
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 (:توضيح نتائج بخصوص المواقع التي تستخدميا14الشكل رقم)

 

يفضمون المواقع العممية  ((% 73يتبين أن أغمبية الباحثين بنسبة  34من خالل الجدول 

( من أفراد العينة (%17بينما نسبة  باحث، 44وتمك التي تيتم بالبحث العممي وعددىم 

لك الباحثين المذين باحث ويمي ذ 10يرتدون عمى استخدام المواقع الثقافية وعددىم 

 باحثين وتعتبر ىذه أقل نسبة، 66البالغ عددىم  ((%10يستخدمون المواقع اإلخبارية بنسبة 

ومن خالل النسب السابقة نستنتج أن أغمبية الطمبة يفضمون المواقع العممية ومن ىذا يتبين 

ليا عمى آخر أن االنترنيت باتت في ىذا العصر بوابة ميمة بالنسبة لمطمبة يطمبون من خال

وىي سبل لمتوصل مع  المستجدات البحثية ذات الصمة بتخصصاتيم العممية الجامعية،

 المراكز والجامعات والمجالت والندوات والمؤتمرات.

 

 

73% 

17% 

10% 

   علمٌة

   ثقافٌة

 إخبارٌة
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 ثانيا: نتائج التساؤالت الفرعية لمدراسة

 نتائج البيانات الشخصية  -1

(يمثميا %63الباحثين أن نسبة )لقد أكدت الدراسة الميدانية والنتائج المتحصل عمييا من قبل 

وىو ما يوضحو الجدول  (%37اإلناث عمى حساب جنس الذكور الذي تقدر نسبتيم )

 .63رقم

 :  مدى توظيف االنترنيت في البحث العممياالولنتائج المحور  -2

توصمنا من خالل دراستنا الميدانية أن الباحثين يرون أن االنترنيت ميمة جدا في 

(وىذا ما يدل عمى أنيم مدركون ألىمية %45البحث العممي وىو ما توضحو نسبة) 

االنترنيت ودورىا الكبير في إنجاز و إغناء البحث العممي كما كشفت الدراسة بنسبة 

منزل وىو ما يوحي امتالك الطمبة ليذه الوسيمة في (أنيم يستخدمون االنترنيت بال(% 83

منازليم كما أن الوسائل األكثر استخداما في الحصول عمى المعمومات ىي االنترنيت وىو 

( إذ تقدم معمومات وفيرة ومتنوعة ومتجددة من المصادر العالمية وىو (%50ما يؤكده نسبة 

 (.%73ايا البحث العممي بنسبة)بذالك يفضمون المواقع العممية وتمك التي تيتم بقض

( في إثراء ودعم البحوث %73وتساىم شبكة االنترنيت في دعم البحث العممي بنسبة)

العممية من خالل التدفق اليائل لممعمومات وتنوعيا مما يساىم في إغناء وتسييل البحث 

 العممي لدى طمبة العموم االجتماعية.
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 معمومات الشبكة في البحث العممي: كيف تستعمل نينتائج المحور الثا-3

من خالل تحميل معطيات جداول ىذا المحور نستنتج أن استخدام االنترنيت من قبل    

 GOOGLEأفراد العينة وىم عمى األغمبية يفيدون من خدمات محرك البحث 

( وىذا ما يدل عمى وعييم بأىمية االنترنيت كمصدر معمومات  ىام في %100بنسبة)

والتطوير الذاتي والتعميم المستمر،ويستفيد الباحثين من الدراسات العممية عمى  البحث العممي

االنترنيت والبحث عن مقاالت ذات العالقة بالبحث العممي ىما أكثر الغرضين استخدام 

التكنولوجيا الحديثة )االنترنيت( من أجل المعرفة العممية وتطوير الذات البحثية واىتماميم 

ما يشير ىذا إلى قصور المكتبات الجامعية لتمبية ما يحتاجونو من بالبحث العممي ورب

 معمومات األمر الذي يدفعيم إلى تصفح االنترنيت لتعويض ىذا القصور.

كما يستفيدون من استخدام االنترنيت في تحسين بحوثيم العممية بقدر كبير وتحسين  

ذالك من خالل  االتصال جودتيا واالرتقاء بيا إلى أحسن المستويات وتقديم األفضل و 

والتواصل عبر الشبكة والحصول عمى معمومات ميمة من أجل البحث العممي وكشفت 

(وىذا %43الدراسة أن السبب األول لتفضيل الباحثين لالنترنيت ىو كثافة المعمومات بنسبة )

دث ما يبرز الدور الكبير لالنترنيت كأداة  تساعد عمى مواكبة الجديد لمعموم ومتابعة أح

اإلصدارات وسرعة الحصول عمييا فور صدورىا وفي األخير أكد الباحثين أن االنترنيت تمبي 

كل احتياجاتيم العممية البحثية بنسبة كبيرة ويفسر ذالك تعامل الباحثين مع االنترنيت أصبح 

 نشاط مألوف،أو عادة سموكية متأصمة لدى أفراد العينة.
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 النتائج العامة لمدراسة: 

ستنا الميدانية المعنونة "استخدام االنترنيت في البحث العممي" عمى عينة من تعتبر درا

طمبة دكتوراه العموم االجتماعية محاولة لمكشف عن واقع استخدام ىذه التكنولوجيا في البحث 

 العممي انطالقا من التساؤل الرئيسي:

 ما واقع استخدام الطمبة لشبكة االنترنيت من أجل البحث العممي؟   

 قد بينت النتائج التالية:و 

دراكيم ليذه ا - ألىمية ودورىا تأكيد الباحثين عمى االنترنيت ميمة جدا في البحث العممي وا 

ويستخدمون ىذه الوسيمة بالمنزل ما دل عمى  ا غناء البحث العممي،الكبير في إنجاز و 

 امتالكيم ليا مما يمنعيم من الخروج من منازليم.

ما من طرف طمبة الدكتوراه في العموم االجتماعية في الحصول الوسائل األكثر استخدا -

عمى المعمومات ىي االنترنيت حيث تقدم ىذه األخيرة معمومات وفيرة ومتنوعة ومتجددة من 

 وىم بذالك يفضمون المواقع العممية وتمك التي تيتم بقضايا البحث العممي. مصادر عالمية،

العممي من خالل دورىا في إثراء ودعم البحوث تساىم شبكة االنترنيت في دعم البحث  -

العممية نتيجة التدفق اليائل لممعمومات وتنوعيا مما يساىم في إغناء وتسييل البحث العممي 

 لدى الطمبة.
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وىذا ما يدل عمى وعييم بأىمية   GOOGLEيستخدم أفراد العينة محرك البحث في  -

 االنترنيت كمصدر معمومات ىام في البحث العممي.

يستفيد الباحثين من الدراسات العممية عمى االنترنيت وىو ما يعكس استخدام التكنولوجيا  -

الحديثة )االنترنيت( من أجل المعرفة العممية وتطوير الذات البحثية واىتماميم بالبحث 

العممي،كما يستفيدون من استخدام االنترنيت في تحسين جودة بحوثيم العممية واالرتقاء بيا 

سن المستويات وتقديم األفضل،من خالل االتصال والتواصل عبر الشبكة والحصول إلى أح

 عمى معمومات ميمة من أجل البحث العممي.

سبب تفضيل الباحثين لالنترنيت ىو سرعة الوصول إلى المعمومات،ىذا ما يؤكد الدور  -

وسرعة  الكبير لالنترنيت كأداة تساعد عمى مواكبة الجديد ومتابعة أحدث اإلصدارات

الحصول عمييا فور صدورىا،وىي بذالك تمبي كل احتياجاتيم العممية البحثية،وليفسر ذالك 

 تعامل.
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 نتائج عمى ضوء الفرضيات:ال

انطالقا من النتائج المتحصل عمييا في الدراسة الميدانية التي حاولنا فييا بقدر اإلمكان     

أن تكون مترجمة لدى استخدام االنترنيت في البحث العممي لطمبة الدكتوراه لكمية العموم 

االجتماعية جامعة عبد الحميد ابن باديس وعمى ضوء الفرضيات المقدمة والتي شكمت 

 ري ليذه الدراسة عممنا بعض النتائج التي نذكرىا فيما يمي:المنطق النظ

من مفردات العينة  (%67) بإمكان االنترنيت تمبية حاجات المستفيد بنسبة الفرضية األولى:

الخاصة بتمبية االنترنيت لالحتياجات العممية والبحثية تبين أن  68المبين في الجدول رقم 

 64يؤكدون أن االنترنيت لبت حاجياتيم، ويؤكد الجدول رقم نسبة كبيرة من طالب الدكتوراه 

كما يؤكد أيضا  الجدول رقم  ،ن االنترنيت ضرورية جدا في البحثعمى أ (%53بنسبة )

عمى أن طالب الدكتوراه راضون رضا تام عمى خدمات االنترنيت في البحث العممي من 66

 باإلضافة إلى تأكيد الجدول رقم ( (%50خالل الوقت الذي يستغرقو وىذا ما أكدتو نسبة 

عمى األسباب التي أدت إلى االعتماد عمى االنترنيت كوسيمة لتمبية حاجات المستفيدين  67

ـ وىذا ما نالحظو وتأكده النسبة المتحصل عمييا والتي كانت ب لوفرة المعمومات التي تحتوييا،

 ية البحث ىو المنزل بنسبةوالمكان الذي يتجو إليو أغمب المستفيدين  إلجراء عمم (58%)

وىذا ما يؤكد عمى دخول ىذه التقنية إلى منازليم والمساىمة في تمبية احتياجاتيم  (83%)

 العممية البحثية.

 قد تكون المعمومات التي تقدميا شبكة االنترنيت تخدم البحث العممي  الفرضية الثانية:
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الخاص بمحركات البحث المفيدة  69(من مفردات العينة المبينة في الجدول رقم %88نسبة)

واألكثر استخداما حيث ىذه النسبة أن أغمبية مبحوثي العينة يتجيون غمى استخدام 

GOOGALE  تؤكد عمى أن المعمومات التي ( %83بـ ) 34ونفس النسبة في الجدول رقم

تقدميا شبكة االنترنيت صالحة لخدمة البحث العممي حيث اتجو أغمبية طمبة الدكتوراه 

مبحوث من مجموع العينة الذي كان  56جابة بنعم حيث أن عدد المبحوثين كان لإل

مبحوث وىذا دليل عمى أن االنترنيت ساىمت بقدر كبير في خدمة ودعم البحث  66ـيقدرب

ناث( من أصل  56العممي  فرد من العينة الواقعة محل  66مبحوث من أفراد العينة )ذكور وا 

ىذه الفرضية ىو المواقع التي يستخدميا طالب الدكتوراه أكثر الدراسة وما زاد التأكيد عمى 

 44 وكان عدد مبحثييا (%73) في شبكة االنترنيت ىي المواقع العممية والتي كانت بنسبة

مبحوث ىذه النسبة تؤكد أن جل طمبة الدكتوراه ذو اتجاه عممي وىذا يظير جميا في الجدول 

 . 67رقم

الفائدة المنتظرة من استخدام االنترنيت حيث كان ىناك ثالث وقد كانت أراء المبحوثين حول 

وىذا دليل عمى أن (  % 38)احتماالت ولكن النسبة األكبر ترجع إلى تحسين الجودة بنسبة

لالنترنيت معمومات متباينة ومتغيرة تساعد في خدمة البحث العممي وتظير ىذه المعمومات 

ىداف لالستخدام االنترنيت في البحث العممي أما فيما يخص األ36والنسب في الجدول رقم 

تبين ىذه  26( وكان عدد تكرارىا %33فكانت أكثر نسبة البحث عن المقاالت كان بنسبة )

النسبة أن طالب الدكتوراه بكمية العموم االجتماعية يتجو أغمبيم إلى البحث عن المقاالت 
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استخدام االنترنيت كان فييا المعنون بتفضيل 32والنسبة المتحصل عمييا في الجدول رقم 

والتكرار  (%43أربعة احتماالت لكن االحتمال األكبر ىو كثافة المعمومات الذي كان بنسبة)

من مجموع العينة حيث يؤكد طمبة الدكتوراه كمية العموم االجتماعية بمستغانم أن  26 فييا 

لتي تقدميا شبكة االنترنيت تحتوي عمى معمومات كثيفة ىذا ما أكد عمى أن المعمومة ا

االنترنيت تخدم البحث العممي في تخطي كل الصعوبات والعراقيل وىي حل لجميع المشاكل 

 التي تقف في طريق البحث العممي.
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 والتوصيات: االقتراحات

  ضرورة مبادرة الجامعة بتوفير شبكة االنترنيت وتشجيعيم عمى استعماليا في ىذا

 التطور التكنولوجي والتقدم العممي.الزمن الذي يتسارع فيو 

  توفير المكتبات االلكترونية لتمبية كل احتياجات الطمبة العممية والبحثية لتزويد

 المستفيد بالمعمومات المتخصصة.

  توفير شبكة االنترنيت مالئمة يتم االتصال في كل األوقات واألماكن وتطويرىا

 .تكنولوجيا بحيث تغطي جميع المناطق دون انقطاع

  ضرورة االستخدام المستمر لشبكة االنترنيت بشكل مستمر من الطمبة الجامعيين

 لالكتساب ميارات البحث عمى الشبكة والحصول عمى معمومات تخدم البحث العممي.

 .إجراء دراسات لمعرفة مدى استخدام االنترنيت في البحث العممي 

  دورىا في جميع األنشطة تعميم االنترنيت في جميع الكميات والجامعات وتفعيل

 والتدريس والتقويم.

  إجراء دراسات لقياس أثر استخدام االنترنيت عمى تحصيل الدراسات العميا واكتسابيم

 لمميارات.

  نشر ثقافة البحث العممي باالستفادة من تقنيات شبكة االنترنيت بوسائميا المتعددة

 وىذا ما أشرنا إليو في ىذا البحث.
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 ترنيت في صفوف األوساط العممية البحثية وخاصة لطمبة توسيع استخدام االن

 الدكتوراه.

  إنشاء مواقع إلكترونية لجامعات وكميات والمؤسسات والمحافل البحثية العممية

 األخرى.

  ضرورة زيادة المواقع العممية بشكل مستمر لغرض الحصول عمى المعمومات التي

 تخدم البحث العممي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



االجتماعية العلوم بكلية ميدانية دراسة                                  التطبيقي الجانب  
 

 
94 

 :خالصة الفصل

انطالقا من الدراسة الميدانية التي أجريناىا عمى طمبة دكتوراه العموم االجتماعية 

بجامعة مستغانم والتي كانت تحت عنوان استخدام االنترنيت في البحث العممي حاولنا من 

خالل ىذه الدراسة وفي المحور الثاني اختبار مدى صحة الفرضية األولى والتي ىي 

 كاآلتي:

تمبية لحاجيات المستفيدين وما توصمنا إليو ىو أن الفرضية تحققت  بإمكان االنترنيت

بنسبة كبيرة وذالك من خالل أن الطمبة أكدوا عمى أن االنترنيت ضرورية في البحث العممي 

يصاليا لبيوتيم وىذا لتوفير المعمومات بطريقة  وىذا و ىذا ما يدفعيم لالمتالك ىذه التقنية وا 

نظرا لفائدتو المتمثمة في  Googleمحركات بحث مختمفة مثل: عممية وذالك من خالل وجود

البحث عن المقاالت أو تشجيع التواصل أو سيولة الحصول عمى المعمومات سواء كانت 

ىذه المعمومات عممية أو ثقافية أو إخبارية وبالتالي نقول بأن شبكة االنترنيت جد ميمة في 

مبة وذالك من خالل تمبية احتياجاتيم في حياة البحث العممي وتسييل الصعوبات عمى الط

 كل المجاالت.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الخاتمة:
 

إن موضوع استخدام االنترنت بالبحث العممي أصبح من الضروريات خاصة في    

الوقت الراىن إذ يعتبر من أىم المصادر التي يسعى إلييا الطالب في مختمف مراحل تعممو لتخطي 

و خاصة الجامعي نظرا لمتطور العممي ة  التعميمياره ستمف أشكال الصعوبات التي تعترض ممخ

المعرفة الذي يشيده العالم في الوقت الذي تشيد فيو تكنولوجيات اإلعالم و االتصال تسارعا و 

سباقا ليس لو مثيل مع مختمف المجاالت األخرى بغية تطوير العمم والبحث و المعرفة، وليذا 

البحث و التطور المعرفي نظرا الحتوائيا  تعتبر االنترنت من أىم مصادر البحث العممي و مصادر

مكن الوصول إلى ىذا عمى مختمف المكتبات العممية و المعرفية بمختمف المغات و الميجات و ال ي

المبتغى الذي يبحث عنو الطالب الجامعي و الباحث في مختمف العموم إذ بقينا بعيدين عن ىذه 

ال و عامال أساسيا تعتمد عميو في شتى البحوث الوسيمة الحديثة التي تعتبر من أىم وسائل االتص

 العممية النجاز الدراسات و المقاالت و المساىمة في تطور البحث العممي.
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  الملخص

تمركزت مشكمة البحث في ان ىناك الكثير من الطالب يستخدمون البحث العممي  
كما لو من أىمية في مجال التعميم العالي والبحث العممي،والحصول عمى المعمومات إذ 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى خدمة االنترنت وسبل توضيفياواالستفادة من 

مبة الدكتوراه بكمية العموم االجتماعية، بجامعة عبد الحميد لدى طتطبيقاتيا في البحث العممي 
من طالب الدكتوراه، 06ألراء العينة التي كان عددىا  ومن خالل استطالعنا بن باديس.

لمعرفة مدى استخدام شبكة االنترنت في البحث العممي،وقد استخدمنا في ذلك المنيج 
دراسة.التي تيتم بتقصي االراء حول الوصفي التحميمي الذي يعد مناسبا لطبيعة ىذه ال

استخدامات االنترنت في البحث العممي،وتوصمنا من خالل الدراسة الميدانية الى النتائج 
 التالية:

بصفة مستمرة  Googleمن أفراد العينة يستخدمون محرك البحث  38%  
مة من المبحوثين يستخدمون االنترنت وبصورة دائ%38لمحصول عمى المعمومات ،ونسبة 

ومواكبة التطورات العممية الجديدة  في مجال تخصصاتيم  لالطالع عمى جديد المعمومات
من افراد العينة يؤكدون عمى ان االنترنت تمبي جميع االحتياجات %03باإلضافة الى ان 

العممية البحثية ، وتمكن الطالب من انجاز بحثة باكبر قدر من الكفاءة والدقة.كما ان نسبة 
مبحوث يرون ان االنترنت  83اي مايعادل  %38راد العينة والتي قدرت ب كبيرة من اف

ضرورية جدا في انجاز البحوث العممية، إضافة إلى إن مدة استخدام االنترنت غير محدودة 
 من أفراد العينة . %36وىو ماتاكده نسبة 


