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  أ

  

  :مقدمة

رن  ر الق ھد آخ د ش الم لق ائل اإلع ال وس ي مج ة ف ة ھائل زات تكنولوجی رین قف العش

واكتساحھا جل دول  ھذه القفزات ظھور االنترنتاھمت واالتصال، ومما الشك فیھ أن

ذكر  ذه الوسائل ن العالم من خالل ما تقوم بھ من نشر الكتروني عبر عدة وسائل ومن ھ

ن  بح م ھ یص ا جعل ور، م ن التط ھ م ر حظ و اآلخ ذ ھ ذي أخ ت ال ى االنترن اء مقھ فض

ي أصبحت متاحة المعارف المختلفة ر ولوجا بھدف انتقاء المعلومات واألماكن األكث الت

ذه االستخدام من طر ھ ھ ا أفرزت ین م ف أفراد المجتمع في أي رقعة من األرض،ومن ب

التحول الضخم على مستوى البحوث العلمیة من خالل تسھیل  أیضا ھوالذكرالتطورات 

ا  ت فیھ ث جمع ل باح ة لك ل مكتب ا تمث ا جعلھ ات م ادر المعلوم ن مص ث ع ة البح عملی

اھیر مخ ا أن تضع لنفسھا جم ا أتاحت مختلف التخصصات، ھذا ما سمح لھ ة، كونھ تلف

  تجاوزت المكتبات التي تضم الكتب الورقیة صیغة جدیدة للبحث عن المعلومة 

ن و م تك ات أخرى ل ع مصادر معلوم تمر م ى تواصل مس ب عل ل الباحث أو الطال جع

ى ع ا یتجل ل م ن ذي قب ات البحث ومتاحة م رة عملی ك توسع دائ از ن ذل التقصي إلنج

  .البحث العلمي

التطورات سعت معظم دول العالم إلى إدراج ھذه الفضاءات في تعامالتھا لمواكبة ھذه و

االت تى المج ي ش عوبھا ف ع ش لھا م مان تواص ذلك ض ة ب ة  ھادف ت أو ثقافی ة كان علمی

  .غیرھاو



 مقدمة
 

 
  ب

ت  ى نشر استعمال االنترن ى نطاق واسع والجزائر إحدى تلك الدول التي بادرت إل عل

  یھا بغرض تقریبھا من أفراد المجتمع و كذا االستثمار فمن خالل فضاءات عدیدة 

ة والمسو درات العلمی ة الق ي تنمی ات والمعرفیةاھمة ف ا تعرضھ من معلوم الشخصیة بم

  .مختلفة

مقاھي االنترنت  دور"على ھذا األساس كان الموضوع المختار للدراسة تحت عنوان و

ي  ث العلمیإف از البح دىنج ب ل ا،" الجامعي الطال ث اقتضت منھجیتن ذه  حی ة ھ لمعالج

ي  ون ف ى أن تك ة والدراسة عل وع الدراس ة لموض ة عام ولمقدم ة فص د  ثالث ع تمھی م

  .وخالصة لكل فصل

ف باإلشكالیة الفصل التمھیدي ھو عبارة عن فصل لإلطار المنھجي ا ي التعری ل ف لمتمث

ع ذكوا ة م اؤالت المطروح ةلتس یات المقترح ة ر الفرض داف الدراس راز اھ ذلك إب ، ك

ارو ھامدى أھمیتو ا الختی ي جعلتن ذا  المنھج المتبع فیھا باإلضافة الى ذكر االسباب الت ھ

ى الموضوع و أھم الصعوبات التي واجھتنا أثناء إجراء ھذه الدراسة وأیضا التطرق إل

  .بعض الدراسات السابقة

ا، : الفصل األول ا، تطبیقاتھ ت وتاریخھ بكة االنترن وم ش ذا الفصل حول مفھ تمحور ھ

ا  ا وأھمیتھ تفادة منھ ة االس ا وكیفی ا أیض ا، تناولن لبیة لھ ة والس تخدامات االیجابی االس

  التعریف بمقھى االنترنت، نشأتھا، مقاھي االنترنت في الجزائر، اھدافھا، مقوماتھا 

  .ومتطلباتھا

اء : الفصل الثاني  ارات الباحث أثن ف بالبحث العلمي، مھ تناولنا في ھذا الفصل التعری

ي البحث العلمياستخدامھ لألنتر ت ف ى االو ن از اسھامات استخدام مقھ ي انج ت ف نترن



 مقدمة
 

 
  ت

ي، و ث العلم ى البح ى مقھ ب عل اد الطال ع ارتی ھ، دواف ب وخدمات ع الوی ا مواق أیض

ب  ي تواجھ الطال االنترنت، معوقات استخدام االنترنت في البحث العلمي والمشاكل الت

  .داخل مقھى االنترنت

ع االستبیتمثل في االطار ا: الفصل الثالث ا بتوزی ي وقمن ة تخصص لتطبیق ى طلب ان عل

ائج علم المكتبات و ل الجداول، وضع نت ة ماستر، تحلی ى والثانی ات السنة األول المعلوم

  .للدراسة وأخیرا ختمنا دراستنا بخاتمة عامة
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  :االشكالیة/ 1

منها  ،ع المستویاتبعد الثروة الضخمة لتكنولوجیا المعلومات كان هناك تطور على جمی

تاحة مصادر  ،للباحثینذلك بما وفرتهمن تسهیالت في استخدامات البحث العلمي و  ٕ وا

إذ كانت هناك قفزات تكنولوجیة هائلة في  ،المعلومات جدیدة خاصة أواخر القرن العشرین

ما جعلها  انتشارهاولعلى أبرزها ظهور شبكة المعلومات و  ،واإلعالم االتصالمجال وسائل 

 مكتبة شاملة تضم ،غیرت مسار العالم إذ جعلته قریة صغیرة االختراعاتالتيتشكل أحد أهم 

هذه  ما جعللهذه الشبكة كبیرة بشكل الفت  االستخداموأصبح  ،مختلف المعارف والثقافات

إذ  ،األخیرة تستولي وتكتسح على مساحات كانت فیما مضى یسیطر علیها العالم المكتوب

ال نجد الیوم منزل ال یحتوي على جهاز الكمبیوتر حیث أصبح من أغراض أساسیة والزمة 

دد أجهزة الكمبیوتر في العدید من البیوت متصلة بالشبكة العنكبوتیة ولكن رغم تع ،ضروریة

ه من خدمات ال ذلك بما توفر  ،إال أنه یؤثر ولن یقلص من إقبال على مقاهي األنترنیت

الذي وصل إلى خمسة و  .تزاید عدد المقاهي اإللكترونیةهذا ما یفسر نجدها في البیوت و 

ى أن هذا الفضاء أصبح مطلبا أساسیا من حیث یفسر ذلك عل ،آالف مقهى إلكتروني

 ،الطالب كقوة فاعلة في حصوله على المعلومات یسخرهامطالب العصر الحالي بدأ 

من أسهل الطرق  كما یعتبرها.عن المعلومات اإللكترونیة واالكتشافباعتبارها أداة البحث 

لمیة ومن هنا من بین هذه األبحاث نذكر بحوثه الع .على ما یبحث انتقائهوأسرعها في 

  :یتبادر لنا طرح اإلشكال التالي
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علم  2-1طلبة الماستر الطالب لدى البحث العلمیفي إنجاز مقاهي األنترنت  هو دورما 

 ؟ - نموذجا–المكتبات و المعلومات بجامعة عبد الحمید بن بادیس 

  :تساؤالت الدراسة2/

  مقاهي األنترنیت ؟المقصود بما  

  ؟في انجاز البحث العلمي االنترنتالى أي مدى تساهم مقهى  

  ثقافیة المعلومات عملیة و  الكتسابهل یعتبر التردد على مقاهي األنترنیت مصدرا

  التسلیة؟هى األنترنیت مجرد محل الترفیه و بالدرجة األولى؟ أم أن مق

  :فرضیات الدراسة3/

  :التالیةعلى ضوء ما سبق، وبهدف االجابة على االسئلة یمكن صیاغة الفرضیات 

  من أكثر االماكن زیارة من قبل أفراد المجتمع بغرض استخدامتعتبر مقهى االنترنت 

 .لتلبیة حاجاتهم شبكة االنترنت

  في ظرف لدى الطالب الحصول على المعلومة تساهم مقهى االنترنت في تسهیل

  .وجیز وفي مختلف التخصصات والمستویات

 ثقافیةیة و لممعلومات ع الكتسابمصدرا  مقاهي األنترنیت كونها تعدیتردد الطالبل. 

  أهداف الدراسة/ 4
لكل دراسة أهداف تخصها ودراستنا هذه ال تخلو من األهداف التي تم تسطیرها منذ        

فیما  البدایة، لكي نستطیع من خاللها السیر بخطة ثابتة نحو تحقیق النتائج المرجوة وتمثلت

  :یلي
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  الجامعي بوالیة مستغانم لهذا الفضاء في انجاز بحوثهتحدید أسباب استخدام الطالب  

  .العلمیة

 التعرف على األثار الناجمة اثر استخدام هذا الفضاء في انجاز البحوث العلمیة.  

 تحدید دور مقاهي االنترنت في البحث العلمي.  

 لهذا الفضاء جامعيتحدید سبب اقبال الطالب ال.  

  طرحها في االشكالیةمحاولة االجابة على األسئلة التي تم.  

  :أهمیة الدراسة/ 5

  :تكمن أهمیة دراستنا في النقاط التالیة

 أهمیة مقاهي االنترنت التي تعد االستفادة منها تحدیا بالنسبة للطالب الجامعي  

  دور مقاهي االنترنت في تقدیم المعلومات التي تخدم التعلیم العالي كما وتساهم في

  .للطالب الجامعي بوالیة مستغانمزیادة التحصیل العلمي بالنسبة 

  أننا نناقش موضوعا جدیدا في البحث ویعد غائبا الى حد بعید عن أذهان الكثیرین

  .في تیار تكنولوجیا المعلومات واألنترنت

 في شكل مباشر وأكثر من غیرهم من  أننا نستهدف فئة الطلبة وهم المتأثرون

  .لتیارقطاعات المجتمع خاصة أنهم نشؤوا مع نشأة هذا ا

 :أسباباختیارالموضوع/ 6

 :یعودسبباختیارنالهذاالموضوعالى
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 أسباب ذاتیة: 

مكانیة استمراره مرجعا لألجیال الرغبة في دراسة الموضوع بشكل عمیق .أ ٕ   .القادمةوا

 .لمیول الشخصي نحو هذا النوع من الدراسات للمناقشة والتحلیلا.ب

 أسباب موضوعیة: 

غیرهمنالوسائلبسبباألهمیةالمتزایدةالتیصاریتمتعبها،اضافةالىقلةالدرایعودسبباختیارمقهىاألنترنتعن.أ

 .ساتالتیتناولتهنظرالحداثتهمقارنةمعوسائألخرى

 .الرغبةفیمعرفةاألثارالناجمةعناالستخدامفیهذاالفضاءإلنجازالبحوثالعلمیةمنطرفالطلبة.ب

ع،وذلكباعتبارهالشریأماسبباختیارنالجمهورالطلبةفیانجازهذهالدراسةكونهیعدفئةمهمةفیالمجتم  . ج

  .حةالمتعلمةوالمثقفةفیالجزائر

  :دراسةمنهج ال/ 7

بأنه أسلوب من أسالیب التحلیل المرتكز على معلومات " بشكل عام یمكن تعریف المنهج   

كافیة ودقیقة من ظاهرة أو موضوع محدد من خالل فترة أو فترات زمنیة معلومة وذلك من 

أجل الحصول على نتائج علمیة ثم تفسیرها بطریقة موضوعیة وبما ینسجم مع المعطیات 

  .الفعلیة للظاهرة

  

  

  1"مجموعة منظمة من العملیات تسعى لبلوغ هدف"فه موریس أنجرس على أنه عر 
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مجموعة االجراءات والخطوات الدقیقة متبناة من أجل الوصول الى خطوات "وهو أیضا 

  .1"فكریةوعقالنیة هادفة الى بلوغ نتیجة معینة

انجاز بحوثه 

یفاستلیلجالوصفیفیاإلطارالنظري،أماالتحهالمىلواتباعالإلشكالیةوالتساؤالتوالفرضیاتفإننااعتمدناعالعلمیة،

والمنهج الوصفي التحلیلي هو یاللبیاناتالموجودةفیاالستبیانلخدمناهفیالجانبالتطبیقي،وذلكلتح

ج المناسب للدراسة المتعلقة المنه

عنطریقوصفالموضوعالمراددراستهمنخاللمنهجیةعلمیةصحیحةوتصویرالنتائجالتییتمالتوصالبمدى

  .وكذا تحلیلها رقاممعبرةیمكنتفسیرهالیهاعلىأشكاأل

  :الدراسةصعوبات /8

  :اماصادفنافیالجانبالنظريهفمنراسة ذهالدهفیإنجاز لعراقیلتنابعضالصعوباتواهلقدواج

 قلة المراجع حول موضوع الدراسة الذي لم یلق اهتمام الباحثین. 

 قلة الدراسات السابقة بالنسبة للموضوع. 

 وماتلحداثةالموضوعلىالمعلصعوبةكبیرةفیالحصولع.  
 ____________________  
تدریبات علمیة، دار : منهجیة البحث في العلوم االنسانیة .موریس أنجرس، تر، بوزید صحراوي وأخرون 1

  .466، ص، 2004الجزائر، : القصبة للنشر
 53.، ص1984 الجزائر،: المؤسسة الوطنیة للكتاب. مناهج البحث في علوم التربیة وعلم النفس. رابح، تركي2

 

 .ضیق الوقت المخصص للدراسة  
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  :الدراسات السابقة/ 9

  :الدراسة االولى

اعدتها شعبة الحاسب مقاهي االنترنت واثرها على طالبنا، دراسة میدانیة بمنطقة الریاض 

اآللي باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة الریاض باستخدام إستبانة شملت عینة من 

الثانویة في العاصمة، كما تم تكلیف مجموعة من معلمي الحاسب اآللي طالب المدارس 

بزیارة تلك المقاهي والوقوف علیها عن قرب، وتمت مقابلة العدید من المعلمین المعنیین بهذه 

  :الظاهرة، وكان من اهم نتائج وتوصیات تلك الدراسة ما یلي

 .ا على الدین واالخالقالزام تلك المقاهي باستخدام برامج الترشیح للمواقع حرص -

كون عینة كبیرة من مرتدیها من ) بدایة فتحها وغلقها الیومي(ضبط عمل هذه المقاهي  -

 .الطالب

ضرورة تبني قطاع التعلیم لمسؤولیة إنشاء مواقع تربویة وتعلیمیة وثقافیة موجهة للنشئ،  -

 .ودعم تلك المواقع باإلطارات البشریة والدعم المادي

  .الطالب حول خدمة االنترنت مع ارشادهم الى المواقع النافعة والهادفةنشر الوعي لدى  -

  :الدراسةالثانیة  

بوضینادتین دراسةللباحث العنكبوتیةفي الشبكة توظیفٌ  "بعنوانالدین ةبوتمجتشرففیدومیافٌة

 فالدراسةإلىمعرفةالدورالذیتقومبهشبكةاألنترنتتهدمجااللبحثالعلمیبین المعوقاتوالتحدیات

یة االجتماعیة العلوماإلنسانیةدىأساتذةكلیلالبحثالعلمیز تعز فی

یتفي إطارمداخلةألقفي  جاءتالدراسة نیة،التقتواجههمعنداستعمالهملهذهتیالیقاتوالتعرفعلىأهمالمع
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في المعلوماتیاالحاسوبوتكنولوج " حولنیالملتقىالوط

 10و 09ورقلة –قاصدیمرباحبجامعة.یةواالجتماعیةالعلوماإلنسانیبكلیةالعالمالتعل

 : تيللدراسةكاآلیسي وكانالتساؤاللرئ 2011مارس

  ؟عيلدىاألستاذالجاممیالبحثالعلیز تعز یةفیمادورالشبكةالعنكبوت

   : ةٌ یالتالیةتواجهه؟وتندرجضمنهالتساؤالتالفرعتیالیقاتالمعهیوما

 ؟ميوالبحثالعلیممجااللتعلفیاألنترنتیفتوظیةإمكان -1

 ؟ياألستاذالجامعلألنترنتلدىیةاالستخداماتالعلمهیما2-

 ماإذاكانلألساتذةالجامعةبریدا الكترونیایساعدهمفیعملیة التواصلمعاآلخرین؟-3

اعتمدتالباحثتانفیهذهالدراسةعلىالمنهجالوصفي 

فیوصفوتحلیلبیاناتالدراسةأمامجتمعالدراسةفقدكانأساتذةكلیةالعلوماإلنسانیةواالجتماعیةبجامعةقا

  صدیمرباح

  :ومصطلحات الدراسة تحدید المفاهیم/ 10

هو ما یقوم به كل فرد من وظائف ومهام مناطة به باعتباره عنصرا في : تعریف الدور

  . تنظیم أو مؤسسة ما إذ أن كل فرد في أي تنظیم لدیه أدوار محددة یجب أن یقوم بها

بأنه مجموعة من أوجه النشاط المرتبطة أو االطر السلوكیة التي تحقق ما ویعرف أیضا

متوقع في مواقف معینة وتترتب على االدوار إمكانیة التنبؤ بسلوك الفرد  في المواقف هو 

المختلفة، ویتحدد الدور بما تفرضه الوظیفة من واجبات أو عن طریق النظام  الهرمي 

  .للوظیفة 
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للسلوك یطالب به الفرد نتیجة اشتراكه بأنه إطار معیاري " كاتز وكاهن " بحیث یعرفه 

ویتحدد مختوى الدور بمتطلبات الواجبات الوظیفیة والنظام الهرمي وظیفیة عالقة الفي 

وتتمیز االدوار بأنه یمكن تعلمها وتعلیمها سواء من خالل االعداد للوظیفة قبل الدخول  

فیها او التدریب علیها أثناء ممارستها وكثیر من االدوار یمكن تعلمها عن طریق 

  . ن أداء الدور بطریقة تلقائیة ذاتیةالمالحظة والتقلید والمحاكاة ویكو 

  :كما یمكن تعریف الدور

مدیر المدرسة في النمو المهني المهام والواجبات التي یساهم بهابأنهمجموعة من: إجرائیا

  .لمعلمي المرحلة االبتدائیة 

   :مفهوممقهىاألنترنت

   

باألنترنتوفیالغالبیكونذلكبمقابلمادي،مقهىاألنترنتهوالمكانالذییمكنللمرءفیهأنیستعماللحاسوبلالتصال

  وعادةتحسباألجرةبالساعةأوبالدقیقة،

وتفربعضالمقاهیاشتراكاتلعمالئهاتكونبالشهرأوبالیوم،وبعضالمقاهیلعادیةتقدمخدمةاألنترنتمجانامعا

  . لمأكوالتوالمشروباتالتیتقدمها

   

األقراصواألشیاءالتییحتاجهاالمهوعبارةعنصالةمثلصالةالمقهىویوجدبهعددمنالكمبیوتراتوكذلكبعض

  1.صمم
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____________________________________  

  .20/04/2018تاریخ التصفح Mawdoo3.com :متاح على  اجتماعیة رظواه]على الخط [.1

 

  .مفهومالطالب الجامعي

: بأنه"  ریاضقاسم" یعرفه 

والتقنیإلىالجامعةوفقالتخصصیخوللشخصیسمحلهمستواهالعلمیباالنتقالمنمرحلةالثانویةبشقیهاالعام

  1 .التخصصالمالئموذوقهویتماشىومیلهاختیار هالحصولعلىالشهادةإذأنللطالبالحقفی

هو الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمیة باالنتقال من المرحلة الثانویة أو مرحلة التكوین 

  2.المهني التقني العالي الى جامعة تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة

   :تعریفالبحثالعلمي

  هو وسیلةلالستعالمواالستقصاءالمنظموالدقیق،الذییقومبهالباحثبغرضاكتشاف   

معلوماتأوعالقاتجدیدة،باإلضافةالىتطویروتصحیحأوتحقیقالمعلوماتالموجودةفعال،علىأنیتبعفیهذاال

  3.فحصواالستعالمالدقیقخطواتالمنهجالعلمي

التجریبیفیالمقوالتاالفتراضیةعنالعالقاتالمتصورةبینالحواالبحثالعلمیهوالبحثالنظامیوالمضبوطالخبری

  4.دثالطبیعیة

  

  

_________________________________  

مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم النفس، جامعة محمد . واقع االختیار المهني لخریجي الجامعة الجزائریة .خملة ،نهاد 1
  .67.،ص2014، بسكرة :خیضر
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،  193الكویت، العدد : منظور الجامعة العصریة، المستقبل العربي :مسؤولیة المجتمع العلمي العربي .ریاض، قاسم 2
  .85، ص 1995

 .35، ص،1982بیروت، :، دار العلم للمالیین2ط .أسس البحث العلمیفي العلوم السلوكیة .فاخر، عاقل 3
  148،ص40،العدد 1984السعودیة ،: مجلة االدارة العامة .مفهوم البحث العلمي. نجیب ،محمد ،أونجل ،أركان 4
  

   

هوفنهادفوعملیةلوصفالتفاعاللمستمربینالنظریاتوالحقائق،منأجاللحصولعلىحقائقذاتمعنى،وعلىنظر 

  1.یاتذاتقوىتنبؤیه

  :اجراءات الدراسة المیدانیة-/11

 :مجاالت وحدود الدراسة*

 استخدام مقاهي األنترنت على الطلبة إلنجاز الدراسةعلى اثر اقتصرت :المجااللموضوعي

 .البحث العلمي

 المجااللمكاني: 

. وماتلالمكتباتالمعلمیةالعموماالجتماعیة،شعبةعلفیجامعةمستغانم،كالدراسةذههأجریت

 ذهالفترةحسبهانقسمتو 2017فیدیسمبرالدراسةذههىلبدأناالعملع: المجااللزماني

 2018ماير هإلىغایةش2017مندیسمبرخالاللفترةهاستمرالبحثفی: الجانبالنظري.

 البیاناتتفریغاالستبیان ابتوزیعهقمنافی2018أبریلر هرمارسإلىشهمنش :الجانبالتطبیقي.

  

  

  

  

_____________________
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 .18، ص1973وكالة المطبوعات ،:الكویت. أصول البحث العلمي ومناهجه .بدر ،أحمد2

  

 : أدواتجمعالبیانات*

   

الدراساتالمیدانیةالتیتسعىإلىجمعالمعطیاتالخاصةبالظاهرةمنأرضالواقع،وهناكثالثأتعدهذهالدراسةمن

وفیدراستنا . المقابلة،االستبیانوالمالحظة: دواتأساسیةلجمعالبیاناتوهي

هذهاعتمدناعلىاالستبیانفهو أداةورقیةمالئمةللحصولعلىبیاناتومعلوماتوحقائق 

منخاللوضععددمناألسئلةفي شكل محاور 

 1.المجتمعمالكتشافالحقائقوالحلواللمناسبةلمشكالتهإلجابةمنالستقصاءا

 سؤالجمعتمابینالمفتوحة15اهةعددئلمناألسوقدتطرقنافیاالستبیانإلىمجموعة

 نسخةمناالستبیان،فتحصلنا علىاإلجابةالكمیة95وتمتوزیع .محاورثالثة والمغلقة،مقسمةإلى

 .) نسخة95اإلجابةعلى(

 :مجتمعالبحث*

 ،یتكونمنطلبةعلمالمكتباتثالبحعلیناأوالتحدیدمجتمعلتحدیدعینةالبحث

 . السنةأولىماسترالسنةالثانیةماستر:والمعلوماتبجامعةمستغانم،منالمستویین

 : عینةالبحث*

 طالب95تمثلتالعینةفیمجموعةمنطلبةالتخصصالمذكورسلفا،قدرعددهمب

 . ما بین الذكوراإلناث) 2ماستر  53( ،)1ماستر  42(
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  .بالنسبةللمستوىالجامعيقصدیة العینةوكانتطریقةاختیار 

______________________  
  272- 271ص:ص.1989دارالمعارف، : القاھرة . أصواللبحثالعلمیومناھجھ. أحمدبدر،1
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من المعروف أن شبكة االنترنت كانت حكرا على جهاز المخابرات االمریكیة لسنوات 

طویلة، وبعض االجهزة العلمیة واالمنیة ذات المستوى الرفیع، بعد ذلك عمم 

في فانتشرت انتشارا سریعا فخالل أعوام قلیلة اكتسحت العالم واصبحت . استعمالها

اصبحت اعظم إنجاز بشري في مجال االتصال متناول الجمیع، فال احد ینكر انها 

المراسالت الكالسیكیة افات وتعقیدات التنقل والحواجز و حیث قامت بإلغاء المس

 .البطیئة، بحیث وضعت العالم كله بین أیدي المستخدمین
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 : األنترنت/  1

  .ماهیة األنترنت/ 1.1

إن الكل یتحدث عن االنترنت لكن معظم الناس یجهلون ما هي بالضبط و السبب في ذلك 

یعود إلى اختالف مظهر االنترنت وتعدد وجات النظر إلیها، وهناك سبب آخر هو أن الكل 

في أحد المكاتب أو حتى مجرد شبكة یتحدث عنها وكأنها مجرد شبكة تشبه الشبكة المحلیة 

 .وفي الواقع هي شيء آخر مختلف تماما  (Compuserve)دولیة كبیرة مثل 

  :تعریف االنترنت/1.11.

 international netمشتقة من شبكة المعلومات الدولیة اختصار لالسم االنجلیزي : لغة

Word 1.وتطلق علیها تسمیات منها شبكة النت او الشبكة العالمیة او الشبكة المعلوماتیة  

المرتبطة ببعضها عبر خطوط خاصة بنقل  ةاإللكترونیهي شبكة من الحواسیب  : اصطالحا

  .المعلومات

  هي محیط مكان تقدم فیه االبحاث التي تحتاج الیها في رسائلك الجامعیة او اعمالك

  2.التجاریة

  3.هي مئات من المكتبات واالرشیف التي تفتح بمجرد لمسك لها  

____________________  

  .1652، ص2001المكتبة االكادیمیة،: القاهرة .الموسوعة العربیة للمصطلحات علوم المكتبات والحاسبات .محمد أحمد ،الشامي1

  .07،ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع ،: عمان -.1ط -.الجریمة المعلوماتیة: جرائم الحاسوب واالنترنت. الشویكة ،محمد أمین 2

  .119، ص2016، ةاالنترنت والصحافة االلكترونیة، دار الخلد ونی. سیفون ،بایة 3
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  :تاریخ االنترنت 2.1.1

صمم باران من مؤسسة رائد االمریكیة نوعا من الشبكات الیعتمد على وجود  :1964في عام 

  .معالج مركزي

قامت وكالة المشروعات البحثیة المتقدمة لوزارة الدفاع االمریكیة بإنشاءشبكة  :1969

 ،)packet) switchingوهي أول شبكة حاسبات تعمل بنظام تحویل الحزم  armantنتمر أ

وفي . اي تسمح بتحویل البیانات المرسلة عبر الشبكة بإعادة ترتیب هذه الحزم طبقا ألرقامها

وبذلك یسمح هذا االسلوب بتمریر الرسائل حتى في . حالة إحدى هذه الحزم یتم إعادة إرسالها 

  . بالشبكة االتصالألحد نقاط حالة حدوث عطل 

في ) TCP/ IP( أي بي  -بروتوكول تي سي بي  استخدامبدأت دراسة : 1974

  .االتصاالتباألنترنت

بدأت    1980وبحلول عام ، أي بي بالشبكة -بروتوكول تي سي بي  استخدامبدأ : 1977

بمحطات عمل تستخدم نظم   Main frameالجامعات في إحالل الحاسوب ذي الحجم الكبیر

ونتیجة  يب.أي -تشغیل یونكس وخاصة التي یوجد بها إمكانات الربط ببروتوكول تي سي بي

  1.الهحتى وصل إلى أقصى سعة ممكنة  تنیأربالذلك زاد عدد المستخدمین لشبكة 

  nationalعلوم القومیة بالوالیات المتحدة األمریكیة لأواخر الثمانینات قامت مؤسسة ا

 
________________________  

  .398.ص 2006نشرالتوزیع،لمكتبةالمجتمعالعربیل : عمان. هتالحاسوبوتطبیقاتاار هم .أبوالعواد،عارفحسین،مطیع،یاسرصادق1
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science fondation) (  بإنشاء شبكةNSF  Net) ( بدال من إنشاء شبكة حاسوب كبیرة و

ذات تكلفة عالیة، قامت ببناء شبكات إقلیمیة وأعطت الجامعات مسؤولیة الربط مع جهات 

 1.وتم ربط الشبكة أیضا بشبكة االربانت   nsf - netاإلقلیمیة المرتبطة مع شبكة  االمتداد

 السترجاعوبرنامجهو  GOPHER"غوفر" األمریكیةتقدمبرنامججامعةمینیسوتا:1991

  .زةالخاصةفیالشبكةهوماتمناألجلالمع

 hyperابطر المت،تقدمشیفرةالنص رافیسویس CERN مؤسسةاألبحاثالفیزیائیةالعالمیة:  1992

texteالمبدأالبرمجیالذیأدىإلىتطویرالشبكةالعنكبوتیةالعالمیةwide.Word web  

 آخرونمثلبرنامجهثمتبع "موزاییك" قدابتدأاالبحارمنخالإلصدارأولبرنامجمستعرضالشبكة:  1993

 .1995 و 1994 عام"إكسبلورر" وبرنامج "نتسكین"

 2.شبكة 50.000 وازخادمهستةمالیینج "انترنیت" اتصلبشبكة:1995

  :تطبیقات االنترنت . 2.1 

  :توفر األنترنت العدید من التطبیقات نذكر منها 

 هو نظام لتبادل الرسائل بین مستخدمي األنترنت، ویرمز له :  البرید اإللكتروني  

__________________________  
  398 .ص . مرجعسابق . أبوالعواد،عارفحسین،مطیع،یاسرصادق1
 : ىلمتاحع] الخطىلع[المعلوماتیةتاریخونشأةالشبكات .م،معاذراأك2

.< http :m2asecurity plus . blog spot.com>27/04/2017: تاریخالتصفح.  

یمتاز بكلفته المنخفضة وسرعته الكبیرة، إذ تصل الرسالة إلى وجهتها خالل و   e-mailبل

الهامة إمكانیة إرفاق ملفات مع لرسائل، ویمكن أن  میزاتهثواني معدودة في الحالة العامة، ومن 
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ویتسلم المرسل إلیه رسائله اإللكترونیة، عندما .تحتوي المرفقات على صور أو وثائق أو برامج 

 1.اإللكترونيیتصل باألنترنت ویفحص محتویات صندوق بریده 

یتوفر اآلن عدد كبیر من البرامج التي تسمح بالتراسل باللغة العربیة، یحصل المشترك  ثبحی   

  .باألنترنت عادة على حساب بریدي خاص به من مزود الخدمة المرتبطة به

كما تتوفر العدید من المواقع التي تمنح حسابا بریدیا مجانیا لمن یشاء، یمكن تصفحه في أي 

  2.مكان في العالم

 تعتبر المجموعات اإلخباریة بمثابة صحف حائط أو صنادیق  :المجموعات اإلخباریة

كما یوجد حالیا . برید عامة، یستطیع أي متصل باألنترنت أن یطلع علیها، وأن یشارك فیها

مجموعة إخباریة، تهتم  كل واحدة منها بمنحنى معین فهناك مجموعات  16000أكثر من 

والثالثة لألدیان،وهكذا تؤمن برامج التصفح الشهیرة لمناقشة األمور السیاسیة والثانیة  للریاضة، ا

وظائف التعامل مع المجموعات اإلخباریة، وتعرض للمستخدم قائمة بأسماء كافة المجموعات، 

رسال برید لموجهة لمجموعاته المفضلة، و على الرسائال االطالعلیختار منها ما یهمه، ویمكنه  ٕ ا

  .روحةللنقاشإلكتروني لإلدالء برأیه في المواضیع المط

___________________ 
  .105-106:ص.ص.)ط.د(التوزیع،و نشر لدارالرضوانل : عمان،ميلوالبحثالعالمعلوماتیة.أحمد،حسن،عصام،ميلالدی 1

  .302.ص.2010دارالمیسرة،:عمان. 2 .ط.هأدواته و مهیمفاه أسالیبهأسسمیلالبحثالع.ر،عامقند لیجي  2

 

  1.اإلخباریةركة باللغة العربیة في المجموعاتإمكانیة المشاوتؤمن غالبیة المتصفحات المعربة 
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  شبكة الویبwww: تعتبر شبكة الویب العالمیةWord wide web  من أحدث خدمات

من النمط القدین للشبكة القائم على النصوص إلى نمط  االنتقالاالنترنت، تم بواسطتها 

علیها،مما ساعد  االطالعرسومي یعتمد على تقنیات الملتمیدیا، في نشر المعلومات و 

تضم شبكات ویب مئات المالیین من . بشكل مذهل في السنوات األخیرة انتشارها

 ازدیادرقیة،وهي في الصفاحات األنیقة ذات اإلخراج الفني المشابه لصفحات المجالت لو 

مطرد وتعمل الشركات والمنظمات على إنشاء صفحات للتعریف بنفسها، ونشر معلوماتها 

لزیادة مواقع ویب وقراءة صفحاتها ومن " المتصفحات " كما تستخدم برامج خاصة تدعى .

وأنترنت إكسبلورر من  _بنت سكی_أشهر المتصفحات حالیا نافیجیتور من شركة 

  2.عالوة على سندباد من صخرمایكروسوفت، 

 جلب الملفات خدمةFTP:،أنشأت االنترنت في البدایة لتبادل الملفات بین أجهزة الكومبیوتر 

قائمة  FTPتعرض برامج . أو بروتوكول نقل الملفات  FTPویرمز لهذه الخدمة عادة ب

تحدید ، كمایستطیع المستخدم remonteبأسماء الملفات الموجودة على كومبیوتر بعید 

 من جهازه uploadeأو الملفات التي یرید رفعهامنه، downloadeالملفات التي یرید جلبها

  الجهاز البعید، وتضع الشركات عادة بقعا ساخنة إلى يلاأل

____________________   
 .118.ص.)دس( ،لرایةدارا:عمان.یمفیظلثورةاالنترنتلاإلعالموالتع.ويق،بوحنیفیة 1
 .39.ص.2003مكتبة المجتمع العربي،: عمان. االنترنت تتطبیقا. سالمة، حسین2
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جانب أسماء الملفات والبرامج التي توفرها لزائري صفحة ویب الخاصة بها وماعلى المستخدم 

إال نقرةالبقعة الساخنة فیسأله المتصفح عن الدلیل الذي یود أن یخزن فیه الملف على قرصه 

  1.الصلب ثم تبدأ عملیة جلب الملف

  :منها االستفادةاهمیة األنترنت وكیفیة  . 3.1

على  استخدامهاتتجلى أهمیة األنترنت فیما تقدمه من فوائد وعلوم لمستخدمیها، حیث ال یقتصر 

نما تعدد مستخدموها في مجاالت مختلفة مثل  ٕ المتخصص في مجال الحاسب اآللي، وا

،الطلبة اإلعالمیین التربویینالسیاسیین، ، الباحثین، األطباء، اإلداریین،رجال أعمال، ناألكادیمیی

  :ونحوهم كما ذكر إبراهیم البنداوي أن أهمیة األنترنت تبرز فیما یلي

 ذلك ألن كل مستند أو ملف مرتبط بشبكة األنترنت الملفات و ت و سرعة تبادل المستندا

  .بالشبكة  مرتبطبحیث یمكن تبادله مع حاسب آخر 

  المعلومات انتشارسرعة.  

 المعلومات ألن كل حاسب مرتبط بشبكة األنترنت برقم خاص و سري سرعة نقل.  

 إتاحة فرصة التعلیم عن بعد.  

 الحدیث وعقد الندوات كتابیا أو صوتیا أو بالصورة كل هذا من خالل شبكة األنترنت  

 معتعلم الكثیر من اللغات العالمیة مثل اإلنجلیزیة، األلمانیة، اإلسبانیة وغیرها من اللغات 

  .أو محادثة ااستماعإمكانیة ممارسة مهارات هذه اللغة كتابة أو 

________________________  

  .41.ص.نفس المرجع.سالمة، حسین 1
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 قواعد البیانات مثل ة المعلومات اإللكترونیة و وجود موسوعERIC  وما یحتویه من بیانات و

  .ملحقات أبحاث في عدة تخصصات

 1.األسواق المحلیةتسویقیة بین الموردین و  ةمنها كأدا االستفادة  

  نها في مجاالت م واالستفادةالدخول في مئات منبرامج الكمبیوتر المجانیة أو شبه المجانیة

البرمجیة من شبكة األنترنت  ل ما یسمى بعملیة إنزال األحمالذلك من خالالحیاة المختلفة و 

  .من جانب المستخدم لالستعمالبحیث تصبح متاحة 

 العلمیة التي تحدث في بلدان متعددة من البیانات والمعلومات عن الظواهر الطبیعیة و  وصل

اءات المتطلبة لمثل واإلجر  االحتیاطاتواتخاذ  االستعدادالعالم، األمر الذي ییسر عملیات 

  2.الطوارئهذه الظروف و 

  :اإلیجابیة والسلبیة لألنترنت االستخدامات/4.1

  :االنترنت إیجابیات/1.4.1
لقد تناول العدید من الباحثین والدارسین ایجابیات شبكة األنترنت في أبحاثهم ودراساتهم كال 

  :وتخصصاتهم ویمكن حصر ایجابیات االنترنت في النقاط التالیة  اهتمامهمحسب 

  زیادة التقدم العلمي في العلوم عموما والعلوم الطبیة خصوصا بما یعود بالخیر على

 الرفاهیةاالنسان و 

__________________  
  .33.ص. 1990دار الفكر، :القاهرة.االنترنت المكونات والخدمات .البنداوي ،إبراهیم1

  .34.ص.نفس المرجع. إبراهیم، البنداوي2 
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  المعلومات التي تعالج مختلف الموضوعات استرجاعإمكانیة.  

  االتصالسرعة وصول المعلومات إلى الجماهیر وكذلك زیادة تطور البحث العلمي وتسهیل 

  .بین العلماء

 زیادة وسائل الترفیه والترویج.  

 وحدة اللغة والمصطلحات.  

  1.تحویل العالم إلى قریة صغیرة  

 تحدید الوثائق والملفات المطلوبة والحصول علیها بشكل دقیق وبأقل وقت ممكن  

 و كسر الحواجز األمیة المجتمعفي تثقیف  أداة فعالة.  

  بالشبكة حیث ال یتطلب هذا األمر سوى وجود حاسوب شخصي وخط االتصالسهولة  

  .هاتف محلي

  على فئة من الناس بل یستخدمها جمیع الفئات استعمالهاال یقتصر.  

  نشر المعلومات وتحدیثها بصورة سریعة.  

  مكانیة تحویل الملفاتتسهیل الخدمات عدة مثل البرید ٕ  .اإللكتروني وا

 النشرات فرص التسویق  وزیادة حجم المبیعات من خالل نشر اإلعالنات بالدوریات، ازدیاد

 .مواد التجاریة باألنترنتلوا

_________________  
  .199، ص2007دار وائل،:عمان.3ط.تكنولوجیا شبكات الحاسوب. الحسن، جعفر ،صادق1
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 1.مواجهة واحدة لكل البرمجیات استخدامفي التكلفة من خالل  االقتصاد  

 ولتخاطر بین أجهزة الحاسب  االتصالنظم الرسائل المتعددة التي توفر إمكانیة  استخدام

  .بالصوت والصورة والنص المكتوب

ومن الواضح أن األنترنت أثرت على مسیرة تقدم البحث العلمي وتنمیة المعارف البشریة في 

مكانیات فائقة من أبرز العالم  ٕ اإلیجابیات التي یقدمها أجمع لما تقدمه من تقنیات وا

  :للباحثین هياألنترنت

  مهام البحث عن المعلومات حیث یمكن للباحث  تطلبهماالتقلیل من الوقت والجهد اللذین

على كل المعلومات التي یحتاجها، والتعرفي للحصول على وانالتجول في أنحاء العالم خالل ث

  2.التطورات والمستجدات في موضوع اهتمامه

  .تجاوز الحدود المكانیة والزمانیة اللغویة للوصول إلى المعلوماتوبذلك یساعد االنترنت على  

  على كل ما ینشر في األنترنت، والوصول إلى مواقع المكتبات  االشتراكواالطالعإمكانیة

إلى مواقع  إضافة على مقتنیاتها من خالل فهارسها اآللیة، االطالعو 

  .إلخ... واالتحادیاتالمنظمات،الهیئات،الجامعات 

  تقدیم للباحثین فرصة النشر الفوري ألبحاثهم ودراساتهم، كما یمكنهم إنشاء مواقع خاصة بهم

  .من مواقع أخرى وبالتالي تكون فرصة النشر لدیهم أقوى  االستفادةعلى شبكة األنترنت أو 

__________________  
  .231.ص. مرجع نفسه. صادق الحسن، جعفر 1

دراسة تحلیلیة لواقع استخدام الطلبة . المعوقاتاالتجاھات و: العراقیة لألنترنت استخدام الطلبة الجامعیة  عواق. السمرائي، لمیاء 2
  .2004 ،مؤتمر المنظمة العربیة  للتنمیة االداریة. الجامعیین
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  بما  استقبالهاحیث یمكن للباحث من إرسال الرسائل و  اإللزامیةیتمتع األنترنت بخاصیة

كذلك ال األنترنت التواجد في نفس الوقت و یتناسب معه، وهذا ال یتطلب من كل مستخدمي 

  .عل أبحاث اآلخرین  االطالعن معین لنشر أبحاثهم و یلزمه التقیید بزم

 1.ات المنتجة لهاتقدیم أغلب المعلومات المتداولة عبر األنترنت بالمجان مت قبل الجه  

  :سلبیات األنترنت/ 2.4.1

  منها لالختیاركثرة المعلومات المتوفرة جعل البحث.  

  التضخم المعلوماتي التي یزخر به األنترنت یحتوي على ملیارات الصفحات ومالیین

  .ویلبي طلبه ویدعم بحث بإیجابیة هالقتناءما یناسبالمواقع مما یضع عبء أمام الباحث 

  لمعلومات یجعل الصعب الوثوق فیهالامصدر فوض المعلومات حیث تعدد.  

 غیاب القوانین المنظمة لحقوق الملكیة الفكریة للمعلومات المتاحة على األنترنت.  

  .المتمثلة في النقاط التالیةكما عدد محمد مجاهد لهاللي سلبیات االنترنت 

  االحتیالالسرقة، القرصنة، النصب و.  

  والبیانات والمعلومات الغیر صحیحةالكذب، الغش.  

  والتهدیداالبتزاز.  

  ،إلى وجود  باإلضافةعدم دقة وصحة جمیع المعلومات الموجودة في شبكة األنترنت

  .دقتها العلمیةو مواقعغیر معروفةأو مشبوهة ولكن الطلبة قد یسلمون بمصداقیتها 

__________________ 
  .2004.نفس المرجع. السمرائي، لمیاء. 1
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  وجود بعض المواقع الممنوعة أو الغیر أخالقیة في شبكة األنترنت ومن الصعب حصرها

  .وتحدیدها، ومنع الطلب من الدخول إلیها

  وجود أسالیب للتعلیم مرتبطة بأطر وأنظمة ومواعید محددة ال یمكن تجاوزها من قبل

  .شبكة األنترنت استخدامالمدرسین وهو ما یعیق 

 المناهج الدراسیة المنجزة والمعلومات الموجودة في الشبكة  قد یكون هناك ترابط بین

  1.لحداثتها

  ماهیة مقهى االنترنت/2

  :االنترنت مقهىو نشأة مفهوم 1.2 /

بهذا  ارتبطتالسریع لألنترنت في العالم، ظهرت مكمالت و متممات جانبیة  االنتشارمع 

   CYBER NETوهي مایسمى بمقهى األنترنت أو كما یسمیها البعض  االنتشار

  :مقهى االنترنت/2.1.1

القهوة أو أي مشروب  احتساءعبارة عن مكان عام یستطیع فیه المستخدم لشبكة األنترنت : 

 .الشبكة مقابل أجر بالساعة أو الدقیقة استخدامویكون  .2إلى األكل باإلضافةآخر 

 
 
 

________________________  
 .56.ص.2001االمارات العربیة المتحدة، . التعلیمیة والمعلوماتیةالتكنولوجیا . محمد الحلي، محمد1

  .29.ص.1998دارالكتب العلمیة، : القاهرة. دلیلك الشامل الى شبكة االنترنت. مصطفى،السید 2
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غیر  االتصالى األنترنت هو المكان الذي یستطیع فیه األشخاص هوفي تعریف ثاني فإن مق

 1.المجاني

 cyber café: المقهى السبراني: كما یعرفه كل من أحمد محمد الشامي وسید حسب اهللا أنه

هو مقهى أو مطعم یوفر الوصول إلى الكومبیوترات أو الطرفیات المتصلة باألنترنت، مقابل 

أجر بالساعة او بالدقیقة كما یشجع الزبائن على األنترنت بشراء أطعمة ومشروبات، مقهى 

بحیث یتفاعل األفراد  االجتماعیةعلى األنترنت، یستخدم عامة لألغراض  Virtual caféتخیلي 

أو بتعلیق رسائل عن طریق   chat programsضهم البعض من خالل برامج الدردشةمع بع

أو مجموعات األخبار أو في مواقعهم  bulletins Boardsأنظمة لوحات اإلعالنات 

  2.وصفحات ویب  E-mailاوین برید إلكتروني فبعض مقاهي األنترنت لها عن.علىاألنترنت

عبارة عن مكان به أجهزة حاسب آلي، یمكن للدخول : وفي تعریف أخیر فإن مقهى األنترنت

مع إحدى  االشتراكو  عبرها لألنترنت برسوم رمزیة، فیوفر مرتاد المقهى على نفسه شراء الجهاز

 3.شركات مزودي الخدمة الذي تخوله األنترنت

 

_____________________  
1Gusdorf, Florent, John, Guide anglais.Français du cybermonde. Paris: ellipses, 1998.p.85 . 

: القاهرةانجلیزي  -عربي: مات والحاسباتالموسوعة العربیة  لمصطلحات علم المكتبات والمعلو . الشامي، أحمد محمد، حسب اهللا، السید2
  .                                                                                                  731.ص.1مج.2001، ةالمكتبة األكادیمی

  :متاح على العنوان ]على الخط[التكنولوجیا بین ایدي غیر آمنة في الجزائر 3

http//www.chihab net/module, PHP ? Nam=news  
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مقطع   cyberفcyber caféوتجدر اإلشارة إلى أن مقهى األنترنت ترجمة خاطئة لكلمة  

  1.ابتدائي یشیر إلى كل مایتعلق بالحیاة على الشبكة

متاح اتصالوالتي تعني  communication Accerss for everybodyاختصار caféو

ك شاع استخدام ذلولتعني فضاء اتصال متاح للجمیع" " cyber caféللجمیع ومن هنا كلمة 

أول ما ظهر من مقاهیاألنترنت سمي سیبر كافي و "االنترنت كمرادف ل  كلمة مقهى

  2.وذلك بمدینة لندن  Cyberiyaب

 :نشأة مقهى االنترنت/2.1.2

في العالم لهذه المقاهي في المملكة المتحدة أي بریطانیا سنة  واالنطالقةولقد كانت البدایة 

، لكن في حقیقة األمر أن مقهى األنترنت "cyber- pubs"حیث أطلق علیها م 1995

تحت   William Gibsonكمصطلح عرف قبل ذلك من طرف العالم الروسي

  3.م1984عام    cybernétiqueاسم

إلى  إضافةالحدیثة  ةالتكنولوجیومختلف الوسائل  االفتراضيفهو عبارة عن دمج بین العالم 

  .االنترنت استخدام

__________________  
  .154.ص.2001مطبوعات جامعة منتوري، : قسنطینة. االلكترونیة واالنترنت في المكتبات تالمعلوما. صوفي، عبد اللطیف1

2Dufour, Arnaud.Internet.Paris : PUF, 2006. P.31.  
   .43.ص.2006مركز الحضارة العربیة،: القاهرة. ؟  ماذا سیحدث كیف سیغیر عالم المعلومات الجدید حیاتنا. شاهین، نهاد3
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أي الفضاء   cyber- spaseفبعد ذلك عرف المصطلحات عدة تسمیات أخرى منها

وهذا المصطلح عرف عدة تطورات وتسمیات في المجال الذي تصنف وتستخدم فیه  االفتراضي

 cyberأي نادي األنترنت و cyber - clubللفضاء الثقافي،   cyber- culture: مثال 

café   1.االقتصاديفي المجال  

  : مقاهي االنترنت بالجزائر2.2/

في بعض المناطق، في العاصمة و مع دخول االنترنت بالجزائر بدأت مقاهي األنترنت تنتشر 

 .خاصة منها المدن الحضریة، ثم توسعت فیما بعد و وصلت إلى بعض القرى

مقاهي االنترنت في الجزائر بصورة أكثر وضوحا خالل السنوات األخیرة وتحدیدا  انتشرتوقد 

  بشمل محتشم   1998،  بینما كان أول ظهور لها عام 2003و 2000بین عام 

ارتفاعا ملحوظا في   2005ومحدود، لتتوسع بعد ذلك بصورة غیر محدودة، حیث شهد عام 

فقط   100بعد أن كان عددها ال یتجاوز .مقهى  5000عدد هذه المقاهي حتى وصلت إلى

 .وبقي عدد هذه المقاهي في ارتفاع مستمر إلى یومنا هذا2000.2عام 

  :أهداف مقاهي االنترنت 3.2

 :مقاهي یعبر عن جملة من األهداف یطمح إلیها المجتمع من بینها حافانفت
 

_______________________________  
1Cacaly, Serge. Dictionnaire encyclopédique l’information et de la documentation. Paris : 
F,Nathan ,1997.p.164. 

  : متاح على. ]على الخط  [. اعالم التكنولوجیا ةشبك. هیشور، بوجمعة2
< http://www.lalamtic.com/spip.php?article24  > 04/2018/ 27تاریخ التصفح. 

  



 الفصل األول                                                                                  مقھى األنترنت
 

 
45 

  : األهداف التربویة /1.3.2

  : وتأتي لتكمیل الدور التربوي للمدرسة، ویمكن حصرها فیما یلي

 مجتمع بمختلف شرائحهم العمریة، محو األمیة المعلوماتیة وأمیة الحاسوب، لجمیع أفراد ال

فمحو األمیة المعلوماتیة هي القدرة على توصل  االجتماعیةمستویاتهم العلمیة، وضعیتهم و 

 اكتسابأما أمیة الحاسوب فتعني .متعددةدر متنوعة و وتقییم واستخدام المعلومات من مصا

بغرض  االتصالالمعلومات و  استرجاعتطبیقات الحاسوب وتحسین مهارات  استخداممهارات 

  .حل المشكالت

 منها بأقل  االستفادةعبر األنترنت، و مات اإللكترونیة وتصفح مصادر المعلو  االطالع

فرص ) مصادر المعلومات(جهد،وقت، وتكلفة ممكنة، حیث تتیح هذه األخیرة 

  .التقییمالمناقشة، التحلیل و المقارنة،

 ى توسیع آفاق التالمیذ تدعیم برامج التعلیم الرسمیة بحیث أن مقاهي األنترنت تعمل عل

والبحث ذاك عن طریق التشجیع على العمل،و  والطالب وفهمهم للموضوعات التي یدرسونها

على المعلومات التي یتحصلون علیها في  االقتصارالمستقبل بالمقهى بدال من الذاتي و 

در وحید للحصول على صالكلي على الكتاب المدرسي، كم االعتمادوعدم  .1مقاعد الدراسة

  .المعلومات

____________________  
 .36ص.2007دار صفاء، : نعما. اتجاهات حدیثة في دراسة المعلومات: معلوماتیة  اقضای. دیاب، مفتاح محمد1
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  فرصة  انتهازفي المتسربین دراسیا، ونظرا لصغر سنهم من  ةالتمثیلتمكین فئة من المجتمع و

على رغبتهم، خارج العملیة التعلیمیة الرسمیة  ي المستمر والتنمیة الذاتیة بناءالتعلم الذات

  .تحسین مهاراتهم المهنیة إلى باإلضافة

 خاصة منها الخبرات التربویة من خالل وسائط برات في كل المجاالت الحیاتیة، و تبادل الخ

  .التعلیم اإللكتروني

  ثة التي وسائل التكنولوجیة الحدی باستعمالالذاتي على البحث، وذلك التدریب المستمر و

 1.لبناء الشخصیة السویة تنمي المهارات والقدرات الفكریة واإلبداعیة والبحثیة

  رشاد لبناء الجوانب النفسیة و ٕ   لدى األطفال االجتماعیةمقهى األنترنت مركز توجیه وا

االعتماد على الذات منخالل تدریبهم على مهارات یث یهیئهم على تحمل المسؤولیة، و بح

  .األلعاب اإللكترونیةو  الكمبیوترالتعامل مع برامج 

  :اإلعالمیةاألهداف الترفیهیة و 2.3.2/

 خدمة المحادثة اآلنیة : طابع المتعة والتشویق من خاللchat   افتراضیینمع أصدقاء.  

االستفادة أو استثمار أوقات الفراغ، وذلك من خالل ممارسة الهوایات المفضلة للقضاء على 

 الروتین الممل الذي یعیشه الشباب في المجتمع، بحیث یعتبر مقهى األنترنت 

 إلى المواقع الغنائیة، أو األلعاب كاالستماع: ممارسة العدید من الهوایاتلفضاء واسعا 
  
 ____________________________ 

دار الفكر العربي، : ةالقاهر . االستخدام التكنولوجي واسالیب التطور: العامة والتنمیة الثقافیة ةالمكتب. فهیم، مصطفى1
  .65.ص.2006
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  تحمیلها على أقراص الفالشعلى المواقع الدینیة و  االطالعاإللكترونیة أوMP3  

flash Disque, Mp4,  إلى ما تم تحمیله  االستماععلیها أو  االطالع، بحیث یمكن

  .على وسائط التخزین عن عودته إلى المنزل

 اقع متخصصة على كل ماهو جدید فیما یتعلق  بعروض العمل حیث توجد مو  االطالع

  .المتخرجین الجددهذا األمر الباحثین عن العمل، و  یهمو : إلعالنات التوظیف 

  اكتساب معارف التجول عبر العالم، دون تأشیرة و إعطاء المستخدم فرصة اإلبحار و

حیث تعتبر شبكة األنترنت وسیط إعالمي إلبراز الصورة الحضاریة لبلد ما،  .1جدیدة

  .وسائل اإلعالم العالمیة احتكارعن بعیدا 

 العالمیة المطبوعة إلكترونیامجانا على الصحافة الوطنیة و  االطالع.  

  :األهداف التجاریة/3.3.2

  .الوقتالجهد، و  اقتصادمهم في  لعام: یليویمكن إیجازها فیما 

الناجحة لتكنولوجیا  ن أهم التطبیقاتمبحیث تعد التجارة اإللكتروني :التجارة اإللكترونیة

، فهي توفر سبل جدیدة لمشاركة في األسواق العالمیة، وتتیح إمكانیة االتصاالتالمعلومات و 

 .الوطنیة االقتصادیاتجدیدة لتنویع 

________________ 

  :متاح على]على الخط [.1239 :ع.2002جریدة الزمان،. دور التجارة االلكترونیة في تحقیق التنمیة.مرسي، روا 1

http://www.Azzam.com/Azzam/articles      26/03/2018تاریخ التصفح. 
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  برام  االتصالمن خدمات األنترنت لتعزیر  نالمستفیدیإن التجارة اإللكترونیة كانت أول ٕ وا

  .الزمن الحقیقيالحصول على المعلومات في الصفقات واإلعالن والترویج والتسویق و 

  یجاد قنوات و  دلالستیراأرخص أكبر عبر إیجاد مصادر أفضل و  اقتصاديوسیلة تحقیق نمو ٕ ا

  1.للتصدیر

  :مقومات مقهى االنترنت/4.2

لكي یقوم مقهى االنترنت بدوره في المجتمع، البد من توافر مجموعة من المقومات االساسیة 

وأي خلل في أي من هذه . البشریة المؤهلة لتسییرهالمقومات المادیة، الموارد وهي المبنى و 

المقومات یؤدي بالطبع إلى فشل المقومات األخرى، في تحقیق مهامها، ومن ثمة یعجز مقهى 

االنترنت عن تقدیم خدمة المعلومات الجیدة، وسنحاول فیما یلي تناول أهم متطلبات قیام مقهى 

السیما منها التقلیدیة أن الموقع ات والمعلومات و في أوساط المكتب من المتعارف علیهف :األنترنت

  :هي ومات یخضع لمجموعة من المعاییر و الجید لمؤسسة المعل

  :  الموقع/1.4.2

 أن یكون الموقع قریبا من الرواد، بحیث یسهل الوصول إلیه دون مشقة أو عناء.  

  االكتظاظوفود المستخدمین، وتفادي  بال ستعایجب أن تخصص مساحة كافیة ،

  .وحفظ العتاد والتجهیزات

________________________ 
 :متاح على] على الخط[.قوة مجلة المعلوماتیة  تالمعلوما. الطیار، مساعد1

PHPNam=section op=vierw article&artid>//www.informatics,gov.sa/magazine/modules.:http  تاریخ التصفح 
22.2018/04  
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  الشارعالضوضاء، لهذا ینبغي تفادي اختیار موقع یطل على یجب أن یكون الموقع بعیدا عن

على القارئ ویفقدهالتركیز أثناء  شال یشو یترتب على ذلك من ضجیج، حتى الرئیسي و 

من الضروري العمل على تأمین التهویة بتوفر النوافذ وفتحها عند الحاجة، وعلى 1.اإلبحار

  .أجهزة التبرید والتسخین حسب الفصول باستخدامتكییف الجو 

 2.مقهى االنترنت بدونه أن یعمل عال یستطیالحمایة من األخطار ألن الحمایة شرط أساسي 

  :تتمثل المقومات المادیة في:المقومات المادیة2.4.2/

  :التجهیزاتالمعدات و _ 

یجب أن یزود مقهى األنترنت باألثاث الحدیث كي یصبح مكانا محب إلى نفوس الرواد 

فیه لساعات طویلة، وكذلك بالنسبة للتجهیزات من حاسبات  یتمكنونوالمستخدمین، الذین 

التجهیزات الخاصة، مرتبط بالتطورات اإلطار یكون الحدیث عن األثاث و  وفي هذا.وملحقاتها

وأجهزة ریة،نولوجي في میادین تقنیات اإلعالم والوسائل السمعیة البصالحاصلة والتقدم التك

  .النشر اإللكتروني، البد أن تكون المعدات منسجما مع هذه التجهیزاتمعالجة المعلومات، و 

 :المقومات البشریة/3.4.2
عداد و یجبتوفیر  ٕ  ، كمي)مؤهل و تكوین(نوعي : تنمیة الموارد البشریة على مستویینا

  ________________  
  

  .211.ص.2001دار الفكر، : قدمش. في المكتبات وال معلومات تدراسا. صوفي، عبد اللطیف1
مقدمة لنیل شهادة الماجیستر،علم  ةرسال. مقاهي االنترنت بقسنطینة و دورها في التنمیة العلمیة و الثقافة للمجتمع. خطابي ، سهیلة 2

  31ص.2009قسنطینة، ةالمكتبات جامع
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والشبكات الداخلیة، وشبكة  االتصالیةكي یستجیب لمتطلبات النظم ) عدد األعوان(

إلى باقي الخدمات التنشیطیة واإلعالمیة المرتبطة بأهداف مقهى  باإلضافةاألنترنت،

حتى تحدیث معلوماته، و  قدراتهمقهى االنترنت علیه أن یكون مستعدا لتطویر األنترنت،فعون

متحفز وواعي بدور مقهاه في العملیة الخدماتیة التثقیفیة ، و یكون عون فعال ودینامیكي

  1.اإلعالمیة في نظام المعلومات

  :مؤهالت أعوان مقاهي األنترنت/1.3.4.2

  :یشترط أن تتوفر في عون مقهى األنترنت عدة مؤهالت

معلوماتیة، وشمل قدراته في  اختصاصيحیث أن القائم بمقاهي االنترنت هو : المعلوماتیة -أ

  :هذا المجال

o خدمات التوجیه واإلرشاد للمستخدمین.  

o لمحركات البحث، وعملیات التحمیل، واالتصال عن بعدو الفنیة للبرمجیات،  االستخدامات  

o  تشغیل الحواسیب بمختلف لواحقها، وباقي أجهزة التصویر، النسخ، واستخدام آالت التغلیف  

  .التجلیدو 

یشترط في عون مقهى األنترنت أن تتوفر فیه القدرة على اإلحاطة بمفاهیم  :التربیة -ب
یسعى لتوفیر مصادر و  وقضایاالتربیة، وطرق التعلیم الذاتي كي یواكب اهتمامات المستخدمین

  .التعلم المستمر التي یحتاجون إلیها
____________________  

دراسة میدانیة رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر، علم : االنترنت بدور الثقافة الجزائریة مقاربة سوسیو معلوماتیة ينواد. شعبان، جمال 1
  .149.ص.2004جامعة قسنطینة، : المكتبات
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  من اإلداریة الموكلةبمهام إداریة، و  االطالعأن یكون عون المقهى مجبر على : اإلداریة -ج

المحافظة و التجهیزات،  واختیارمتابعة صرفها، المسیرة لمقهى األنترنت و یزانیة إلیه إعداد الم

اقات إلى القیام بأعمال السكرتاریة، كإعداد البط باإلضافة .اإلعطابعلیها وصیانتها في حالة 

عداد قوائم الجرد، و  ٕ   .كتابة التقاریرالتقنیة للعتاد التجهیزات والمستخدمین وا

  :األنترنتمهام أعوان مقاهي /2.3.4.2

  .توجیههمإرشاد المستخدمین والمستفیدین و  )1

الحواسیب، وذلك خالل فترة زمنیة محددة مقابل  استخدامتدریب المستخدمین وتعلیمهم على  )2

  .مبلغ مالي محدد

  .محركات البحثاألنترنت و  استخداممساعدة المستخدمین على  )3

  .المسحالتحمیل، الربط، الطبع، التصویر،النسخ و القیام بخدمات  )4

  .البرمجیاتاألقراص و بیع الوثائق،  )5

  .صیانة الحواسیبجلب البرمجیات الجدیدة و  )6

 وجلب األقراص الفارغة المرنة بغرض بیعها، واألقراص المدمجة، وكذا األوراق اقتناء )7

 .ومستلزمات التغلیف والتجلید

  1.باألنترنت وتأمینه االرتباطمراقبة  )8

_____________________  

  .52-51-49:ص.ص.ص.مرجع سابق. االنترنت بقسنطینة ودورها في التنمیة العلمیة والثقافیة للمجتمع يمقاه. سهیلةخطابي، 1
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ان ما یمیز عصرنا الحلي هو االستخدام الواسع لشبكة االنترنت التي تتصف بدقة 

المعلومات ومصداقیتها، فقد اصبحت تعرف من اسرع الوسائل واسهلها للحصول 

على المعلومة المطلوبة تخدم اغراض مختلفة  المجاالت وال سیما مجال التعلیم 

عن  الحاصل وتعزیز البحث العلميخاصة للطالب حتى یتمكنوا منمواكبة التطور 

 . طریق االبحار في مختلف المواقع االلكترونیة
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ول ما یحتاجه الباحث في بدء عمله هو المراجع المتوفرة عن موضوع بحثه انأ    

فینطلق نحو مكتبة لیبحث في فهارسها الموجودة على االنترنت إذ كانت ظروفه المادیة 

وتتوفر لدیه تقنیة االنترنت في البیت، اما إذا كان یعیش في العالم  تسمح له بذلك

الثالث، ونتیجة للظروف االجتماعیة الصعبة التي یعیشها الباحث، فإنه یتجه مباشرة 

إلى مقهى االنترنت لتصفح فهارس المكتبات اإللكترونیة بأقل كلفة  والتي غیرت من 

، بالمكتبة التي تعتبر االداة الرئیسة للبحثمفهوم البحث العلمي الذي كان مرتبط فقط 

رغم ان المكتبات عموما  وباستمرار تعاني من قصور في الحصول على كل أوعیة 

وبالذات صعوبة اشتراك المكتبة في كل الدوریات العلمیة لكثرتها وتكلفتها . المعلومات

  .العالیة وعدم توفر المكان للتخزین

 ائقة أن تقدم أفضل الخدمات للباحثین على مختلفواستطاعت االنترنت بمكانتها الف

 .ومن خاللھا استطاعوا الوصول الى مصادر المعلومات المختلفة. خصصاتھمت
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  :مقاهي األنترنت والبحث العلمي /1

  :تعریف البحث العلمي.1.1

معلومات أو  اكتشافالدقیق، بغرض المنظم و  االستقراءو االستالمالبحث العلمي هو وسیلة 

 باستخدامإلى تطویر أو تصحیح أوتحقیق المعلومات الجدیدة، وذلك  باإلضافةعالقات جدیدة 

  1.الطریقة واألدوات الالزمة للبحث العلمي وجمع المعلومات واختیارخطوات المنهج العلمي 

من أجل .وقد عرف البحث العلمي بأنه عملیة فكریة منظمة یقوم بها شخص یسمى الباحث 

تسمى مشكلة البحث بإتباع طریقة منظمة تسمى . مشكلة معینةتقصي الحقائق بشأن مسألة أو 

منهج البحث بغیة الوصول إلى حلول مالئمة للعالج أو نتائج صالحة للتعمیم على مشكالت 

  2.المماثلة تسمى بنتائج البحث

عن  االفتراضیةالمضبوط الخبري التجریبي، في المقوالت لمي هو البحث النظامي و فالبحث الع

لمحاولة الذي یتمیز بالتنظیم  االستسقاءیقصد به یقصد بالبحث العلمي و متصورة، و لالعالقات ا

الموجودة وتطویرها المعارفجیدة والتحقق من هذه المعلومات و  تأو عالقاالتوصل إلى معلومات 

 .مناهج موثوق في مصداقیتهاطرائق و  باستخدام

 البحث العلمي بأنه وسیلة للدراسة یمكن بواسطتها الوصول إلى حل هیل وايحیث عرف 
 

____________________  
  .20.ص.1992وكالة المطبوعات، : الكویت. البحث العلمي ومناهجه لأصو . بدر ،احمد1

 .245.ص.1998دار الفكر للطباعة والنشر،  .تحسین منهجیة البحث العلمي. زویلف، مهدي2
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عن طریق التفحص الشامل والدقیق لجمیع الشواهد واألدلة التي یمكن دة وذلك مشكلة  محد

  1.التي تتصل بها المشكلة المحددةالتحقق منها و 

  :دور األنترنت في تطویر البحث العلمي/1.2

 االختراعاتواالكتشافبدأ التفكیر العالمي یتجه نحو البحث العلمي و  الثانیةبعد الحرب العالمیة 

الدول العظمى، فجاءت األنترنت ولیدة البحث العلمي والتطور التكنولوجي  واستقرارلتوفیر أمن 

ال لتصبح الیوم المكتبة العالمیة األوسع لكل المهتمین بمسائل البحث العلمي والتكنولوجي، إذ إنه 

في هذا الزمن إجراء بحث علمي في أي مجال من مجالت العلم سواء في الطب أم  نیمك

من  واالستفادةعلى ما توصل إلیه اآلخرون  االطالعالحقوق وغیرها، دون أم  االقتصادالهندسة، 

المراجع العلمیة والبحوث، رسائل التخرج واإلحصاءات التي تنتجها الجامعات ومراكز البحوث 

وذلك نستطیع  2.وحتى األفراد الباحثون، حیث إنه بدون ذلك تصبح علمیة البحث العلمي عقیمة

لعمود الفقري للبحث العلمي في أي من بالد العالم،ولذا كانت الجامعات القول ان االنترنت هي ا

االمر الذي مكن الباحثین من العمل معا ،من أول من استخدم الشبكات وبنوك المعلومات وطورها

  .یعملون في المبنى نفسهواالتصال بمرافق ومنشآت علمیة بعیدة عنهم وكأنهم
_____________________  

  .15.ص.2000مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،. البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیة سأس. المجیدمروان، عبد 1
رسالة الدكتوراه في  .دور االنترنت في تطویر البحث العلمي في الجامعات السوریة وسبل االستفادة منها.شكوت محمد، وعد 2

  .83ص.2013التربیة،

بیانات ومحاضرات وتسجیالت صوتیة، ضخما یحوي كتبا وأوراقا علمیة و  تعد األنترنت مستودعا

  1.الباحثین خصوصا كما هائال من المعرفة والمعلوماتو  للمستخدمینحما أتی
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أحد أسالیب التربیة الحدیثة، ومطلب مهم في مجال البحث العلم، فهي أحد مصادر المعرفة  وهي

  2.التي تساعد على زیارة الرصید المعرفي من خالل القیام بالبحث عبر االنترنت

یمكن الباحث من االتصال بأي قاعدة كتروني عبر االنترنت بأنه سریع و كما یتمیز البحث االل

من أي مكان لیل نهار وطوال أیام ي أي مكان في العالم من المنزل و ف معلومات إلكترونیة

األسبوع وخالل أیام العطل بدل امن أن یذهب إلى مبنى المكتبة، كما أن الباحث یستطیع أن 

 انتظارالوثائق المطلوبة عبر البرید اإللكتروني بدال من ي ساعات على المقاالت و یحصل ف

ال معلومات بالطرق اإللكترونیة  اكتشافیمكن للباحث وصولها أشهر طویلة، كما أنه 

  3.في طرق البحث التقلیدیة عن طریق فهرس المكتبة أو المراجع المطبوع اكتشافهانیمك

  

 

 

__________________  
  .203.ص.1999دار اسامة،: عمان. نستخدم الكومبیوتر في االنترنت فكی. المستریحي، عبد اهللا1

2Buettnr,B, Demol, Cathy.te archerFriedeltechnologiesTourney into the unknownLearning, p36-
38 

 2003.الموارد البشریة  ةالمنتدى العربي ال دار . استخدام قواعد المعلومات االلكترونیة تمهارا. الجرف، ریما  3

  

  : النترنت في البحث العلميااثناء استخدامالباحث مهارات /3.1
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یفرضها عصر المعلومات تستدعي ضرورة اكتساب مزید من المهارات التي  ان التحدیات التي

من أهم  باعتبارهاالمثلة منها  االستفادةن التعامل مع التقنیة المتطورة و تمكن الباحث الجامعي م

فالباحث هو الشخص الذي یستعمل كل الوسائل للوصول إلى .ت بناء مجتمعات الغدمقوما

الصعوبات التي تواجهه، وال یتم له ذلك إال بتنظیم معلوماته تنظیما  كلالمعلومة، متخطیا في ذلك

منهجیا سلیما، ومن ثمفالباحث هو من یمسك بأسباب المعرفة العلمیة لیتمكن من السیطرة على 

  1.التكنولوجيوبناء تقدمه العلمي البیئة المحیطة به، 

الخصائص األساسیة، لیتمكن من علیه أن یتحلى بمجموعة من الصفاتو من الواجب  كولذل

  :هامحكما لعل أهم استغالالجوانب بیئته  استغالل

  عمیق االطالعوال یقف عند حد معین، واسع  االستطالعأن یكون الباحث محبا للعلم و ،

  .التفكیر

  و یحترم آراء اآلخرین بآرائهأن یعتز.  

 للوصول إلى قرارات مالمالمالحظات وعدم التسرع یتمتع بالدقة في جمیع األدلة و  أن  
  

  .تدعمها األدلة الدقیقة الكافیة
  

______________________  
، 2المعلومات، المجلدالمكتبات و  مجلة. نزف تكنولوجي ام خیار مستقبلي: المكتبة الجامعیة االفتراضیة.بطوش، كمال1

  .53-52:ص.،ص2005. 4العدد

  ینطلق من یتصور كیفیة سیر العمل و  تطیع أنالتحلیل حتى یسأن یكون میاال إلى التأمل و

  . خالل تصوراته الخیالیة الى واقع یجسده في عمل علمي منظم
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 یتقبل النقد الموجه إلیه من اآلخرین .  

 األمانة في نقل آراء الغیر وأدلتهم فال یحذف منها شیئا أو یحجبها لكونها ال تتفق مع رأیه .  

 1. التغلب علیهالمواجهة الصعاب و  ولدیه استعداد ، صبورا،أن یكون لدیه العزیمة  

التقنیات التي تنبغي توافرها لدى الباحث للحصول على نتائج وهناك مجموعة من المهارات و 

،والقدرة على استخدام برامج التصفح مثل  ةاإلنكلیزیالبحث المطلوبة ومن ابرزها المعرفة باللغة 

Internet ، Netscape ، Navigator، Explorer  ، قوائم و الفارة واستخدام لوحة المفاتیح و

 ،االنترنت،إضافة إلى معرفته ببعض مصطلحات  Pull down menusاألوامر القابلة للسحب 

، والقدرة على تحمیل والبرید اإللكتروني  Help، وأوامر المساعدة والقدرة على استخدام الروابط

والبحث في الحقول في أكثر من نظام ، ، شاشة وطباعة الصفحات من اإلنترنتالملفات من ال

التي تتفق بسرعة معرفة بالكلمات ب من الباحث أن یكون على درایة و فالمهارة في البحث تتطل

للمهارات  امتالكهالكلمة المناسبة للبحث من خالل  واختیاربه وبصورة مباشرة،  بما یرغمع 

  .دقیقة اعد في الحصول على نتائج سریعة و السابقة التي تس

 

___________________  
  .29.ص.نفس المرجع .بطوش، كمال 1

 

وهكذا فإن المجتمع المعلوماتي ال یمكن بناؤه في غیاب الفكر المعلوماتي، الذي یبدأ إرسال 

والتفاعل النواة التي تغذي المجتمع وتنمي وعیه بالتعامل باعتبارهدعائمه في المدارس والجامعات 
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از األنترنت سیمكنهم من إنج استخدامالباحثین لمهارات  فامتالكمع ثورة عصر المعلومات، 

تبادل المعلومات العلمیة فیما بینهم، مهما كانت المسافات الجغرافیة التي تفصل بحوثهم العلمیة و 

مایجعلهمیعیشونأحدثالتحوالتالعلمیةویواكبون أحدث التطورات،ویساهمون في صناعتها، بینهم 

الجامعة من خاللها المعلومات األمر الذي یحتم على الیوم ذروة حضارةن البشریة تعیش السیما أ

الجسر االمجال، لكونها وعاء المعرفة و األستاذ الجامعي أن تكون رائدة التحول في هذالباحث و 

  1.جدید الحیاة العلمیة إلى المجتمعالذي ینقل 

  :اسهامات مقهى األنترنت في إنجاز البحث العلمي/4.1

األماكن جذبا للطالب والباحثین الذین  رالمقاهي مصدرا للربح من تشغیلها، فهي أكثیعتبر إنشاء 

 االستخدامسهل تفتح آفاقا واسعة وتعد مصدرا شامال و قد ال تتوفر في منازلهم تلك الخدمة، كونها

األخرى، حیث ساهمت  االتصاالتالمعرفة، دون تعقید مقارنة بغیرها من وسائل للمعلومات و 

االنترنت  بشبكة واتصالهالباحث على المقهى  ارتیادبشدة في إنجاز البحوث العلمیة  من خالل 

  :ومن بین هذه االسهامات نذكر

 وهذا راجع إلى ما توفره مقاهي األنترنت عبر شبكة االنترنت،من  :محو األمیة المعلوماتیة

  كما تساهم. لها، وعلى مختلف الوسائطأنواعها وأشكا اختالفمعلومات وبیانات على 

_________________  
  .92.ص. سبق ذكره عمرج. للمجتمعمقاهي االنترنت بقسنطینة ودورها في التنمیة العلمیة والثقافة . شكوت محمد، وعد1

العمریة،  الباحثین بمختلف شرائحهم نالمستفیدیأیضا في محو أمیة الحاسوب لكل فئات 

الحاسوب  استخدام، بما تقدمه من برامج التدریب على االجتماعیةیتهم عوضومستویاتهم العلمیة و 
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 باإلضافة محركات البحث استعمالعبراالنترنت،و ار ة اإلبحیوبرمجیاته، وكذلك التدریب على كیف

  1.إلى التدریب على كیفیة تحمیل المعلومات وتخزینها على مختلف الوسائط

 لطالب على توفیر أكثر من طریقة في البحث عن المعلومات، ذلك ألن األنترنت تساعد ا

تعتبر مكتبة كبیرة، تتوافر فیها جمیع الكتب سواء كانت سهلة أو صعبة، كما یوجد في 

  .التخصصاتالمستویات و  باختالفاألنترنت بعض البرامج التعلیمیة، 

  تبادل األفكار في إنجاز ، والتفاوض و رمع اآلخرین، بالحواتأهیل الطالب بآلیات التواصل

  .البحوث العلمیة مما یرفع من نوعیة العمل واإلنتاج

  ومات التي یحتاجونها، الذاتي في البحث عن المعل االعتمادتزوید الطالب بالقدرة على

  .دراساتهم ألبحاثهم و 

 الحدیثعصر المساهمة في تأسیس ثقافة المعلومات، لدى الجیل الناشئ لتأهیلهم بمتطلبات ال  

 بتقنیة  اهتمامهمالمعرفة، من خالل حماس الطلبة و و علمالمساهمة في إنشاء مجتمع ال

  .المعلومات

 نجاز  منح الباحث وفرة من األدوات، التي تتیحها تقنیة المعلومات، والتي تمكنه من النجاح ٕ وا

  .بحثه

_________________  

  126ص.نفس المرجع. شكوت محمد، وعد1    

  توفرها على معلومات قیمةالمعرفة و إثراءتنمیة التحصیل العلمي لدى الباحث، من خالل.  

  بشبكة األنترنت االرتباطتدعیم الباحث إلنجاز بحثه، من خالل.  
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  الفرعیة بشكل صحیحو  العامة االختباراتتفسیر نتائج.  

 القدرة على إدارة اللقاءات المختلفة في مجاالت البحث.  

  األنترنت من القدرة على التمییز في الدراسة استخدامتعزیز.  

 بداعیةة في تقدیم مشاریع علمیة ممیزة و المساهم ٕ   .ا

 على ثقافات الشعوب األخرى االطالع.  

  التقارب معهافهم الثقافات األخرى و.  

  تطویر أدوات الثقافة الحدیثة.  

  :في انجاز البحث العلمي واقع استخدام مقهى االنترنت ./2

  :الویب وخدماتهمواقع /1.2

 :نعرفه أوالقبل ان نتطرق الى خدمات الویب 

 :تعریفمواقعالویب/ 1.1.2

  موقعالویب علىأنه ODLIS عرفقاموسمصطلحاتالمكتباتوالمعلوماتعلىالخطالمباشر

_______________________  
دراسات العلوم : االردن عفر . االنترنت من قبل طلبة الجامعة العربیة المفتوحة تالتعلیمیة الستخداما راآلثا. العجمي، خالد إبراهیم 1

  .149.،ص2014. 2، العدد41التربویة، المجلد

ىأحدخادماتالویبوتستخدممنخالألحلةمعابروابطفائقةومخزنةعلالمتصالمتكاملةمجموعةمنصفحاتالویب«

 24 ىلذهالصفحاتمتاحةعهمجتصفحالویبو رادب

افیأیوقت،ویتمبناءصفحاتالموقعنتیجةلعماللمؤسسةأهیلعاالطالعیمكنلمستخدمیالویبفیالیومبحیث.ساعة
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 home الصفحةالدالة موقعاسملىالشاشةاألولىللقعلویط،اتجاهاتهمىاختالفلعیئةأوفردهو 

pageالمكمصطلحاتقاموسمفهوملتحدیثیامنحینإلىآخر،ویتمیز صفحاتهىمصممموقعالویبمتابعةلویجبع

بالشمولیة،حیثتطرقإلىجوانباإلتاحةوالتحدیثواالسترجاعمنخاللمتصهتلجمالمباشرفيىالخطلعوالمعلوماتتبات

  1.فحاتالویب

 :تعریفآخر

 امننصوصهةللالوسائطالحامالمعلوماتبمختلفىلفیحتویعلیمهإنصفحةالویب "

 ".اهاواالستفادةمنهىالشبكةلیتمكنالناسمنالوصوإللیلدعرضیاعمراالصورالمتحركة،أصواتوأفالموفیدیو،ال

فاتلصفحاتالویلفالحالیلصفحةالویببملىارتباطاتتدعىباالرتباطاتالتشعبیةتربطالملفصفحةالویبعلیحتویمكما

  .فةمنالعالملىحاسباتفیمناطقمختلباألخرىمنتشرةع

  .HTML غةلفاتالویبباستخداملغةخاصةلذلكتدعىبلتبنىم-

  page home لكلموقعالویبصفحةرئیسیةتدعىأمنیابصفحةالبدءأوصفحةالبیت-

___________________________  

 2011 دالوطنیة،هكفلمكتبةالم : الریاض.عمىالویبالمعلوماتالنشرااللكترونیلمصادر .،نبیلعبدالرحمنمثالمع1
  247 .ص .

  .إلىالموقعه عنددخولر ئاز لاهیالصفحةالتیتواجهو 

  1.موقعلاألخرىلتوفرالصفحةالرئیسیةارتباطاتلمعظمالصفحات.

 :قعالویباخدماتمو /2.1.2

 :یقدمالموقعثالثخدماتأساسیةأولهموأهمهم

المحتوىالمجاني،فالموقعیقدمالعدیدمنالمساراتالتعلیمیةبكافةمستویاتهاسواءكانتللمبتدئینأوألصحابالمستو 
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ایةالمسارأوالفیدیولرؤیةالمشروعیعملبشهمیلیصلبكفینلیاتالمتقدمة،فالمحتوىیعتمدعلىأسلوبتفاعلیسریعوع

ىمعاییردقیقةفیتحدیدنو لنایعتمدالموقععهضایوفرالموقعالدروسالمدفوعةو یبعدأنشاؤهخطوةبخطوة،وأیلكلفع

ریةالموقعو اذهالخدمةإلىضماناستمر هدففیاألساسمنهبالمقارنةإلىالمجاني،ویهعیةالمحتوىالمدفوعونسبت

 "مكتبةاألكواد": يهأماالخدمةالثانیة.ضمانجودةالمحتوىالمعروضسواءكانمدفوعأومجاني

 "Source code" فیجمیعهوتطبیقهبشكلمجانیحیثوالذیتمشرحیمتوفرةلجمیعأعضاءالموقعهو 

والخ.یلنسبةالخطألىاألعضاءوتقلیلعهتسلةللتوالدروسالمنفصایوفرالموقعمكانمخصصلتحمیاللكودالمسار 

ة لىأسئلبالردعهیلحیثیقوممطوریالموقعوالقائمینع "ةلمجتمعاألسئ":يه دمةالثالثة

  2.فیمابینیموللاتالحر األعضاءوأیضایوفرلألعضاءلتباداللخب

  ىلیاعندالتعرفعلرجهبمجموعةمنالخصائصتظیمواقعالو لرلنامماتقدمذكرهأنهیظ

_________________________  

 = وأنظمةالحمایةالمعلوماتتكنولوجیاأمنیة . الحمامي،عالءحسین،العاني،سعدعبدالحمید1
Technologie of information Security and protection system  388.ص.2007وائل للنشر و التوزیع، ردا: عمان  

التصفحتاریخ   .<http://5dmat-web.com> متاح على . [ الخطعلى  ] . 2وماتلالمعو مكتباتلة العربیة للالمج  
.2017/03/14 

، ذهالمواقعه فمتصفحيلوماتبینمختلالمعرالمعارفوتبادلیاالسبیإللىتطو هإذأنه، خدمات

البحوث  زلإلنجاالبحث عن المعلومات والتصفحسواءلغرضالتثقیفأو ایزیدمناكتسابالخبرةفیالبحثهبتمامهفاال

جمیع فیراتهالباحثتجیبعناستفساهاتوجهكماأن.العلمیة

  .وماتوالمعطیاتالمتعمقةلیةالبحثوتقربالمعللعمهیتسهف،مةبذلكلمنجمیعالنواحیالمالتخصصات

  :الطالب إلى مقهى االنترنت ارتیاددوافع  / 2.2

  :تتمثل في تهافت الطلبة الجامعیین على مقاهي األنترنتالعوامل التي تؤدي إلى 



 األنترنت وتأثیرھا على الطالب في انجاز البحث العلميالفصل الثاني                      مقاھي 
 

 
65 

 عدم توفر اإلمكانات المادیة لشراء جهاز بیتي لدى بعض الطلبة الباحثین .  

  الطالب أن األنترنت مصدر للمعلومات باعتبارالدافع العلمي وذلك.  

 ،ضعف متطلبات الخدمة المكتبیة  إلىباإلضافة قلة المصادر في المكتبات الجامعیة  

 من شبكة األنترنت في إنجاز البحوث العلمیة االستفادة.  

 الكتب اإللكترونیة، الدوریات، قواعد البیانات، : الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات مثل

  .الموسوعات، مواقع المكتبات

 1.المجاالتالدراسات واإلحصاءات في مختلف أحدث التقاریر و  التعرف على  

  للكتب ین والموزعین بالشبكة بالناشر  االتصالوالتزوید من خالل  االختیارتسهیل عملیات

  .المنتجات األخرىوالدوریات و 

______________________  
  .147ص.2005،جوانيالواد: ، جامعة الشهید حمة لخضر21العدد . مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة 1

 هتفیدالمعلومات التي  الستخراجالدوریات الكتب والدخول إلى مواقع المكتبات و  مطالعة 

  .في البحث

 الدراسات والبحث لتسهیل الحصول األنترنت للحصول على المعلومات و شبكة  اختیار

  1.على الموارد المرجعیة

  :معوقات استخدام االنترنت في البحث العلمي/3.2

  :عوائق تتعلق بالباحثین/1.3.2
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 خاصة االنجلیزیة، ما یعیق اإلفادة من الكثیر ن بعض الباحثین للغة األجنبیة  و عدم إتقا

  .من الوثائق اإللكترونیة المتاحة بهذه اللغات

  تطبیقات األنترنتالحاسوب و  استخدامعدم قدرة بعض الباحثین على.  

 وذلك لعدم عدم توافر الثقة الكافیة في مقدمي الخدمة في المكتبة اإللكترونیة أحیانا ،  

  .وجود الخبرة الكافیة لدیهم

  تقنیة المعلومات بنفسه، ألنه إعتاد على  باستخدامعدم الرغبة لدى بعض الباحثین

  .الطرق التقلیدیة

  مات عدم توافر الدرایة الكافیة لدى بعض الباحثین بتقنیات ضبط وتنظیم أوعیة المعلو

قواعد التوثیق من خالل نظم التصنیف و المعتمدة على لغة البعیدة عن اللغة الطبیعیة و 

  الفهرسة وأدوات التكشیف والمستخلصات
___________________________________________  

جامعة : 12:مجلة العلوم االجتماعیة و االنسانیة، العدد. واشباعات االنترنتتاستخداما. عایش، محمد، قیراط، محمد1
  .25.ص.2005باتنة،

  إلى عة ذات الصلة ببحثه، مما یؤدي بهالكم الهائل من الوثائق المسترجحیرة الباحث أمام

  .اإلفادة منهاصفحها و الضیاع واستغراق وقت  طویل في ت

  استرجاعهعدم تمكن الباحث من الوصل إلى النصوص أو محتویات الوثائق حیث إن ما یتم 

  .غالبا ما یكون إشارات ببلیوغرافیة أو مستخلصا

 یها الباحث في القدرة على الحكم على أي الوثائق أفضل، وعلى صحة الحیرة التي یقع ف

  .ة فیهادالمعلومات الوار 
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 لیست كل الوثائق التي یحتاجها الباحث متاحة في شكلها اإللكتروني.  

  بشبكة المعلومات أو لالتصالمتطلبات الزمة االنترنت من أجهزة ومعدات و  استخدامتكلفة 

  1.في المجالت اإللكترونیة االشتراك

  :عوائق تتعلق بالمعلومات/2.3.2

طبیعة المعلومات التي أصبحت شدیدة التنوع سواء بسبب طرق عرضها بنیتها أم بسبب  

  .مجاالتها اختالف

تدفقة یومیا إلى شبكة األنترنت والتي تحتاج إلى تخزین وجود كم هائل من المعلومات الم 

دارةومعالجة و  ٕ   .ا

المستمرفي أعداد مستخدمي شبكة المعلومات بسبب التزاید الكبیر و الطلب الزائد على  

  لجمیع االستخداماألنترنت، األمر الذي یفرض على أنظمة البحث أن تتیح إمكانیة 
___________________________  

  .93.ص.مرجع سابق. دور االنترنت في تطویر البحث العلمي في الجامعات الوریة وسبل االستفادة منها. ، وعدشكوت محمد1

وصلت ، حیثاحثین في الوصول إلى المعلومات والوثائقتغییر طبیعة حاجة الب. الباحثین

  1.رغبتهم إلى الوصول إلى أجزاء هذه الوثائق

  :عوائق تتعلق باألنترنت /3.3.2

الحدیثة تواجه بعض العوائق إما أن تكون  الوسائلإن المتتبع لتقنیة األنترنت یجد أنها كغیرها من 

ما بشریة، ومن هذه العوائق  ٕ   :مادیة وا
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 الشبكات وربطها المواقع وصفحات الویب و  تصمیمتكلفة إنشاء قواعد البیانات و  ارتفاع

  .ببعضها البعض

  عداد الكوادر الفنیةألجل مراكز التدریب و  المختصةعدم كفایة الموارد المالیة ٕ   .ا

 صیانتها عند الحاسب، أو تحدیث القدیم منها و  المشكالت المالیة المتعلقة بشراء أجهزة

  .الحاجة نظرا لقلة الموارد المالیة

 عملیات التخریبیة، مسألة أمن المعلومات التي تتعلق بالخوف من سرقة المعلومات أو ال

  .تخریب المواقعاألمنیة لقواعد البیانات، و  االختراقاتوالفیروسات، و 

  انقطاعالجید مثل مشكلة  االتصالمازال كثیر من دول العلم األقل تقدما تفتقر إلى خدمات 

  .الكهرباء المتكرر

 

____________________________  

 ةرسال. استخدام الحاسبات االلیة في االجهزة الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة تمعوقا. شعیب، عبد اهللا احمد1
 .37.ص.1416جامعة الملك عبد العزیز، : جدةماجیستر، 

  ذلك نتیجة لما قد األنترنت من قبل بعض األفراد، و الحاسب و  استخدامالقلق من الخوف و

  .المكتبات والكتب ،من حیث إلغاء التعامل مع بعض الوظائف استخدامهیسببه 

 ة عدم توفر الكوادر التقنیة الوظیفیة الكافیة والمتخصصة في الحاسوب واالنترنت، خاص

مهندسي الصیانة بالشكل الذي یتفق مع الكوادر التطویریة كالمحللین والبرمجیین و 

  1.العملیة لدیهم االحتیاجات

 ث نبهب اآللي، حیالمشكالت الصحیة التي یسببها الجلوس لمدة طویلة أمام الحاس  
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عوبة الرؤیة، الشبكات إلیها وتم تحدیدها مثل صالمتخصصون في علم الحاسب و 

  .مشكالت اإلشعاع، آالم الرقبة و رالضوضاء، تقوس الظه

  الحاسب اآللي باستخدامالرقابة على األنشطة المتعلقة انعدام التخطیط  التنسیق و.  

 علقة بتشغیل األجهزة، كاألعطال وعدم سرعة اإلصالح وظروف العملالمشكالت المت 

  وتكرار تعطل أجهزة الحاسب اآللي ما یعیق من 1بكفیة صیانة األجهزة،الدرایة  عدمو 

  .األمثل استخدامهااالستخدام

  :االنترنت الطالب داخل مقهىتواجه مشاكل /4.2

مستوى الخدمات المقدمة من طرف مقاهي األنترنت الخاصة عكس الحكومةونظرا  الرتفاعنظرا 

علیها كبیرا مما یؤثر سلبا على الطلب الباحث الذییحب مكانا  لاإلقبالعامل المنافسة بینها یكون 

  العالیة االرتباطوطاقة ى القریب الذییتمیز بجودة التجهیزاتهمخصصا له في مق

____________________  
  39.38:ص.ص.نفس المرجع.شعیب، عبد اهللا1

  .حواسیب العملثر بالسلب على محدودیة المقاعد و بحیث یؤ 

o االزدحامطبیعي، فإن  شيءهذا الكبیر في المقهى وعدم توفر الهدوء و  االزدحام  

  .ینتج عنه الفوضى وهذا ما ال یساعد على التركیز، ویكون عائقا في التردداالكتظاظو 

o  العاملة من طرف صاحب المقهىو  االستقبالسوء.  

o  غلق المقهىعدم مالئمة مواقیت فتح و.  

o  ضعف طاقة الحواسیب المتوفرة في المقهى وقدم تجهیزاتها بصفة عامة، حیث ال یمكن  
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برمجیاتحدیثة التي من خاللهاتقرأ أو تفتح الملفات، كما تعاني  وستعابلبعض الحواسیبحمل 

  .المتكرر من مشاكل تقنیةلكثیر و االستعماالهذه التجهیزات نتیجة 

o  على رقل عملیة حصولهمما یعثر على الناحیة النفسیة للطالب و هذا ما یؤ ضیق المكان و

  .اإلبحار الجید عبر الشبكةالمعلومات و 

o تكلفة خدمات األنترنت نتیجة ضعف اإلمكانیات المتوفرة خاصة بالنسبة للطلبة  ارتفاع

  1.أغراضهم من األنترنتو  احتیاجاتهمیال تغطاللذین 

    
        

__________________    
دراسات العلوم : االردن عفر . االنترنت من قبل طلبة الجامعة العربیة المفتوحة تالتعلیمیة الستخداما راآلثا. العجمي، خالد إبراهیم 1

  .171.،ص2014. 2، العدد41التربویة، المجلد
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 ،ضرورة حتمیة في المجتمع وخاصة بالنسبة للطلبة الجامعیین االنترنتتصبحأ

عتبارهم الفئة االكثر استخداما لها سواء عبر الحواسیب الشخصیة او االتصال من اب

لجمع المعلومات الحدیثة والشاملة مقاهي االنترنت، فهي تعتبر المكان المفضل لهم 

لیتم توظیفها في البحوث، وبهذا یكون الطالب قد  ،والمتاحة في كل وقت وباقل تكلفة

 .عمل على تنمیة قدراته الفكریة والثقافیة
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 الالزمة المعطيات استقصاء دفيب ،البحث في ةمالمستعم األدوات إحدى الميداني البحث يعتبر   

 . فامس المطروحة االشكالية عناصر من التحقق ما بحث أي موضوع لبناء

 خالل من وذلك ، ايستراد ادر الم الفرضيات ىمع لإلجابة ةمكوسي االستبيان ىمع اعتمدنا فقد وبذلك  

 الحصول دفبي مستغانم، بجامعة وماتمالمع و المكتبات ممع ةمبلط قدمت ةماألسئ من مجموعة

ثم تمتيا مرحمة جمع البيانات والتفريغ .حول الموضوع محل الدراسة ميتصريحات خالل من إجابات ىمع

 قمنا كما الدراسة وعينة البحث مجتمع بتحديد االطار ذاى في قمنا وقد عمييا لممعطيات المتحصل

 .والزماني لمدراسة مكانيال اإلطار بوضع

 .مستغانم جامعة عن لمحة 2-

 :مستغانم جامعة نشأة  1.2 

 الناحية من ايرئاست تقع الجزائر غرب جامعات إحدى ىي باديس بن الحميد عبد جامعة   

 مؤسسة يىو  الوالية، أنحاء فممخت ىمع ايياتمك وتتوزع بخروبة، مستغانم لوالية الشرقية

 تتمتع ميينمالع والبحث بالتكوين تميت نييوم ثقافي، مي،مع إداري، طابع ذات عمومية

 في المؤرخ  443-38 المرسوم رقم ألحكام وتخضع المالي واالستقالل المعنوية بالشخصية

 . - 1983سبتمبر 24

  13 في المؤرخ 222 -98 رقم التنفيذي المرسوم بموجب يسباد بن الحميد عبد جامعة أنشأت   

 فمالمك الوزير من اقتراح ىمع بناء ذاىو  1998 سنة يوليو 7 ل الموافق 1419 عام األول ربيع

 :التالية دىوالمعا ياتمالك من تتكون يىو  .ووصايت تحت وتوضع العالي يممبالتع

 اآللي واإلعالم الدقيقة وممالع يةمك 
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 والحياة الطبيعة وممالع يةمك 

 والتكنولوجيا وممالع يةمك 

 والفنون اآلداب يةمك 

 السياسية والعموم الحقوق يةمك 

 التسيير ومموع والتجارية االقتصادية وممالع يةمك 

 االجتماعية وممالع يةمك 

 الطب يةمك  

 والرياضية البدنية التربية ديمع  

 :االجتماعية وممالع يةمبك التعريف 2.2

 تقع حيث والمعرفة، ممالع ميدان في وبحث مميتع وحدة عن عبارة يى االجتماعية وممالع يةمك

 االجتماعية وممالع يةمك أدرجت 8991 سبتمبر ريش في خروبة، بمنطقة مستغانم جامعة في

 يةمك أصبحت ثم األجنبية غاتمال ديلمع تابع قسم عن عبارة كانت حيث مستغانم جامعة إلى

 .LMD الجديد النظام أدرج 4002 سبتمبر وفي ، 4002 يةمجوي في اىلوحد ةممستق

 :قسمين يةمالك حاليا وتضم*

 ممع النفس، ممع شعبة األول يضم حيث :اإلنسانية وممالع وقسم االجتماعية وممالع قسم

 ممع وشعبة واالتصال اإلعالم وممع شعبتي فيضم الثاني أما واألرطوفونيا سفةمالف االجتماع،

  .وماتموالمع المكتبات

 :والمعمومات المكتبات ممع بشعبة التعريف  3.2 
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 اإلنسانية، وممالع قسم و االجتماعية وممالع يةملك تابعة شعبة يى والمعمومات المكتبات ممع شعبة

 أما ،مرة، ألول يسانسمبال فتحت 4084 أكتوبر 08 في المؤرخ 422 رقم المرسوم بموجب أنشأت

 82في الصادر 240 رقم اريوز ال مقررمل وفقا 4082_4082 الجامعية السنة خالل فاعتمد الماستر

 .4082جويمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض النتائج:/ 3

 تفريغ بيانات االستبيان: 1.3
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 يمثل أفراد العينة عمى حسب الجنس (:01جدول رقم )

 % النسبة التكرار الجنس
 %44.21 42 ذكر
 %55.79 53 أنثى

 % 100 95 المجموع
 

 
 % 22.59 ب غمتب اإلناث جنس من بةمالط نسبة أن الجدول معطيات خالل من لنا يتضح   

 ذاىو  اإلجمالي، العدد من % 22.48 ب فقدرت الذكور نسبة أما ينة،امعمل الكمية النسبة من

 .الجنسين بين بالتساوي االىتمام دون المنتظمة العشوائية العينة اتبعنا بأننا يعني

 

 (: يمثل أفراد العينة عمى حسب السن02جدول رقم )

 % النسبة التكرار الفئات العمرية

%44,21 %55,79 

 دائرة نسبٌة توضح أفراد العٌنة حسب الجنس

 .ذكر

 اناث
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18-22 20 21.04% 
23-26 65 68.41% 
 %10.55 10 فما فوق 27

 %100 95 المجموع
 

  
حيث قدرت نسبتيا  ]42-42[من المالحظ عمى الجدول أن الفئة العمرية المحصورة بين   

ىذه الفئة كان  معظمفمستواىم الجامعي ذلك الى   ىي النسبة االعمى ويعود %21,28ب

بحاجة ماسة لممعمومات الحديثة، والمتنوعة، والدقيقة التي تخدم النيم  ،4ماسترمستواىم 

 %48,02بنسبة قدرت ب ]44-81[ مذكراتيم كل حسب تخصصو، تمييا الفئة المحصورة بين

خدمات االنترنت في  فئة يقل استعماليا لألنترنت مقارنة بالفئة االولى كونيم يسعون الستغالل

وتتميز  %80,22سنة بنسبة  45رة يزيد عمرىا عن البحث عن المعمومة، أما الفئة االخي

%21,04 

%68,41 

%10,55 

 دائرة نسبٌة توضح أفراد العٌنة حسب السن

 22الى18من 

 26الى  23من 

 فما فوق 27
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مقارنة بالفئتين السابقتين، وقد يرجع ذلك الى عدم حاجة ىذه الفئة  لألنترنتالضئيل  باستعماليا

 ر.ااالبحمعرفتيا بطرق االستعمال و  لخدمات االنترنت، أو عدم

 (: يمثل أفراد العينة حسب المستوى الدراسي03جدول رقم )

 %النسبة  التكرار التعميمي المستوى
 %44.21 42 1ماستر
 %55.79 53 2ماستر

 %100 95 المجموع
 

 
غير  4وماستر  8يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن النسبة بين المستويين ماستر       

خالل اختيار العينة العشوائية  متساوية وىذا راجع الى اعتمادنا المعاينة غير احتمالية من

 التي يخضع فييا احتمال كل أفراد العينة دون استثناء ذكر كان أم أنثى.المنتظمة 

 

44,21% 
55,79% 

 دائرة نسبٌة توضح أفراد العٌنة حسب المستوى التعلٌمً

 1ماستر

 2ماستر



التطبيقي :                                                                               االطارثالثالفصل ال  
 

 

79 

 (: ىل وجود مقيى األنترنت ضروري؟04جدول رقم ): 01السؤال 

 %النسبة التكرار االحتماالت
 %70.53 67 نعم
 %29.47 28 ال

 %100 95 المجموع
 

 
"نعم" فيذا %من أفراد العينة كانت إجابتيم ب  70,53من خالل الجدول يتبين أن نسبة     

يدل عمى أن نسبة كبيرة من الطالب يمجؤون إلى مقاىي األنترنت بحيث يعتبرونيا المكان 

المفضل لمحصول عل المعمومة وىذا راجع إلى سرعة تمقي المعمومة ومصداقيتيا باإلضافة إلى 

ىي الوقت، كون الطالب الجامعي لو وقت ضيق لمبحث، ولذا فيو يرى ىذه المقالمجيد و توفيرىم 

لعينة أن وجود من أفراد ا% 29,47الميم إلنجاز بحوثيم. بينما يرى نسبة المكان المناسب و 

عنيا وقد نبرر رأييم ىذا أنيم  االستغناءضروري وثانوي، حيث يمكن  مقيى األنترنت غير

70,53% 

29,47% 

 دائرة نسبٌة توضح هل وجود مقهى األنترنت ضروري

 نعم

 ال
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. من ىذا التحميل نستنتج أن مقاىي المقاىي من الخدمات العمميةيجيمون ما توفره ىذه 

األنترنت ضرورية وخاصة بالنسبة لمطمبة لغرض الحصول عمى المعمومات التي يحتاجونيا في 

 إنجاز البحوث في مختمف التخصصات.

 األنترنت؟ مقيى عمى ىو الوقت المناسب لديك لإلقبال (: ما05جدول رقم ): 02السؤال

 %النسبة التكرار حتماالتاال
 %17.89 17 صباحا
 %72.63 69 مساءا

 %09.48 09 ليال
 %100 95 المجموع

 

 
 

 

%17,89 

%72,63 

%9,48 

دائرة نسبٌة توضح الوقت المناسب لالقبال على مقهى 
 األنترنت

 صباحا

 مساءا

 ليال
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وذلك انيم في   72,63%بمغت نسبة الطمبة الذين يقبمون عمى مقاىي األنترنت مساًء ب   

اليومية وتكون فترة فراغ لمطمبة، فيمجؤون إلى ىذا النوع  االلتزاماتمن  انتيواالمساء يكون قد 

يرتدون عمى مقيى 17,89% من المحالت الكتساب المعارف التي يحتجون الييا بينما 

وقت التحاق الطمبة لمقاعد الطمبة  ألنواألنترنت في الفترة الصباحية حيث ان ىذه النسبة القميمة 

فييا  ال يدرسوندوء واستغالليم لبعض االوقات التي ونفسر اجابتيم انيم يفضمون البحث في ى

وىي نسبة  %48،09في المساء تمييا االقبال عمى المقيى ليال بنسبة تقدر ب االكتظاظلتفادي 

اقل فيذا ان اغمبية المقاىي تكون مقفمة كذلك معظم الطمبة يقيمون بعيدا عن ىذه المقاىي 

 بحيث يجدون صعوبة في الوصول الييا لذا ينتظرون نيارا لمتمكن من انجاز بحوثيم 

 (: ما ىو الوقت الذي تستغرقو في مقيى األنترنت؟06جدول رقم ): 03السؤال 

 %النسبة التكرار الوقت
 %22.11 21 أقل من ساعة

 %53.68 51 ساعات 4من ساعة الى 
 %24.21 23 ساعات 4أكثر من 
 %100 95 المجموع
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ساعة الى اربع ساعات في المقيى  ما بينتشير نتائج الجدول الى ان الطمبة يستغرقون    

فالوقت عامل ضروري لذا يقضي الطمبة وقت اطول لالستفادة 53,68% بحيث تقدر بنسبة 

الى استغالل الطمبة لوقت الفراغ وقضائو  باإلضافةبشكل كبير من شبكة االنترنت المتاحة، 

وذلك نتيجة توفر الوقت 24,21% فيما يفيدىم، تمييا اكثر من أربع الساعات بنسبة بمغت

عنو، ثم  ال غنىلبعض افراد العينة اضافة الى اعتمادىم عمى االنترنت كمرجع اساسي 

عن ساعة لإلبحار عبر االنترنت، ذلك كون جزء من افراد العينة يجدون تقل  %44.88نسبة

حي ان عامل التكمفة يقف كحاجز امام رغبتيم في استخدام االنترنت اضافة الى العامل الص

من ساعة حفاظا عمى  ألكثرعمى الجموس امام جياز الحاسب  ال يقدرونفيناك بعض الطمبة 

 .صحتيم 

 

 

%22,11 

%53,68 

%24,21 

دائرة نسبٌة توضح الوقت الذي ٌستغرف فً مقهى 
 األنترنت

 .أقل من ساعة

 ساعات 4من ساعة الى 

 ساعات 4أكثر من 
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 (: ما ىو عدد الزيارات التي تقوم بيا الى مقيى األنترنت؟07جدول رقم ): 04السؤال 

 %النسبة التكرار االحتماالت
 %7.37 07 يوميا

 %3.16 03 أسبوعيا
 %2.10 02 مرة في كل شير

 %87.37 83 بغير انتظام
 %100 95 المجموع

 

 
من خالل النتائج المحصل عمييا من الجدول يالحظ ان اكثر افراد العينة يزورون المقاىي    

 يمجؤونوىذا نتيجة عدم وجود وقت محدد لمبحث، فيم 87,37% دون انتظام وىذا بنسبة بمغت 

    إلى معمومات تخدم بحوثيم  ىناك من يذىب يوميا بنسبة قدرت  احتاجواإلى االنترنت كمما 

الى المقيى بغرض البحث العممي فقط، ىناك منيم  ال يذىبوننعمل ىذه الفئة انيم %7,37 

من يزور بعض المواقع التثقيفية، الترفييية وغيرىا من المعمومات اي انو بحث متنوع، تمييا 

%7,37 %3,16 

%2,1 

%87,37 

دائرة نسبٌة توضح عدد الزٌارات التً ٌقوم بها الطالب الى 
 مقهى األنترنت

 يوميا

 أسبوعيا

 .مرة في كل شهر

 بغير انتظام



التطبيقي :                                                                               االطارثالثالفصل ال  
 

 

84 

نيم يستخدمون االنترنت في عطمت نياية االسبوع نتيجة يفضمون اسبوعيا، اي ا %3,16نسبة 

 .االرىاق الذي يشعرون بو مساًء في ايام الدراسة 

(: ما سبب اختيارك لمقيى االنترنت في حصولك عمى 08جدول رقم ): 05السؤال 

 المعمومات لبحثك العممي؟

 %النسبة التكرار االحتماالت
 17.89 17 وفرة المعمومات
 75.79 72 الوصول اليياسرعة وسيولة 
 6.32 6 معمومات جديدة

 %100 95 المجموع
 

 

الجدول يتبين ان اغمبية الطمبة اتفقوا عمى ان سرعة و سيولة الوصول إلى المعمومة بسبب من 

الى  باإلضافةبغرض حل مشكالتيم العممية  75,79% ةباختيارىم لمقيى االنترنت وذلك بنس

%17,89 

%75,79 

%6,32 

دائرة نسبٌة توضح السبب فً اختٌار مقهى األنترنت 
 للحصول على المعلومات

 وفرة المعلومات

 سرعة الوصول اليها

 معلومات جديدة
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فالطمبة يفضمون االنترنت  %85.19بنسبة  وفرة المعمومات . تمييااختصار الوقت والجيد

ليا بفضل تنوع وتعدد مصادرىا في وقت وجيز، ثم الحصول عمى معمومات جديدة  ويمجؤون

فالمعمومة ىي الدافع  5,32% كسبب الختيار االنترنت لمبحث جاء بنسبة قميمة قدرت ب

أن األنترنت  باعتبارل جديد في العمم االساسي الستخدام االنترنت لذا فالطمبة يبحثون عن ك

 .اصبح  مصدر كل جديد عممي كونو اداة نقل المعمومة االسرع في وقتنا الحالي 

(: ىل كل ما تجده في مقيى األنترنت من معمومات يخدم بحثك 09جدول رقم ): 06السؤال 
 العممي؟

 %النسبة التكرار حتمالاال
 %70.53 67 نعم
 %18.95 18 ال

 %10.52 10 أحيانا
 %100 95 المجموع

 

 

%70,53 

%18,95 

%10,52 

دائرة نسبٌة توضح حول كل ما ٌوجد فً مقهى األنترنت 
 ٌخدم البحث العلمً

 نعم

 ال

 أحيانا
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" بحيث أن نعم" احتمالعمى  اتفقواعند قراءتنا لمجدول أعاله نالحظ أن أغمب أفراد العينة    

راجع إلى وجود المواضيع التي يبحث  ذلك %50,22مقيى األنترنت يخدم بحثيم العممي بنسبة 

إلى المعمومات بمختمف أنواعيا  عنيا الطمبة في شبكة االنترنت بحيث تتيح إمكانية الوصول

وىذا   18,95%ذلك بتعدد المصادر والمراجع، أما الطمبة الذين أجابوا ب "ال" فكانت النسبة و 

اقصة وغير ذلك أنيا ن إتاحتيا بشكل مالئم يفيد الطمبة يفسر عدم المعمومات الكافية وعدم 

اما بالنسبة  .العناوين فقطأنيا غير متاحة بشكل دقيق ومفصل بل مالئمة لموضوع البحث و 

ودليل ىذا انيم  %80.24لألخرين من الطمبة الذي كانت اجابتيم بأحياننا بمغت نسبتيم 

 يتردون عمى المكتبات كونيا المصدر الحقيقي لمبحث عن المعمومات. 

 (: ما ىو دافعك الرئيسي الستخدام مقيى األنترنت؟10جدول رقم ): 07السؤال 

 %النسبة التكرار الدافع
الحصول عمى المعمومات 

 االتي أحتاجي
54 56.84% 

االطالع عمى المستجدات 
 الحاصمة

26 27.37% 

 %15.79 15 تحسين من المستوى الثقافي

 %100 95 المجموع
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األنترنت  استعمالمن خالل بيانات الجدول تبين أن لنا أكبر غرض يدفع الطمبة إلى     

 56,84%ب االحتماليتجسد في الحصول عمى المعمومات التي يحتاجونيا، وقدرت نسبة ىذا 

اجع لقيام الطمبة بالبحث عن مواضيع مختمفة في مجال تخصصيم العممي، أما ر وتفسير ىذا 

بحيث   27,37%عمى المستجدات الحاصمة فيو يقدر ب االطالعالغرض الثاني المتمثل في 

مممومين بما يحصل في شتى مجاالت الحياة وما يحصل حول العالم، اما و  نأنيم ميتمو 

نوعا ما وقدرت  ضعيفةالذي كان دافعيم تحسين مستواىم الثقافي فكانت بنسبة  الطمبة احتمال

الطمبة بالثقافة والتطمع وغرضيم األكبر ىو من  اىتماموىذا دليل عمى أن عدم   15,75%ب

بأن الطمبة يوفقون بين  استنتاجناعن المعمومة رغما عن تصفح األنترنت يكون بالبحث 

 .األغراض المعطاة

 

 

%56,84 %27,37 

%15,79 

دائرة نسبٌة توضح الدافع الرئٌسً الستخدام مقهى 
 األنترنت

 الحصول على المعلومات المحتاج اليها

 االطالع على المستجدات الحاصلة

 تحسين من المستوى الثقافي
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 (: ما ىدفك من استخدام مقاىي األنترنت في بحوثك العممية؟11جدول رقم ): 08السؤال 

 %النسبة التكرار يدفال
 %45.26 43 البحث عن مراجع
 %16.85 16 البحث عن مقاالت

 %25.26 24 االستفادة من الدراسات
 %12.63 12 المؤتمرات
 %100 95 المجموع

 

 

 45,26%البحث عن المراجع بمغت نسبتو  احتمالمن المعطيات التي لدينا نالحظ أن        

جاز البحث ىو البحث عن المراجع األنترنت في إن استخداموىذا يفسر بأن اليدف الرئيسي من 

من  االستفادةالثاني وىو  االحتمال. تمييا نسبة الجيدشبكة األنترنت توفر ليم الوقت و  ىذا كونو 

وىذا دليل عمى أن األنترنت تدعم مسارىم العممي بحيث   25,26%الدراسات التي بمغت

بيدف البحث عن  16,85%الثالث قدرت نسبتو  فاالحتماليستفيدون من التجارب السابقة، 

%45,26 

%25,26 

%16,85 

%12,63 

 البحث عن مراجع

 االستفادة من الدراسات

 البحث عن مقاالت

 االستفادة من المؤشرات
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 أما النسبة األخيرةالتعمم، و  االستفادةإطالع  لتكون كمرجع ليم أو مصدر مقاالت

من المؤتمرات بحيث أن ىذه المؤتمرات تعين أفراد العينة  االستفادةبيدف   12,63%بمغت

 .عمى إنجاز البحوث وتعطييم نظرة أولية عنو فيأخذونيا كمرجع أو غير ذلك

بحثك العممي عمى غرار  إلنجاز(:ىل لجوئك الى مقيى األنترنت 12جدول رقم ): 09السؤال 
 لجوئك لممكتبة ىو أمر ايجابي أم سمبي؟

 %النسبة التكرار حتمالاال
 %70.53 67 ايجابي
 %29.47 28 سمبي

 %100 95 المجموع
 

 
حيث أن   70,53%عميو أفراد العينة بنسبة  ااتفقو »إيجابي " االحتماليشير الجدول إلى أن    

لجوئيم إلى األنترنت دون المكتبة ىو إيجابي وىذا دليل عمى أن الطمبة يستفيدون من األنترنت 

%70,53 

%29,47 

دائرة نسبٌة توضح اذا كان اللجوء الى مقاهً األنترنت هو 
 أمر اٌجابً أم سلبً

 ايجابي

 سلبي
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 انخفاضىذا راجع إلى سرعة في الحصول عمى المعمومة، وفرة المراجع، أفضل من المكتبة و 

في طريقيا في المكتبات ضمن الطرق القديمة و تكمفة البحث، حيث أصبحوا ينظرون أن البحث 

ذلك أنيم يرون أن ىذا   29,47%نسبة قميمة قدرت ب "سمبي "االحتمالإلى الزوال، بينما 

بعد عن الكتب والزالوا يتصفحون أوراقيا ويطالعونيا  االستغناءاألمر سمبي كونيم ال يستطيعون 

 .ويبحثون فييا، فيم يفضمون البحث بالتوريق عمى التصفح اإللكتروني

 (: من أين تنتقي المعمومات إلنجاز بحوك العممية؟13) جدول رقم: 10السؤال 

 %النسبة التكرار االحتماالت
 %24.21 23 مجالت الكترونية

 %14.74 14 دوريات رقمية

 %43.16 41 مواقع الويب

 %17.89 17 المدونات االلكترونية

 %100 95 المجموع
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، وقد مواقع الويب إلنجاز البحثتخدمون يس 43,16%من خالل الجدول نالحظ أن نسبة    

بما فييا من معمومات، تمييا  االستفادةوالدخول إلييا و  االستخداميعود ذلك أساسا إلى سيولة 

ويفسر ىذا أنيا سريعة اإلنتاج   24,21%االحتمالالمجاالت اإللكترونية بحيث كانت نسبة ىذا 

المدونات اإللكترونية التي  احتمالإلى وجود البحث داخل المجمة، ثم تأتي نسبة  باإلضافة

 اختارواوىذا نتيجة كونيا مختصرة، وفي األخير نسبة قميمة من أفراد العينة   17,89%بمغت

إلى  باإلضافة بطيءودليل ىذا أن إصدار الدوريات   14,74%انت نسبتيا كرقمية و  دوريات

 .تكمفتيا ارتفاع

األنترنت مصدرا لمحصول عمى المعمومات (: ىل يعتبر مقيى 14جدول رقم ): 11السؤال 
 العممية؟

 %النسبة التكرار حتمالاال
 %72.63 69 نعم
 %27.37 26 ال

 %100 95 المجموع

%24,21 

%14,74 
%43,16 

%17,89 

 دائرة نسبٌة توضح مكان انتقاء المعلومات النجاز العلمٌة

 مجالت الكترونية

 دوريات رقمية

 مواقع الويب

 المدونات االكترونية
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بحيث بمغت نسبتيم  "نعم" احتمالعمى  اتفقوايتضح من خالل بيانات الجدول أن أكبر نسبة    

 ودليل ىذا أنيم يعتبرون أن األنترنت مصدرا لمحصول عمى المعمومات العممية،  %72,63

بحيث تقدم المعمومات في مختمف مواقع األنترنت وكثرة مراجعيا عبر المجاالت اإللكترونية 

والمؤتمرات المنشورة، الكتب وغيرىا، وكل ىذا في ظرف وقت وجيز عمى عكس التصفح 

بحيث يرون األنترنت   27,37%" كانت نسبة قميمة وقدرت بال"ني الثا االحتمالالورقي، بينما 

 .ال تعتبر كمصدر لمحصول عمى المعمومة، بل الكتب ىي أساس المعمومة العممية

 (: ىل تفضل مقيى األنترنت عمى المكتبة؟15جدول رقم ): 21السؤال 

 %النسبة التكرار حتمالاال
 %80 76 نعم
 %20 19 ال

 %100 95 المجموع

%72,63 

%27,37 

دائرة نسبٌة توضح اذا ما ٌعتبر مقهى األنترنت مصدرا 
 للحصول على المعلومات العلمٌة

 نعم

 ال
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  80%نعم كانت نسبة كبيرة وقدرت ب احتمالمما الحظناه من نتائج الجدول أن نسبة   

 باإلضافةتفسير ىذه النسبة أن الطمبة الباحثين يجدون أن خدمة األنترنت أفضل من المكتبات 

المراجع في كل التخصصات والميادين، وسيولة الوصول إلى المعمومات التي  يرإلى توف

وتبرير   20%"ال" قدرت نسبتو ب احتمال. أما يحتاجونيا والمراد توظيفيا في البحوث العممية

ىذا أنيم تجاىموا أن األنترنت تغنييم عن المكتبة، بحيث يفضمون المراجع الورقية عمى تصفح 

األنترنت والبحث  استخدامالكتب اإللكترونية وغيرىا، وىذا راجع كذلك إلى قمة خبرتيم في كيفية 

 .عن المعمومة

 

%80 

%20 

 دائرة نسبٌة توضح هل ٌفضل مقهى األنترنت على المكتبة

 نعم

 ال
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 متوصل إلييا: ال النتائج        

 :التالية النتائج إلى توصمنا وتحميميا البيانات تفريغ بعد     

 األسئمة ىذه مثل عمى لإلجابة دائما متحمسين وىم إناث، العينة الطمبة معظم أن -8

 8تمثمت عينة دراستنا في العينة العشوائية في اختيارنا لممفردات ما بين مستوى الماستر -4

 .4والماستر

االنترنت عمى انيا ضرورية نستنتج ان نسبة كبيرة من الطالب يمجؤون الى مقاىي  -2

 المفضل للحصول على المعلومات. وباعتبارىا المكان

هذا راجع الى ي االنترنت في الفترة المسائية ونستنتج ان اغلب الطلبة يلجؤون الى مقاه -3

 انتهائهم من التزاماتهم كما تعد هذه االخيرة فترة الفراغ.

ت بين اغلب الطلبة في مؤشر بين تمثلت المدة المستغرقة في الجلوس في فضاء االنترن -4

 ساعة الى اربع ساعات.

عدم وجود وقت  راجع الىافراد العينة يزورون المقاىي دون انتظام وىذا نستنتج أن أغمب  -5

التي إلى معمومات  احتاجواإلى االنترنت كمما  يمجؤونلبحث، فيم وا لعممية التقصي محدد

 .تخدم بحوثيم

أفراد العينة للمقهى األنترنت في سهولة وسرعة يتمثل السبب الرئيسي في اختيار  -6

 الوصول الى المعلومات مع اختصار في الوقت والجهد.

ان أغلب افراد العينة اتفقوا على أن مقهى األنترنت يخدم بحثهم العلمي من خالل احتوائه  -7

 على العديد من المواضيع المختلفة في شتى المجاالت مع تعدد في المصادر والمراجع.
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الدافع الرئيسي في استعمال األنترنت في امكانية الحصول على المعلومات التي  يكمن -8

 تخدم بحوثهم ومواضيعهم محل الدراسة.

يتجسد الهدف الرئيسي من استخدام مقهى االنترنت في أن أفراد العينة يسعون من  -01

يرة خالل عملية البحث في جمع المراجع التي تخدم بحثهم كون هذا األخير يضم مكتبة كب

 تجتمع فيها مختلف المكتبات والتخصصات.

يرى أغلب أفراد العينة أن لجوئهم الى فضاء األنترنت هو باألمر االيجابي كونهم  -00

 .ومات اضافة الى اختصاره في الوقتيستفيدون وبشكل كبير مما يحتويه من معل

الى  أغلب مفردات العينة ينتقون المعلومات حول المواضيع محل الدراسة من لجوئهم -01

مختلف مواقع الويب إلنجاز بحوثهم وهذا يعود الى سهولة الدخول اليها واستخدامها 

 واحتوائها على كم هائل من المعلومات.

يعتبر أفراد العينة أن فضاء األنترنت هو مصدر من مصادر لحصول على المعلومات  -02

لصادر والمراجع العلمية التي تساهم في انجاز البحوث العلمية كونها تضم أكبر عدد من ا

 وغيرها. من خالل مجالت الكترونية مؤتمرات منشورة

يفضل أغلب أفراد العينة فضاء االنترنت وما يقدمه من خدمات على غرار المكتبة  -03

كونه يضم العديد من المعلومات التي ال يمكن الحصول عليها من الكتب الورقية 

 الموجودة في المكتبات.

 حث من عدم مطابقتها:تطابق الفرضٌات مع نتائج الب

مقهى االنترنت تعتبر من أكثر االماكن زيارة من قبل أفراد  أنمفادها  الفرضٌة االولى :

أن قد خلصت النتائج األساسية إلى و بغرض استخدام شبكة االنترنت لتلبية حاجاتهم، المجتمع
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االتصال عبر مكان عام يقصده جميع فئات المجتمع بحيث يمكنهم من مقهى االنترنت تعتبر 

  . وبالتالي تكون الفرضية األولى مؤكدة. شبكة االنترنت وهذا مقابل أجر

مفادها أن مقهى االنترنت تساهم في تسهيل الحصول على المعلومة لدى  الفرضٌة الثانٌة:

الطالب في ظرف وجيز وفي مختلف التخصصات والمستويات وبالرجوع الى نتائج الدراسة 

 نجد:

مقيى االنترنت تساىم في مساعدة الطالب عمى تمقي معمومات حول بحثو في أكثر من  أن    

طريقة وبيذا تكون قد عممت عمى تنمية رصيده العممي إذا النتيجة ليست كمية وبالتالي الفرضية 

 محققة نسبيا.

ومفادىا أن الطالب يتردد عمى مقاىي االنترنت ذلك كونيا تعد مصدرا الفرضية الثالثة: 

 كتساب معمومات عممية وثقافية. ونظرا لمنتائج المتحصل عمييا نجد ال

أن أغمب الطمبة يترددون عمى مقاىي االنترنت باعتبارىا تقدم معمومات تخدم كل التخصصات  

وبذلك نخمص إلى أن الفرضية الثالثة في مختمف مواقع االنترنت عمى عكس المراجع الورقية 

 صحيحة.

 التوصيات:االقتراحات و 

 تأثيربناءا عمى النتائج التي تحصمنا عمييا من خالل الدراسة  الميدانية لموضوع بحثنا       

 االنترنت عمى الطالب في انجاز البحث العممي نتقدم ببعض االقتراحات ىي ك اآلتي  مقاىي
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  لمطالب الجامعي في ىذا المجال لمواكبة التطور، ورفع قدراتو عمى  التأىيلرفع مستوى

في االبحار، لكسب الوقت من جية، وتحقيق أىدافو من جية أخرى، وذلك بإدراج برامج  التحكم

 .تحقيق هذا الهدف تعمل عمى

  بكل المعطيات والمعمومات وبالتالي  إنشاء مواقع جزائرية، لتزويد الطالبالعمل على

 تكوين شبكة وطنية تغطي حاجة الطمبة الباحثين.

 إنشاء مقاىي االنترنت التي تقدم خدمات مختمفة لفئة الطمبة مع تحسين المقاىي  تشجيع

المتواجدة، وذلك بزيادة عدد المقاعد، والتخفيض من ثمن التكاليف وجعمو في متناول الجميع 

 كمتنفس ليم ولطموحاتيم.
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 النتيجة العامة لمدراسة الميدانية:

بالدراسة الميدانية أن لمقاىي االنترنت دور  الخاص الفصل ىذا نياية في نامتوص لقد   

في الحصول عمى المعمومات التي يحتاج إلييا الطالب بغرض إنجاز البحوث العممية  فعال 

العممية لما توفره من مصادر عمى مختمف المواقع  وتحسين مستواه الثقافي وتنمية قدراتو

األغمبية بالتردد عمى مقاىي االنترنت الستخدام االلكترونية، إذ نجد نسبة كبيرة مما تقدر ب

 .وثيمواالعتماد عمييا كمصدر اساسي إلنجاز بحالشبكة 

وفي دراستنا ىذه تبين مدى تأثير مقيى االنترنت عمى الطالب من خالل مساىمتيا في    

تطوير وتنمية مياراتو، وكذا مساعدتو عمى تمقي المعمومة في وقت وجيز عبر مصادر 

 .مختمفة
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  :خاتمة

من خالل هذه الدراسة التي قمنا بها، حاولنا التطرق الى احد أهم المواضیع 

وفئة الطلبة على وجه  ،العصریةوالتي تثیر اهتمام مختلف الفئات على وجه العموم

خدام االنترنت في المقاهي، حیث عملت الدولة على انعاش هذا الخصوص وهو است

  . المجال وذلك بنشره على نطاق واسع لتحسین التدفق في المعلومات عبر هذه الشبكة

حصل علیها فان اغلبیة الطلبة یلجؤون الى مقاهي توبالرجوع الى االستبیان  والنتائج الم

على تأثیر وبهذا یكون لها  ،كمصدرعن معلومات تخدمهمویتخذونها االنترنت للبحث 

الطلبة في انجاز البحوث العلمیة نتیجة وفرة المعلومات في شتى المجاالت وعلى 

عن الرجوع الى المكتبات التقلیدیة التي تتطلب اقع االلكترونیة، وهذا ما یغنیهممختلف المو 

ستیعاب هذه وقت، وربما عدم وجود المعلومة التي تخدم الطالب في انجاز البحث لقلة ا

 .تقبل مؤلفات أكثر من سعتها أن علىاالخیرة 

أن لمقاهي االنترنت بصفة عامة دور في إنجاز البحث العلمي :وأخیرا نستطیع القول 

والتنمیة العلمیة والثقافیة للطالب الجامعي ، تتبلور هذه األهمیة في كونه أداة تمكننا من 

معرفة دور االنترنت وما تقدمه من خدمات لمستخدمها و المترددین علیها، وتزویدهم 

لتي یحتاجون إلیها في جمیع المجاالت العلمیة بمصادر المعلومات االلكترونیة والرقمیة ا

والثقافیة و االقتصادیة التجاریة، السیاسیة والترفیهیة من خالل عرض البیانات 

  .بطریقة تفصیلیة للمترددین على الشبكة في أي وقت وفي أي مكانوالمعطیات 
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جز تبقى فضاء معرض لمشاكل وعراقیل تقف كحاكل هذا إالأن مقاهي االنترنت  مورغ

 وقتالالتیار الكهربائي الذي یأخذ منه  انقطاعالمتمثلة أساسا في و ،أمام الطالب الجامعي

وغیرها من المشاكل، إال ان هذا لم یغیر نظرة ...في البحث عن ما یریده من معلومات

  . ت الى حین ظهور بدیل عنهاالطالب إلى مقاهي االنترن
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باللغة العربیة                                                                              ملخص  
 

    :ملخص 

لى الطالب في انجاز البحث لقد تناولت هذه الدراسة موضوع تأثیر مقاهي االنترنت ع

،بحیث أصبحت أحد أهم فضاءات استخدام شبكة االنترنت التي یقصدها العلمي

تخصصه للتمكن من انجاز البحوث ،ففي الطالب للبحث عن معلومات تحدم مجال 

ظل التطورات الهائلة في عصر العولمة لم یعد مقهى االنترنت أحد الخیارات 

المطروحة أمام الطالب بل ضرورة حتمیة لتمیز بحثه من خالل حداثة المعلومات 

  .ووفرتها 

وتوصلنا من خالل الدراسة الى أن مقهى االنترنت تساهم وبشكل كبیر في تحسین 

ستوى الطالب والرقي بأفكاره لیتمیز عن باقي الطلبة في مجال تخصصه وخاصة م

 .مستعملي البحث التقلیدي

مقهى االنترنت، الطالب، البحث العلمي، شبكة االنترنت، : الكلمات المفتاحیة

  .المعلومة



Résumé  
 

Résumé 
Cette étude concerne l’impact des cybers cafés sur les 

étudiants dans la réalisation des recherches scientifiques, elle 

est devenue l’un des gaspillages les  plus importants de 

l’utilisation de l’internet que l’étudiante la vise pour  des 

recherches dans son domaine de spécialisation pour réaliser 

ses projets. 

Un cybercafé reste l’un des options intéressantes pour 

l’étudiant, mais l’est impératif de distinguer la recherche à 

travers l’incident de l’information et son accomplissement. 

Grace à cette étude nous avons constaté qu’un cybercafé peut 

améliorer le niveau d’un étudiant et fait avancer ces idées 

distinguer des autre étudiantsdans le domaine de la 

spécialisation, sert les utilise atours de la recherche 

traditionnelle.  

Les mots clés :cyber café, étudiant, recherche scientifique, 

réseau internet, l’information.  


