


 
 
 

 داءـــــــــــــإى
 بسم اهلل والجنة أمنية المؤمن في اآلخرة وال المجد وال الشيرة أمنيتو القصوى 

 تو يم و ال ىالذي ال يفن يلباقااهلل المتصرف والممكوت  ، بسم
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 أبدا من عمل بكد في سبيمي ولم يبخل عمي  إلى 

 " العزيز ...... أبيإلى من عممني الصبر والسموان "
 " وعائمتو ..... حبيبك أنت رفيق دربي في الحياة زوجي الغالي " إلي

 "...... اسميانبنتي الغالية " إلى من أشقى وأداعب الحياة من أجميا أغمى صغيرة إ
 

 ي األعزاءىا أخواتإلى من كانوا بجانبي في ىذه الحياة بحموىا ومر  
  " خضرة"  ياسمين"  مروان "خالد

 إلى عمتي و رفيقتي "نصيرة" و الى باقي عماتي و أعمامي 
 إلى الكتكوتة الصغيرة "كوثر" وأختيا "فايزة".............

 
 "صباحلى قمبي " إلى صديقتي األقرب إ

 ي معنى الصداقةم مندربي وع لى كل من أنارإ
 بات والمعموماتفا ..........إلى دفعة عمم المكتمن عممني حر  كل لىإ
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 لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا عمى أداء ىذا الواجب أنار الحمد هلل الذي

إنجاز ىذا العمل ووفقنا إلى  

 

رشاداتيا محمدي نادية " نتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذة " عمى توجيياتيا الدقيقة وا 
.طيمة مشوارنا الدراسي حسن إعداد ىذه المذكرة من أجل ةالقيمونصائحيا   

"عمى مساعدتيا بالشكر إلى األستاذة " حمداد الصحبيةكما نتقدم   

 والشكر كذلك إلى جميع أساتذة تخصص عمم المكتبات والمعمومات 

شكرنا العظيم إلى كل من قدم يد المساعدة إلتمام ىذا العمل المتواضعكما نتوجو   

 من قريب أو من بعيد.
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 :  مقدمة

 وفرتو بما  األكاديمي البحث المستوى عمى ضخمة تحوالت المعمومات تكنولوجيا ثورة أحدثت      

. لممعمومات متجددة مصادر من أتاحتو بما و ،لمباحثيناالعالم االلي  استخدام يف سيولة من

 كسبت و تخصص أي  في باحث لكل مكتبة بذلك فأصبحت مياتحمي و المعمومات دارةا وبرامج

 .  الجماىير فئات  مختمف يف ضايعر   جميورا الجديدة االتصالية الوسائل ىذه

 أفضل إلى ميالتعم   إيصال في الرئيسة و الميمة العوامل من المعمومات  تكنولوجيا وتعتبر         

 االتصال وسائل مجال في ىائمة تكنولوجية قفزات العشرين القرن خرآ شيد و المستويات

 انتشارىا، و االنترنت ةيالدول   المعمومات شبكة ظيور أىميا و أحدثيا أن شك ال و والمعمومات،

 نقل و األكاديمي البحثفي  الشبكة ىذه استخدام و ، اإللكتروني النشري ف قفزات من صاحبيا وما

 كانت ميما األرض من رقعة أيفي  األفراد الستخدام متاحة المعمومات أصبحت ثحيب المعمومات

 .ةنائي

 تاريخفي  لمثي لو سبقي لم معموماتي طوفان أحدثتتي ال االنترن ت شبكة تعتبر كما        

 .  المعمومات لتبادل دايجد نظاما ةالبشري

 لممستقبل إعدادىم و أبناءنا تعم م بإمكان عدي لم أنو حتى عاسري انتشرت و ثاحدي ظيرت       

 ناعمي إلزاما أصبح و والمعارف لممعمومات أساسي مصدرفيي . ةالعنكبوتي الشبكة ىذه عن دابعي

 مةكوسي االنترنت خدمة تجاىلي أن معمومات مركز أو مكتبة أي تعد لم لذا ، العصر مواكبة

 لذا. االعمي الدراسات طمبة خاصة ةالتعميمي اتيممستوي و أعمارىم بمختمف الطمبة ياإلي مجأي ةأساسي



 مقدمة :
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 ىيو من شبكة االنترنت ،الجامعي استفادة الباحث   عنوان تحت موضوع الدراسة ىذهفي  سنتناول

 احتوت 2و الماستر 1الماستر  نةعي عمى بمستغانم سبادي ابن دالحمي عبد بجامعة ةميداني دراسة

 : المنيجي اإلطار عمى البحث خطة

 ةأىميو  الموضوع اراختي أسباب و الدراسة اتفرضي و تساؤالتيا و الدراسة ةإشكالي تضمنت          

      الدراسة مجاالت و السابقة لمدراسة ةاألساسي مالمفاىي تحد د ضاأي و الدراسة أىداف و الدراسة

 الفصلفي  تناولنا و الدراسة في مستخدم منيج ثم من و( المكاني و الزماني و البشري مجال) 

 بشبكة العالقة ذات المصطمحات و مالمفاىي و االنترنت نعناوي و شبكة االنترنت العالمية األول

تحت عنوان االنترنت   الثاني الفصل وفي.  االنترنت شبكة استخدام معوقات راأخي و االنترنت

استراتيجية البحث عن المعمومة في االنترنت و تأثير  وفي تناولنا و البحثوالبحث األكاديمي 

التطور التكنولوجي عمى البحث األكاديمي  ثم خدمات االنترنت في البحث األكاديمي  و مميزاتيا 

ىذا بالنسبة الى المبحث االول أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى محركات البحث و دورىا في عممية 

 الدراسة نتائج لتحمي فيو مجتمع البحث  تناولنا الذي التطبيقي اإلطار راأخي ،البحث األكاديمي 

 ثم ختمنا دراستنا بخاتمة عامة. ، العامة الدراسة نتائجو ،



 االطار المنهجي :
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 :االشكالية.1

شيد النصؼ الثاني مف القرف العشريف تطورا كبيرا وانفجارا ال مثيؿ لو في وسائؿ         

،  وىي ما زالت في تطور االتصاؿتكنولوجيا االتصاؿ الحديثة ،تمثؿ في تطور  أشكاؿ وأساليب 

  مستمر يصعب معرفو مآلو.

ولعؿ ابرز مظاىر ىذا االنفجار وأعمقو أثرا ىو التطور في الحاسوب وبرامجو وتطور       

اإلنترنت والثورة التي أحدثتيا في مستوى جمع المعمومات وتوزيعيا ومعالجتيا والخدمات وطريقو 

، فمقد جاءت ىذه األخيرة  لتشكؿ احد أىـ االختراعات التي حولت العالـ إلى مكتبو بال العمؿ

وقريو بال أسوار وأمدت سكاف ىذه القرية ثقافة مف دوف حواجز، وبنمو االستخداـ واالستفادة  جدراف

مف الشبكة العنكبوتية بشكؿ الفت و بزحؼ النشر االلكتروني ليستولي يوما بعد يـو عمى مساحات 

بشكؿ جديدة كاف باألمس القريب يسيطر عمييا العالـ  المكتوب إلى الحد الذي جعؿ الورؽ يتقادـ 

متسارع ودفع الكثير مف الباحثيف إلى التنبؤات أطفالنا سيشيدوف عالما خاؿ مف الورؽ، الشبكة 

العالمية لممعمومات اإلنترنت والخدمات التي تقدميا في مجاؿ المعمومات مطمبا أساسيا مف مطالب 

المجالت العصر الحالي ، فيي تعتبر كأحد مستجدات التكنولوجيا سيمت اإلطالع عمى الكتب و 

والدوريات و البحوث والمقاالت و المعمومات اإللكترونية المتنوعة مف خالؿ محركات البحث 

المتوفرة فييا ، و مع كؿ ىذه القفزات الحاصمة في التحوؿ مف عصر إلى آخر ، و في ظؿ اليقظة 

تية اليائمة بطيئا التكنولوجية مايزاؿ االستغالؿ العربي ليذه الطفرة و االستفادة مف خدماتيا المعموما

و ربما مقتصرا عمى بعض الجوانب ، دوف االستغالؿ الجيد ليدا الفضاء المعموماتي في تنمية 

الرصيد المعرفي و الثقافي لممتعامميف مع الشبكة العنكبوتية ، خاصة إدا تعمؽ األمر بمجاؿ البحث 
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و في إطار ما ىو الذي يعد عصب التطور في كؿ المجتمعات ال سيما في عصر المعمومات ، 

متوقع لمكانة ىده المعمومات و نظرا لما شيده مف تطور معتمد بشكؿ كبير عمى النقمة النوعية في 

استخداـ المصادر اإللكترونية و االستفادة منيا في الشبكة العالمية مف أجؿ التصفح الجيد و إثراء 

دة منيا في مجاؿ البحوث الرصيد المعرفي لذا فقط أصبح استخداـ اإلنترنت و طريؽ االستفا

األكاديمية العممية مف قبؿ الطمبة مف األمور األساسية لمواكبة التطور العممي و التقني و المعرفي 

مما فرض عمى الجامعات الجزائرية توفير بنية خاصة لمطمبة الستغالؿ ىذه التقنية لتنمية قدراتيـ 

تاحة الفرصة ليـ لإلطالع عمى كؿ ما ىو جديد و مقيد لموصوؿ إلى مستوى  في ىذا المجاؿ ،وا 

 عاؿ مف التميز و اإلبداع .

 و مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدى استفادة الباحث الجامعي مف شبكة اإلنترنت 

 السؤال الرئيسي لمدراسة : ما مدى استفادة الطالب الجامعي من شبكة اإلنترنت ؟
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 و تتفرع المشكمة الرئيسية مف مجموعة األسئمة الفرعية و ىي كالتالي :      

 لشبكة اإلنترنت في إنجاز بحوثيـ؟ عمـ المكتبات و المعمومات (ما مدى توظيؼ طمبة 1

 مف شبكة اإلنترنت؟عمـ المكتبات و المعمومات (ىؿ يستفيد طمبة 2

 في استخداـ اإلنترنت؟ مومات عمـ المكتبات و المع(ما أىـ الصعوبات التي تعيؽ طمبة 3

 الفرضيات:.2

 استخداـ طمبة التدرج الجامعي شبكة اإلنترنت في بحوثيـ بشكؿ كبير .(1

 نعـ يستفيد الطمبة مف شبكة اإلنترنت.(2

 أىـ الصعوبات التي تواجو الطمبة في استخداـ اإلنترنت في انجاز البحوث ىي صعوبات نادية.(3

 أهمية الدراسة:.3

ػ إف أىـ ما يميز أي دراسة عممية  عؿ أخرى ىو درجة أىميتيا و قيمتيا العممية و كذا    

اإلضافة التي يمكف أف يضيفيا في مجاؿ البحث ،و تكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناوؿ 

أىمية شبكة اإلنترنت في تغرير و تدعيـ و إثراء البحوث العممية األكاديمية و في إثراء الرصيد 

 عرفي لمطالب، ضؼ إلى ذلؾ الكـ اليائؿ لممعمومات التي توفرىا ىذه الشبكة.الم

ػ سيولة التواصؿ بيف الطمبة و األساتذة في تبادؿ ىذه المعمومات باستخداـ تطبيقات اإلنترنت 

 المختمفة و كثرة استخداميا.

طالع عمى ػ اعتبار اإلنترنت مصدر ىـ لممعمومة بعد المصادر الورقية،حيث تعد وسيمة لإل

 البحوث المختمفة و المتمقيات العممية التي ال يستطيع الطالب الوصوؿ إلييا.
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ػ تكمف أىمية ىذه الدراسة أيضا في ستضيفو مف بيانات و معمومات  في ميداف البحث العممي 

ثرائيا لمدراسات الخاصة باإلنترنت و استخداميا في المجتمع األكاديمي.  وا 

 أهداف الدراسة:.4

مف عمـ المكتبات و المعمومات ؼ الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عف مدى استفادة طمبة ػ تيد1

 شبكة اإلنترنت .

 ػ معرفة مدى توظيؼ الطمبة الجامعييف لالنترنت في نشاطيـ البحثي.2

 حوؿ شبكات اإلنترنت. عمـ المكتبات و المعمومات ػ التعرؼ عمى ميوالت طمبة 3

 متناوؿ الباحث الجامعي خاصة طمبة عمـ المكتبات و المعمومات ػ وضع الدراسة بتحميميا في4

في استثمارىـ عمـ المكتبات و المعمومات ػابراز دور اإلنترنت في البحث مف وجية نظر طمبة 5

 لمعمومات شبكة اإلنترنت.

 أسباب اختيار الموضوع:.5

 :أسباب ذاتية 

كنولوجيا بصفة عامة،باإلضافة إلى تتمثؿ في االىتماـ و الميؿ الشخصي لمموضوع و  الت     

احتكاكنا المستمر بالطمبة الذيف يعتمدوف عمى ىذه الوسيمة بكثرة و التعرؼ عمى مدى أىميتيا لدى 

 طمبة عينة الدراسة.
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 :إف لكؿ بحث أو دراسة عممية مجموعة مف الدوافع و األسباب التي تثير   أسباب موضوعية

فضوؿ الباحث وتجعمو يحاوؿ استكشافو أو وصفو أو تحميمو و لعؿ أىـ ما أثارنا لمقياـ بيذه 

 الدراسة مجموعة مف الدوافع الموضوعية إلي يمكف إنجازىا فيما يمي: 

 الـ األخرى بسبب األىمية المتزايدة التي صارتػ يعود سبب اختيار اإلنترنت مف بيف وسائؿ اإلع

تتمتع بيا ىذه الوسيمة اإلعالمية التي تعرؼ انتشارا واسعا و متناميا ،باإلضافة إلى قمة األبحاث 

 والدراسات التي تناولتيا نظرا لحداثتيا بالمقارنة مع وسائؿ اإلعالـ األخرى.

ـ بو خاصة في خدمات اإلنترنت التي أصبح ػ كذلؾ تطورت تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة و ما تسي

استخداميا ضروري و حتمي في البحوث العممية و األكاديمية و كذلؾ إقباؿ الطمبة المتزايد عمى 

 ىذه الشبكة إلنجاز مختمؼ البحوث.

 مجاالت و حدود الدراسة : .6

  :االنترنت في استفادة الطالب الجامعي مف شبكة اقتصرت الدراسة عمى المجال الموضوعي

 .بحوثو االكاديمية

 :أجريت ىذه الدراسة في جامعة مستغانـ ، كمية العمـو االجتماعية ، شعبة عمـ  المجال المكاني

 المكتبات و المعمومات .

 : و انقسمت ىذه الفترة  2112عمؿ عمى ىذه الدراسة في ديسمبر بدأنا ال المجال الزماني

 :حسب

 : إلى غاية شير أفريؿ  2112خالؿ الفترة مف ديسمبر استمر البحث فيو الجانب النظري

2118. 
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  :قمنا فييا بتوزيع االستبياف،و تفريغ  2118 ماي مف شير مارس إلى شيرالجانب التطبيقي

 البيانات.

 أدوات جمع البيانات :. 7

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الميدانية التي تسعى إلى جمع المعطيات الخاصة بالظاىرة مف    

أرض الواقع، وىناؾ ثالث أدوات أساسية لجمع البيانات وىي :المقابمة، االستبياف  والمالحظة. 

لمحصوؿ وفي دراستنا ىذه اعتمدنا بصورة أساسية و محورية عمى االستبياف فيو"أداة ورقية مالئمة 

عمى بيانات و معمومات و حقائؽ مف خالؿ وضع عدد مف األسئمة لفئة معينة مف عينة المجتمع 

1الستقصاء اإلجابة منيـ الكتشاؼ الحقائؽ و الحموؿ المناسبة لمشكالت المجتمع".
 

نصؼ المغمقة و سؤاؿ جمعت ما بيف  14 قد تطرقنا في االستبياف إلى مجموعة مف األسئمة عددىا

نسخة مف االستبياف، فتحصمنا عمى اإلجابة  111محاور.وتـ توزيع  13المفتوحة، مقسمة إلى 

 نسخة (.  111الكمية ) اإلجابة عمى 

 منهج الدراسة:. 8

مي كونو يعتمد عؿ جمع البيانات لقد اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحمي      

أدوات لبحث المنيجية،فإنو يتالءـ مع ىذه تحميميا بطريقة عممية و موضوعية مف خالؿ و 

الدراسة،التي استيدفت تسميط الضوء عمى أىـ المواقع االلكترونية المتخصصة في عمـ المكتبات و 

المعمومات ،و إتباعا لإلشكالية و التساؤالت و الفرضيات ، فإننا اعتمدنا عمى المنيج الوصفي في 

                                                           
1
 .171-179. ص.  9191أصول البحث العلمي و مناهجه . القاهرة : دار المعارف ،  بدر ، أحمد .   
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في الجانب التطبيقي ،و ذلؾ لتحميؿ البيانات الموجودة اإلطار النظري ،أما التحميمي فاستخدمناه 

 في االستبياف.

لقد واجيتنا بعض الصعوبات والعراقيؿ في إنجاز ىذه الدراسة فمنيا ما  صعوبات الدراسة:.9

 صادفنا في الجانب النظري:

 .قمة المراجع حوؿ موضوع الدراسة الذي لـ يمؽ اىتماـ الباحثيف 

  وجود مراجع بالمغات األجنبية مما بذؿ منا الجيد والوقت في الترجمة، أما بالنسبة لمجانب

 التطبيقي فكانت ىناؾ:

  رجاعيا خاصة وأف ىناؾ البعض منيـ مف صعوبة في توزيع االستبياف عمى الطمبة وا 

                                                   أطاؿ في اإلجابة.   

 سات السابقة:الدرا. 8

مف المسمـ بو أو مف البدييي أف أي باحث في مختمؼ العمـو خاصة العمـو اإلنسانية       

واالجتماعية عند خوضو في موضوع البحث أي كاف نوع البحث فإنو ال ينطمؽ مف فراغ،فالباحث 

السابقة كما وردت في  الفطف يرجع إلى الدراسات و البحوث السابقة في مجاؿ موضوعو.فالدراسات

كتاب الدكتور شعباف أؿ خميفة ىي:"البحوث العممية التي أعدت مف قبؿ في نفس نقطة البحث 

 1وألف الحكمة مف استعراضيا ليس المقصود في ذاتيا و إنما تحميؿ نقاط االلتقاط ونقاط االختراؽ.

 بيف البحث الحالي و نظرائو في نفس الموضوع".

                                                           
1
 http// :www.cybrarins/info/journal/n4/into.htm 
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التي قامت بمعالجة قد حاولنا االطالع و البحث عمى جميع الدراسات ونحف بدورنا ف       

المتمثؿ في مدى استفادة الباحث الجامعي مف شبكة اإلنترنت ،فأحصينا عمى موضوع بحثنا و 

 مجموعة مف الدراسات التي كانت ليا صمة مباشرة بموضوع بحثنا و ىي عمى النحو التالي:

 الدراسة األولى:-

قاـ بإعدادىا كؿ مف بوىالؿ رزيقة و خروبي ىاجر تحت عنواف:"استخداـ اإلنترنت في      

البحث العممي لدى الطالب الجامعي، تمحورت اإلشكالية ليذه الدراسة حوؿ الفروؽ المتواجدة بيف 

 الطمبة في استخداميـ لشبكة اإلنترنت.

  الدراسة الثانية:- 

تممساني رشيدة تحت عنواف "استخداـ اإلنترنت في  قاـ بإعدادىا كؿ مف شاشور روبا و     

معرفة مدى توظيؼ طمبة الدكتوراه لإلنترنت في نشاطيـ -البحث العممي" تيدؼ الدراسة إلى : 

خدمة البحث -التعرؼ عمى أسباب استخداـ اإلنترنت في البحث العممي مف قبؿ الطمبة. -البحثي. 

 العممي بصورة عامة.

 المفاهيم و المصطمحات: تحديد -11

 تعريف االنترنيت:-1

ومعناىا شبكة المعمومات  international networkاختصار لمكممة االنجميزية  ىيلغة:

 .العالمية 

مجموعة مف شبكات مرتبطة مع بعضيا البعض في العديد مف الدوؿ ويكوف ليا  اصطالحا:

القدرة عمى تبادؿ المعمومات بينيا مف خالؿ أجيزة الكمبيوتر المركزية تسمى بأجيزة الخادـ التي 
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عامة يستخدميا الفرد باسـ  تستطيع تخزيف المعمومات األساسية فييا والتحكـ بالشبكة بصورة

 1أجيزة .

 

 

                                                           

1 .91قندليجي ، عامر إبراهيم . المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات و االنترنيت. المرجع سابق.ص.
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 تمهيد:

الذي تستددام المكف  جأجيزة الااتسوب و يرتبط عصرنا ىذا بعصر تكنولوجيا المعمومات باال       

و العممية و كان التي كفر اتستدداميا في شتى المجاالت الاياتية  اإلنترنتبابتكار شبكة  اقترن

مة عمى متستوى ئلظيورىا تأفير واضح و فورة كبيرة في عالم االتصاالت و تبادل المعمومات اليا

كان ليذا الظيور تطور متراكم ليذه المعمومات و الاقائق منذ تتسجيميا و رصدىا،، و اتى العالم و 

و التواصل في العالم بٌاجأتساس الذي  االتصالبكل ما تاويو من ددمات عظيمة في مجال  اآلن

 و التجدد باتستمرار. أصبح مفرداتو الجديدة القرية الكونية الصغيرة،و ذلة بفضل ىذا الشيء الجديد

وبتسبب شيوع ىذه الوتسيمة التكنولوجية الفائقة القمة،ااولنا دراتستيا من دالل تعريفيا و تبيان  

 .اإلنترنتدصائصيا و ددماتيا و اتستدداماتيا اإليجابية و التسمبية و التي تعر  ب
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 : اإلنترنتماهية شبكة  .1

  اإلنترنتتعريف شبكة   1.1

 ( إنجميزية اجأصل مكونة من كممتين ىما : internet)اإلنترنتكممة  لغة : .  

 وتعني ربط أكفر من شيء ببعضو البعض.  interconnexionكممة 

 و تعني الشبكة .  networkكممة 

ىو  internet، وبذلك يصبح معنى الكممة المركبة  netو من الفانية  interفقد أدذ من اجأولى 

 .  1الشبكات المترابطة مع بعضيا البعض

تعريفاتيا االصطالاية قد تعددت ، إال أن  لإلنترنترغم المعنى المغوي الواضح اصطالحا: .

تنوعت و ذلك بتعدد و تنوع االتجاىات التي يتستند إلييا كل بااث أو منظمة في تقديميا لتعري  و 

بالتنتسيق مع  fédéral Networking Council FNC. و نجد المجمس القدير لإلنترنتمعين 

 intellectuelsو كذا جمعيات اقوق الممكية الفكرية  اإلنترنتدبراء و مدتصين في شبكة 

property right IPR   نظام شامل لمعمومات ترتبط عناصرىا 2عمى أنيا  اإلنترنتيعر " :

أو عن طريق  internet Protocol IPارتباطا منطقيا بواتسطة العنوان المواد في مراتسم 

 tcp/IPاإلمدادات الموجودة فييا و يتسمح بإجراء االتصاالت بين ىذه العناصر عن طريق مراتسم 

                                                           

1
الااتسوب و تطبيقاتو .عمان : مكتبة المجتمع العربي لمنشر و التوزيع ، أبو العواد ، عار  اتسين ، مطيع ، ياتسر صادق. ميارات  

 . 399. ص.  2006

 

 .19. ص. 1996، زين . االنترنيت : العالم عمى شاشة الكمبيوتر . القاىرة : المكتبة اجأكاديمية ،  عبد اليادي 2
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، و ىو بذلك ينتج و يقدم متستوى عال لمددمات  IPأو عن طريق المراتسم اجأدرى القابمة لمتطبيق 

 تسواء بطريقة فردية أو جماعية عن طريق وتسائل االتصال المتوفرة لدى الشبكة. 

، إذ  لإلنترنتونجد البااث مامد عبد الاميد ال يتعدى كفيرا عن ىذا التعري  البنائي  -      

يعرفيا بدوره عمى أنيا : " نظام لمبنية اجأتساتسية التي توفر الربط و تدعم االتصال و نقل البيانات 

،فإنيا تنظيم لمماتوى  اإلنترنتمن شبكة  1بين الشبكات ، بينما الشبكات اجأدرى أيا كان موقعيا 

دارتو، و تاكمو المعايير الداصة بإدارة الماتوى و نشره عمى شبكة و   .2اإلنترنتا 

و يعرفيا عبد اليادي زين عمى أنيا:"عبارة عمى شبكة اواتسيب ضدمة متصمة نع          

مميون متستددم و تنمو بشكل تسريع لمغاية يصل إلى نتسبة  200بعضيا ،ايث تددم أكبر من 

كفكرة اكومية عتسكرية و امتدت إلى قطاع التعميم و اجأبااث فم  اإلنترنت% بدأت فكرة 100

 التجارة اتى أصبات في متناول اجأفراد.

:"مجموعة من قنوات االتصال المعقدة يتسيل  اإلنترنتشبكة  ) kolenو يعرفيا كولن)       

ىي الماصمة النيائية لمماليين  النظر إلييا كنظام اليات  و أنيا ليتست ااتسوبا واادا فاتسب بل

عمى أنيا رمز يشبو  اإلنترنتمن أجيزة  الااتسوب بالمرتبطة ببعضيا العض، كما ينظر إلى شبكة 

 3القيمة إلى اد بعيد ،بايث إذا ما أضي  ااتسوب جديد لمشبكة فإن القيمة تكبر"

                                                           

 .17مجموعة الكتب دلتا ص  مصطفى، إرضاء عبد الوىاب . اإلنترنت طريق المعمومات التسريع. )دم(: 1 
ص  2011ايمان ،موتسى المومني ، اجأدرص توفيق : ميارات اتستددام االنترنت في الباث العممي ، عمان : دار زمزم لمنشر ،  2

38 . 
 .16ص  2006العموي، شوقي ، رىانات االنترنت ، بيروت : المؤتستسة الجامعية لمدراتسات و النشر و التوزيع   3
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لشبكات و ماليين ىي شبكة عالمية تربط عدة أال  من  ا  the internet اإلنترنتتعري  أدر:

التي تتسمى أيضا  اإلنترنتأجيزة الكومبيوتر المدتمفة اجأنواع و اجأاجام في العالم.و تكمن فائدة 

 1في كونيا وتسيمة يتستددميا اجأفراد و المؤتستسات لمتواصل و تبادل المعمومات.   the netالشبكة 

 computersىي شبكة عالمية من الااتسبات اآللية  اإلنترنتو ابتسط شيء يمكن قولو أن        

صمة مع بعضيا البعض دالل مبنى بينما شبكة المنطقة المامية تاتوي عمى ااتسبات آلية مو ، و  

تاتوي عمى شكل الشبكات المنفصمة موصمة مع  اإلنترنتلددمة شركة من الشركات فان أو 

 2بعضيا اول العالم.
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 اإلنترنتمراحل تطور شبكة  2 -1 

 ( 1111 - 1191المرحمة األولى ) من 1-2-1

عندما طرح فانيفار بوش آلة أطمق عمييا اتسم  1995إلى عام  لإلنترنتتعود الفكرة اجأولى  النشأة:

"memex bush لتنظيم المعار  اإلنتسانية و الروابط بينيا و تمكين الباافين من اتستعادة "

طورت  1948المعمومات بطريقة إلكترونية و الوصول إلى المعمومات المرتبطة بيا . و في عام 

اجأمريكية المتدصصة في مجال االتصاالت جياز الترانزتستور الذي أصبح أاد  AT £Tشركة 

و الذي قاد إلى الفورة الرقمية و التكنولوجيا ، الضغط  اإلنترنتتعتمد عمييا أىم التكنولوجيات التي 

 1 اإلنترنتالرقمي . و دون ىذا الجياز لم يكن من الممكن قيام 

لصالح  ، كمشروع مامي 1969فكانت في أوادر التستينات و بالتاديد عام  اإلنترنتأما نشأة 

 . 2وزارة الدفاع اجأمريكية

ىذه اجأديرة من دبراء الكمبيوتر إيجاد أفضل طريقة لالتصال بعدد غير مادود وذلك عندما طمبت 

من أجيزة الكمبيوتر و كان الدافع ىو الدو  من أن اعتماد شبكة تدار مركزيا تسيكون ىدفا تسيال 

 ليجوم

نووي مباغت يقضي عمييا . إذا كانت الارب الباردة في أوجيا بين المعتسكر الشرقي الذي يمفمو 

 ه التسوفيتي تسابقا ، و المعتسكر الغربي الذي تمفمو الواليات المتادة اجأمريكية .االتجا

                                                           

 .20 -19. ص.  2003ني مامد. الصاافة االلكترونية : اجأنترنت و اإلعالم . الكويت : مكتبة الفالح، انصر ، اتس  1
 .38م . ص.  2006الفيصل ،عبد اجأمير .الصاافة االلكترونية في الوطن العربي .عمان : دار الشروق لمنشر و التوزيع ،   2
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تاريخ ال يبتعد عن صراع القوة و التسمطة و اماية مرتكزاتيا أيام ىدوء التسمم  اإلنترنتإذن فمشبكة 

كانت من اجل اماية مراكز القوة و القواعد المعرفية التي يعتمد  اإلنترنتو دشية الارب ، فنشأة 

 . 1عمييا. التي إلييا تتسند تسنة الصراع في التاريخ المعاصر

مراكز صنع القرار و  إلىو اين تتصارع و تتاارب الدول فأضل الضربات تكون التي تتسدد 

المعرفية التي يعتمد عمييا ،و كذلك كان تفكير االتستراتيجيين في الواليات المتادة اجأمريكية  القواعد

 ،و كان التسؤال االتستراتيجي الذي فرض نفتسو عمييم ىو :

ـ في االة نشوب ارب نووية،كي  يمكن ضمان اتستمرارية االتصاالت بين مدتم  مراكز القرار، 

 .المعموماتي  اإلتسنادمن  ريكيةاجأمو عدم ارمان القيادة العتسكرية 

 (A .R.P.A.NETت)بنر شبكة ال     

 Avanced"األربا .A .R.P.A" إيجادىات ىي اإلجابة اجأولية التي تسعت إلى بنو كانت االر    

Research Project Agency بوزارة الدفاع (  أو )وكالة مشروعات اجأبااث المتقدمة

ذلك بتمويميا لمشروع كبير يقوم بتوصل عمماء الكومبيوتر و الميندتسين الذين يعممون   اجأمريكية و

الفكرة  إلىالكومبيوتر و دطوط اليات  و كان اتسم ىذا المشروع بالجامعة معا باتستددام أجيزة 

                           Packets swichingالازم  بتتسميكو التي عرفت  RANDالفورية التي اقترفتيا وكالة "راند "

                                                           

 م . ص. 1996، أفريل  449:مجمة العربي ،ع  أنطوان، بطرس.اجأنترنت شبكة تاتوي العالم. الكويت  1
 100. 
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تسيا عبارة عن تسمتسمة من الوادات البيانات التي ىي نف إرتسالوىي طريقة تتستددم فيو تقنية 

 1(Packetsاجأصفار لغة تفاىم الاواتسيب أعمى شكل ازم رقمية )و 

وتتولى عممية التوجيو لتمك المجموعات الرقمية اواتسيب و بتسيطة عرفت بمعالجتيا الرتسائل  

تتصل بالاواتسيب الدادمة   (Message Processors Interface :IMPs )الموجية 

(Swersالتي تددم بدورىا  الاواتس )ب ي( الوكيمةclients و بالتالي تكون العممية التاتية )

(Susbnet لمشبكة تتكون من معالجات الرتسائل الموجية المشار ليا تسابقا)IMPs    2دطوط.و 

ية و بتقنيات اتصالية مدتمفة . تكون بدورىا تسمكية أو التسمكالتوصيالت بينيا التي يمكن أن 

بإمكان المتستددمين بعد ذلك ) بواتسطة اواتسيب وكيمة و اواتسيب دادمة ( من الددول إلى و 

 الشبكة )والتي ىي عبارة عن معالجات موجية . كمقاتسم اليات  و دطوط االتصال(

ير بين مدتم  ىؤالء الفاعمين و أن يعطي وتجدر اإلشارة إلى أن االربنت كانت نتيجة تعاون كف

 . 3لتعاونيم فاعمية تظير نتائجيا في التسبق اجأمريكي في مجال المعموماتية 

و ىذا التعاون الذي تشكل كتقميد قوي أطمق عميو البعض " مدرتسة غير مرئية " و قد توصل 

الشبكة المعموماتية القناة  ميندتسو المعموماتية الجامعيين في الواليات المتادة اجأمريكية إلى جعل

الطبيعية لمتبادل و التواصل . و في نفس الوقت فإن تقاليد التعاون بين المؤتستسات الميتمة 

بالمعموماتية و تطويرىا قد مكنت بعض الجامعات من الاصول المجاني عمى بعض البرامج 

                                                           

 .303.  ص.  2006المكتب الجامعي الاديث ،  :]د.م.[مامد، تسيد فيمي . تكنولوجيا االتصال في الددمة االجتماعية .  1
عبد الرضا ، الفائز .  االنترنت : النشأة .. و اجأدطار: مجمة جامعة عجمان لمعموم و التكنولوجيا . اإلمارات العربية المتادة .   2

 . 96. ص. 2001،  3ع  6المجمد 
 .192. ص.  2004الصادق ، رابح . اإلعالم و التكنولوجيا الاديفة  . العين : دار الكتاب الجامعي ،  3
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الاال مع مدتبر بركمي  المعموماتية المتطورة من بعض المؤتستسات العاممة في الميدان ، مفمما كان

Berkeley  الذي لعب دورا ميما في باث اجأربنت و اتستفاد من نظام التشغيل يونكسUnix 

، و بفضل ىذه الشبكة فإن جامعة بركمي اتستطاعت أن توزع بعد ذلك النتسخ الجديدة  ATTلشركة 

 . 1لنظام يونكس الذي أنجزتيا ىي نفتسيا

 بروتوكولت التصال

تجريبي عممي ، و الذي تضمن عقدة لشبكة اجأربنت ، دالل المؤتمر العالمي جرى أول تاقيق 

. أين وق  المؤتمرون عمى المواصفات  1972اجأول اول اتصاالت الااتسوب بواشنطن عام 

 .  2اجأولية و النقائص التي يجب تجاوزىا

  إلى بوضع برنامج لمباوث ييد DARPA. قامت وكالة اجأبااث الفضائية  1973و في عام 

إيجاد تقنيات ووتسائل اديفة بإمكانيا التعامل مع ازم المعمومات التي تتبادليا الشبكات عمى 

ادتال  أنواعيا ، و كان اليد  الرئيتسي تطوير نظام اتصاالت قادر عمى إدارة ووصل الشبكات 

 3بشفافية دون االعتماد عمى نوع معين منيا 

الاالي،  اإلنترنتليتوصل بعد ذلك مجموعة من الباافين إلى وضع الدطوط العريضة لمارك 

 transmission control( أي TCP/IPىو ما عر  الاقا باتسم " بروتوكوالت االتصاالت )و 

Protocol/ internet Protocol  ( . جأن اإلنترنت)بروتوكوالت مراقبة التبادل/ بروتوكوالت
                                                           

 . 191رابح ، المرجع نفتسو .ص. الصادق ، 1
 .65.ص.2008لونيس ،باديس.جميور الطمبة الجزائريين و االنترنيت.ماجتستر .قتسنطينة:جامعة منتوري،  2

 
افماي مامد : صناعة العقل في عصر الشاشة ، الدار العممية الدولية لمنشر و التوزيع و دار الفقافة لمنشر و التوزيع ، عمان .  3

  118ص  2002اجأردن 
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لم تكن تتسمح بربط اجأربنت بالشبكات التي ال تتستعمل الكبل ، مفل الشبكات التي  البرامج التسابقة

تتصل بموجات الراديو أو اجأقمار الصناعية ، و معموم أن تبادل المعمومات دادل الشبكة يتم من 

 .  1دالل " لغة " واادة تدعى " بروتوكول" ، أي مجموعة قواعد و أوامر تتسمح نقل المعمومات

بتقتسيم الرتسائل إلى ازم ، يتم إرتساليا عبر دطوط اليوات  أو الشبكة فم  TCPوتوكول يقوم بر  

فإنو يقوم بعنونة كل  IP اإلنترنتيعاد تجميعيا مرة أدرى عندما تصل إلى وجيتيا ، أما بروتوكول 

ازمة و توجيييا عبر أجيزة الكمبيوتر المدتمفة قبل أن تصل إلى وجيتيا النيائية ، و قد تبينت 

. أين أتاح ليا ذلك فرصة لنمو من مجرد أربعة  1983شبكة اجأربنت بروتوكوالت االتصال عام 

 2م  1983إلى تست مائة ااتسوب عام  1969اواتسيب عام 

 NSF Netشبكة 

 milnet )ميمنتإلى شبكتين : أربنت و  Arpa Netم تم تقتسيم اجأربنت  1983و في عام  

miliarynet work اجأديرة عمى الشؤون العتسكرية ، فيما دصصت اجأربنت ( و اقتصرت ىذه

 لالتستددامات المدنية ، مع إمكانية االتصال بين الشبكتين .

 National science( SNFفكرت المؤتستسة الوطنية لمعموم ) آدرفي ىذا الوقت ، ومن جانب 

fondation   التجارب مع و  و الباافين من تناول المعمومات العمماءفي إقامة نظام عمالق يمكن

 اآلليمراكز لمااتسب  بإنشاءم   1983بعضيم البعض....و لذلك فقد قامت في منتص  

الفائق في ذلك الوقت نادرا  اآللي( ...وان الااتسب (Super computer centresالضائق
                                                           

. ص.  2003ديمو . مددل إلى االتصال الجماىيري : مدبر عمم االجتماع ، االتصال . قتسنطينة : جامعة منتوري، فيصل ،   1
121 . 

 .67لونيس، باديس . جميور الطمبة الجزائريين و اجأنترنت . المرجع تسابق.ص .  2



                         انفصم األول :                                                                   شبكة االنترنت انعانمية                       
 

~ 36 ~ 

 

تمويل شراء ىذه الاواتسيب و توظيفيا لددمات الجامعات   nsfnetوباىض الفمن،ولذلك فقد تولت 

طوير العمل في ىذه المراكز و مراكز الباث العممي....و بعد ذلك فكرت ىذه المؤتستسة في ت

بعضيا ببعض،ومن فم بين الاواتسيب الفرعية في الجامعات و مراكز الباث الصغيرة و الكومبيوتر 

  .1و اإلقميمالفائق في المركز  الموجود في الوالية أ

التي كانت تتوفر عمى إمكانات مالية ضدمة نجااا كبيرا نتيجة الاجم  nsfnetو لقد القت شبكة 

و تسرعة ددماتيا االتصالية،مما جعميا بعد أقل من عشرية من الزمن رائدة ىذا المجال ايث 

 .2آنذاكارتبطت بيا معظم الشبكات العامة 

داصة و أن أعدادا كفيرة  المتنامية االاتياجاتمواجية وكانت ىذه الشبكة دطوة في الطريق،    

من الباافين يتبادلون البيانات و يتعاونون في اجأوراق التي تتستددم البيانات التي ياصمون عمييا 

من البااث اجأولي الفائق،كما أن الكفير من الراغبين يودون الددول في ىذا  المجال،كما كان 

ولندا،ىذه الدول التي ارتبطت بشبكة اال اتستراليا،ألمانيا،إتسرائيل،إيطاليا، اليابان،المكتسيك،ى

nsfnet م.1987عام 

التي يعرفيا العالم  اإلنترنتو البدايات اجأولى لشبكة  اإلرىاصاتكل ىذه المؤشرات كانت بمفابة   

 NsfNetاجأربنت ، بعدما غادىا معظم متستعممييا إلى  3شبكة متاليوم،ففي بداية التتسعينات ا

 . internetبعدىا اتدذت ىذه اجأديرة اتسم إنترنت 

                                                           

 . 231،  230. ص.   2002شمو،عمي مامد .االتصال الدولي و التكنولوجيا الاديفة . مصر.  مكتبة اإلشعاع ،     1
 .398ص. أبو عواد، عار  اتسين ، مطيع ،  ياتسر صادق .ميارات الااتسوب و تطبيقاتو . مرجع تسابق.  2
 .231شمو.عمي مامد . المرجع التسابق . ص .  3
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ىي انتياء  اإلنترنتإن االنعطافة اليامة في عصر  (:1111المرحمة الثانية )مابعد 1-2-2 

 .فترة الارب الباردة ، بداية التتسعينات من القرن الماضي 

في االتستددامات المدنية التي شيدت بعد ذلك  اإلنترنتو بالتالي برزت الااجة إلى االتستفادة من 

 . 1اكتتسااا متتسارعا لماياة في العالم

 و المتصفحات : wwwظهور الويب   

، من مدتم   اإلنترنتكمبيوتر مضي  متصال ب 30000، كان ىناك اوالي  1990في نياية  

لم تكن تجذب المتستددم المبتدئ  اإلنترنتالجامعات و الشركات ، و رغم ىذا العدد الكبير إال أن 

في ذلك الوقت عمى  اإلنترنتكفيرا العتمادىا عمى النصوص فقط ، فقد كان الناس ينظرون إلى 

أنيا مجرد مصدر آدر لممعمومات جأولئك الذين يتامون بالشجاعة الكافية لمددول إلى عالم يونكس 

Unix  2و أوامره النصية  

، ىذا  اإلنترنتو مع ىذا الوضع ، وقع ادث كبير تسيعطي دفعا ال مفيل لو لممعموماتية و داصة 

الادث الذي لم تكن ىذه المرة الواليات المتادة اجأمريكية مصدره ىو إنشاء الويب الشبكة 

و الذي تم انجازه في المدابر  wwwالذي يرمز لو ب  world wide webالعنكبوتية العالمية 

من قبل المبرمج التسويتسري " تيم  CERN 3 3بية ، المركز اجأوربي لألبااث النووية اجأور 

م بتطوير الويب طريقة مرياة و ذات كفاءة لموصول إلى  1991برنرزلي" ايث قام تسنة 

المتستندات المافوظة عمى عدد كبير من أجيزة الكمبيوتر الموجودة عمى متستوى المركز و تسرعان 
                                                           

 98.  97النشأة ... و اجأدطار . المرجع التسابق، ص  :اجأنترنت  .الفائز ، عبد الرضا   1
 تسيد فيمي . تكنولوجيا االتصال في الددمة االجتماعية . المرجع التسابق ص،  مامد   2
 398مرجع تسابق .ص.  أبو عواد ، عار  اتسين ، مطيع ، ياتسر صادق .  3
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 internet providersبرامج التصفح مريكية بدور المبرمج و توفير قامت الجامعات اجأ ما

 اإلنترنتالمتوافقة مع ىذا النظام الجديد لإلطالع عمى المعمومات المصورة و أفالم الفيديو عبر 

ايث يتستطيع أي شدص بتسيولة كبيرة اتستددام ىذه البرامج دون أن ياتاج إلى أن بعر  كي  

 .  1يتم انتقال المعمومات التي يتاصل عمييا بارية و مجانا في معظم اجأايان

 التجارية:  اإلنترنت

 commercialالتجارية اإلنترنتىو ظيور ددمات  اإلنترنتإن أىم التطورات في تاريخ 

services providers  فمع الضغوط التي مارتستيا الشدصيات النافذة في الواليات المتادة

اجأمريكية ، و في دوائر الاكومة الفيدرالية عمى وجو الدصوص و في دادل الشبكات البشرية من 

اتضات القيمة  أنأصااب المصالح أصبات االتستجابة ليذا المطمب أمر ال مفر منو داصة بعد 

بالنتسبة لمعمماء و الباافين .. لممعمومات بالنتسبة لعامة الشعوب كما اتضات من قبل  الاقيقية

 .  2م 1993يمكن أن يؤرخ لبداية العمل التجاري لمشبكة بعام و 

التجارية أن تتاول تاوال كبيرا كاتستجابة ليذا التطور اليائل ، كان عمى جميع شبكات الددمات و 

شبكة كمبيوتسير ، و أمريكا أون الين ، و برود يجي ،  ، كما اصل مع اإلنترنتتندمج مع و 

 من دالل برامجيا . اإلنترنتبوعالوة عمى ذلك أصبات الشبكات الفالث توفر اتصاالت مباشرة 

                                                           

صالح ، مامد  تسعادة ، مامد  ، مامود الرميني ، عالء عمي امدان . مقدمة إلى اجأنترنت . عمان : مكتبة المجتمع العربي   1
 .12م . ص. 2014لمنشر والتوزيع ، 

 93، ص 1997، أوت  222عمي  ،اجأعصم . عوامل إنجاح شبكة اجأنترنت العربية . مجمة المتستقبل العربي .ع   2
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بعدما طرات شركة أمريكا أون الين جأتسيم  اإلنترنتقد تأكدت اجأفاق التجارية اليائمة لشبكة و 

المتداول في بورصة ناتسداك  Netscape navigateur 26/05/1995متصفايا نات تسكيب 

 .1اجأمريكية و اققت الشركة فالث أكبر اكتتاب عام جأتسيم شركة أمريكية في التاريخ 

 :  اإلنترنتخصائص شبكة  1-3

 ب:  اإلنترنتتتميز شبكة 

دالل . توفير جو من المتعة و التشويق أفناء الباث عن المعمومات أكفر من طرق الباث من 1

صور اصر الوتسائط المتعددة من أصوات و الكتب و المراجع و المجالت ، وذلك الاتوائيا عمى عن

 متاركة و رتسوم و أشكال و أنماط مدتمفة من العروض . 

 . تنويع المعمومات و اإلمكانيات التي توفر ديارات تعميمية عديدة لممتعممين و الطمبة .2

الشبكة و تجددىا باتستمرار ، مما يربط المتستددمين بآدر ما . ادافة المعمومات المتوفرة عمى 3

 توصل إليو العمم في أي مجال من المجاالت المعرفية التدصصية

. إعطاء دور جديد لممعمم من دالل توفير فرص التطوير اجأكاديمي و الميني من دالل إتااة 4 

 .2عممين الفراة لالشتراك بالمؤتمرات الاية و المقيدة ذات العالقة بالم

                                                           

 .13صالح ، مامد تسعادة ، مامد مامود الرميني، عالء عمي امدان ، المرجع  التسابق .ص.   1
تسنة . البويرة  14الى  12الااج ، نورية . اتستددام الشبكة العنكبوتية في الدراتسة و عالقتيا بالدفعية لمتعمم لدى المراىق من    2

 59: جامعة آكمي ماند أوكاج . ص.. 
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التعميم ار عمى غرفة الص  أو زمان مادد و . توفير بيئة تعميمية تتص  بالارية و عدم االقتص5

في أي وقت و أي مكان مما يتساعد عمى التارر من الوقت و الايز و يتساعد عمى أدذ 

 المعمومات من مصادر مدتمفة و تكوين القدرات الذاتية .

نى مما يشعر الطمبة بالتسيطرة و التاكم في تعمميم . توفير فرص تعميمية غنية و ذات مع6 

الذاتي و تقدميم اجأكاديمي و يؤدي إلى مشاركتيم لآلدرين في أرائيم و تجاربيم ووجيات نظرىم 

 .في التعميم اإلنترنتأكفر من الطمبة الذين تتوفر ليم فرصة االتستفادة من ددمات شبكة 

 ، والتي  يمكن من دالليا تاويل 1digital format. توفير المعمومات عمى شكل صيغ رقمية 7

متستوياتيم و  يناتسب بشكل دقيق مع قدرات الطمبةأي برنامج إلى برامج أدرى مطورة بشكل 

 ااجاتيم.و 

. تزويد الطمبة و المعممين بالقدرة و اإلمكانية عمى أن يكونوا ناشرين ماترفين عمى صفاات 8

 .  اإلنترنتشبكة 

ميارة مفل : ميارة القيادة ، و  2. اكتتساب الطمبة ميارات إيجابية من دالل التعامل مع الشبكة 9

 بناء الفريق ، و ميارة التواصل مع اآلدرين ، و ميارة ال المشكالت.

  

                                                           

 .135. ص . 2007، أامد تسعادة ،عادل فايز التسرطاوي . عمان : دار الشروق لمنشر و التوزيع ،  جروت  1
 
 .52. ص.  2008مضر، عدنان زىران . التعمم عن طريق اجأنترنت . عمان : دار زىران لمنشر و التوزيع ،   2
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 و استخدامها: اإلنترنتأهمية شبكة  1-4

 : اإلنترنتأهمية شبكة 

إادى التقنيات التي يمكن اتستدداميا في التعميم بصفة عامة، إذ يشير بعض  اإلنترنتتعد شبكة 

تسو  تمعب دورا في تغيير الطريقة التعميمية المتعار  عمييا في الوقت  اإلنترنتالباافين إلى أن 

 الااضر ، و داصة مراال التعميم الجامعي و العالي

تعد أىم الوتسائل  اإلنترنتأن شبكة  Hang et Alessi 1996.862و قد ذكر ىونج و أليس 

 ، 1التي يمكن أن تؤفر في اياة الناس اليومية

اياتنا اليومية ،االجتماعية ،  إذ تنوعت اتستعماالتيا لدرجة أنيا وصمت مدتم  مظاىر

" إن اتستعمال ىذه التقنية يمكن أن يعمل  mendels2000االقتصادية و التربوية و اتسب مندلز و 

ميارات الطالب الذي ياتاج إلييا كي ينجح في اياتو المتستقبمية فال أاد  عمى تاتسين أداء و

في اياة المتعممين بما توفره ىذه الشبكة من  لإلنترنتيتستطيع أن ينكر الدور اليام و االيجابي 

 معمومات الزمة تتعمق بالمواد الدراتسية"

دول في مجال التعميم الجامعي أن لذا أصبح واجبا عمى الدول التي تريد لنفتسيا منزلة متقدمة بين ال

 تبادر بتسرعة بإددال ىذه الددمة الايوية لددمة طمبتيا و باافييا.

                                                           

ورية و تسبل االتستفادة منيا . دكتوراه . تسوريا : شوكت مامد ، وعد. دور اإلنترنت في تطوير الباث العممي في الجامعات التس  1
 . 48.ص.   2014جامعة دمشق، 
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وذلك بإتااة جميع مصادر المعمومات الممكنة من أجل االرتقاء بمتستوياتيم العممية ، إذ أن ىناك 

و أكفر فعالية يم العالي و تجعمتوقعات متناىية بأن اتستعمال التكنولوجيا يتستعمل لتاتسين التعم

 Kosma et Johnston 1991. 11ياتسن عممية التعميم و التعمم ، و طرائق التدريس " و 

في الباث العممي فقد أشارت بعض الدراتسات إلى أن الجامعات أصبات  اإلنترنتو لتأكيد أىمية 

من ددماتيا في الباث العممي ،  و االتستفادة اإلنترنتتتيح جأتساتذتيا و طمبتيا فرصة اتستددام 

التعميم و الدطط الدراتسية ، و ددمات الاوار و المناقشة و البريد االلكتروني و إتمام المشاريع و 

 ةديم البرمجيات التعميمية المتساندالدراتسية ، و تق

 كأاد أقوى الظواىر االقتصادية و االجتماعية و التقنية والتجارية و الاكومية اإلنترنتبرزت  

اتستددام في المعامالت التجارية ،كما عممت عمى تغيير ىائل أكفر من أي تكنولوجيا تسابقة و 

الاكومية كافة، كما عممت عمى تغيير طريقة االتصال بين البشر ، وتنظيم أداء أعماليم ، إضافة و 

المعمومات  من الناس عمى الوصول بتسيولة إلى كميات ىائمة اإلنترنتإلى ذلك فقد تساعد وجود 

    1 لألغراض التعميمية و الترفييية و االجتماعية

  

                                                           

بوىالل ، رزيقة، دروبي ،ىاجر . اتستددام اإلنترنت في الباث العممي لدى الطالب الجامعي . ماتستر . ورقمة : جامعة قاصدي   1
 .27. ص.  2015مرباح ، 
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 استخدامات شبكة اإلنترنت   

ت عمى شبكة االتصاالت العالمية تتيح لمطالب الوصول إلى كل المعمومات و قواعد البيانا -1

النقاش و المشاركة في جماعات التااور أو التادث مع زمالئيم من الطالب عمى اليواء مباشرة و 

رتسال أتسئمة بالبريد االلكتروني لممشر  اجأكاديميو   . ا 

تمكن المشر  اجأكاديمي من إددال أمفمة و أتسئمة تقويم ذاتي موضوعة عمييا لماصول عمى  -2

 . تغذية راجعة عاجمة من الطمبة و الدارتسين

تزود الطمبة بمتسارات لتاديد موقع المعمومات المتعمقة بموضوع معين من أجل المراجعة ،  -3

كما أنو في االة صعوبة الوصول إلى إادى المكتبات فإن اإلنترنت تربط البااث بقراءات إضافية 

 1.عمى الشبكة العالمية 

 

  

                                                           

1
 المرجع نفتسو .اإلنترنت في الباث العممي لدى الطالب الجامعي .بوىالل ، رزيقة، دروبي ،ىاجر . اتستددام  
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 :أخالقيات استخدام النترنت 1-1

 ـأداب الكتابة: 

االنترنت،تسواء في المنتديات أم المدونات أم البرامج الماادفة أم مواقع الشبكات الجميع يكتب في 

االجتماعية أم غيرىا و اليد  من الكتابة ىو التعبير عن وجية نظر ما و عن مجموعة من 

التجارب و اجأفكار الداصة،لذلك فإن ىذه المجموعة من اجأمور التي يجب اجأدذ بيا عند الكتابة 

 من أىميا:

تركيز فقط  عمى ماتوى ما تسنكتبو،بايث يكون مفيدا و نافعا لمقارئ،واالبتعاد عن كل شيء ال

 يتتسبب في زيادة تشتيت تركيز كل قارئ.

ن دالل اإليجاز في طرح اجأفكار ـجعل التنتسيق متساعدا في توصيل وجية نظر بطريقة تسيمة،م

المباشرة في و توفي الدقة و  Hacpersااللتزام بعد اإلضرار باآلدرين، ال كما يفعل ما يتسمى و 

كتابة بمغة تسميمة و واضاة مفيومة لمطر  اآلدرين و الو مااورة اجأفكار في طرح  اإليجاز

 اآلدر.

 ـإحترام الناس و حقوقهم:

بالاتسبان بأن كل من يتستددم االنترنت يصبح عضوا في مجتمع االنترنت  اجأدذو ذلك من دالل  

، فمفمما يجب ااترام اقوق و ممكيات الغير لماياة الواقعية، يجب أيضا أن ناترميا في الاياة 

و برامج و مواقع ىو ممك لمناس  "االنترنت"،فكل ما في االنترنت من مقاالت و صور االلكترونية

لاياة،و لكن الفرق في االنترنت  ىو أن ىؤالء اجأشداص ال يتستطيعون أشداص يعيشون في او 
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اماية اقوقيم و الدفاع عنيا كما في الاياة الواقعية، لذلك ىم يعتمدون عمى أدالقياتنا و ااترامنا 

في  إتااتيافييا وقتيم و ماليم من أجل عرضيا و  او بذلو  االتي تعبو  أمالكيملاقوقيم و 

لمارص دائما عمى تقديم اجأفضل، من دالل توفيق المعمومات التي ناصل  ،ما يتطمب1االنترنت

 عمييا من شبكة االنترنت بذكر الموقع و تاريخ أدذ المعمومات.

 ـاللتزام بالقانون:

فالتصرفات المدالفة لمقانون في الواقع الاياة تكون غالبا مدالفة لمقانون عمى االنترنت، ومن     

ب،جأن اقوق النشر ونتسخ  لممكية الفكرية لمناشرين عمى الويأىم أوجو ىذا االلتزام و ااترام اقوق ا

ة و ممموكة المواد  الموجودة عمييا )كالصور التوضياية و اجأصوات و عروض الفيديو( مافوظ

جأصاابيا،و ليس من اق أاد أن يعيد نشرىا أو أن يتصر   بيا إال بإذن متسبق من أصااب 

 ات أو المواد الضارة بقصد أو دونتمك الاقوق،و تجنب اإلضرار باآلدرين مفل:إرتسال الفيروتس

الييئات تعاد عن تجريح الرموز الدينية أو قصد،و تجنب التعرض لتعاليم اجأديان جميعا بتسوء و االب

 (.2007،303الطائفية)كمو،المذىبية أو  المعارات الشعوب و اعدم إفارةأو الدول و 

 استعمال البريد اللكتروني: آدابـ 

و يكون ذلك من دالل عدم القيام بتاويل كل الرتسائل التي تصل إلى البريد االلكتروني لمشدص  

عجب شدص  أو عدة أشداص، فرتسائل إلى كل من يممك بريده إال إذا كانت الرتسالة البريدية تست

من صديقو  القارئ تكون مزعجة بالنتسبة لو اتى لو أنتالبريد الغير مفيدة ، و التي ال تيم 

                                                           

. ص.  2007.  1كمو ، صباح مامد الكريم . أدالقيات مجتمع المعمومات في عصر اإلنترنت . مجمة الممك فيد الوطنية . ع  1
303 . 
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المفضل، و في االة الرغبة بإرتسال بريد إلكتروني)غير رتسمي( إلى أكفر من صديق،فإنو من 

" اتى ال Bccدانة"" و إنما وضعيا في toالمتستاتسن عدم وضع عناوين بريدىم في دانة "

يتستطيع الناس ِرؤية العناوين البريدية الداصة بيم ، و اتى تامييم من المتطفمين الذين يجمعون 

. و في الرتسائل الرتسمية يفضل 1رتسائل إعالنية مزعجة لو،"ألتسبام" إرتسالالعناوين البريدية، بيد  

من قام باتستالم رتسالة غيرىم، عدم اتستعمال ىذه الطريقة بل جعل جميع اجأطر  المتستقبمة يعممون 

الرتسائل االلكترونية لغير أصاابيا، و التعامل بأمانة مع الوفائق  إرتسالو توجيو رتسالة اعتذار عن 

االلكترونية التي تصل دطأ إلى صندوق البريد االلكتروني و إعادتيا إلى مرتسمييا و التاري 

اضارات و بيئات  إلىنترنت ينتمون اال مواطنينأتساليب و كممات الماافظة المتفق عمييا جأن 

الكتابة التي تم  آدابمتنوعة يجدر  لمن  أراد أن يكون منيم أن يراعييا، إضافة إلى أدالقيات و 

 (.www.slideshare.notذكرىا تسابقا)

 التسامح:ـ 

ر عن اآلدرين من أدطاء، و ااترام الدصوصي الشدصية و الاوارات القائمة بين تجاه ما يصد

لمن يطمبو ،  اإلرشاداجأشداص و المجموعات، و تجنب مقاطعتيا و تقديم المتساعدة و النصح و 

و أديرا يجب عمى متستددمين االنترنت قراءة و ااترام قوانين المواقع التي يتعاممون  معيا عن 

و تسياتسة الدصوصية و غيرىا من اجأشياء  اتستددامة القوانين و اتفاقية و شروط طريق قراءة صفا

التي تاول دون الوقوع في ارج أو المشكالت ، أو اتى في المتساءلة القانونية في اال التعامل 

                                                           

 .64 – 63شوكت مامد ، وعد .المرجع التسابق  .ص.   1

http://www.slideshare.not/


                         انفصم األول :                                                                   شبكة االنترنت انعانمية                       
 

~ 47 ~ 

 

بأتساليب  الشدصيمع مواقع الشركات و عدم القيام باتستغالل المواقع و المنتديات باإلعالن لمموقع 

 دال  قوانين الموقع.ممتوية ت

 إيجابيات شبكة النترنت: 1-2

شبكة االنترنت في أباافيم و دراتساتيم  كل  ايجابياتتناول العديد من الباافين و الدارتسين      

 اتسب اىتماماتو و تدصصاتو، و يمكن اصر اإليجابيات في النقاط التالية:

ر الباث و تتسييل االتصال بين و كذلك زيادة تطو  الجماىير إلىـ تسرعة وصول المعمومات 1

 العمماء.

 اإلنتسانـ زيادة التقدم العممي في العموم عموما و العموم الطبية دصوصا بما يعود بالدير عمى 2

 .ورفاىيتو

 ـ وادة المغة و المصطماات.3

 ـ زيادة وتسائل الترفيو و الترويج.4

الماليين من الااتسبات  ـ إمكانية اتسترجاع المعمومات التي تعالج مدتم  الموضوعات عبر5

 .1المنتشرة في جميع أنااء العالم

 قرية صغيرة. إلىـ تاويل العالم 6

                                                           

عين :  ]د.م. [صالح ، تسالم مامد . العصر الرقمي و فورة المعمومات : دراتسة في نظم المعمومات و تاديث المجتمع .    1
 .81.ص . 2002الدراتسات و الباوث اإلنتسانية واالجتماعية ، 

عبد اليادي  ،مامد فتاي ،أبو تسعود  ، ابراىيم .  النشر االلكتروني و مصادر المعمومات االلكترونية . القاىرة : دار الفقافة   2
 .229. ص.2000العممية ،
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 ـ أداة فعالة في تفقي  المجتمعات و كتسر الاواجز اجأمية.7

 دقيق و بأقل وقت ممكن. بشكلـ تاديد الممفات و الوفائق المطموبة و الاصول عمييا 8

ىذا اجأمر تسوى وجود ااتسوب شدصي و دط ىات   ـ تسيولة االتصال بالشبكة ايث ال يتطمب9

 .2مامي

 ـ ال يقتصر اتستعماليا من فئة من الناس بل يتستددميا جميع الفئات .10

 ـ نشر المعمومات و تاديفيا بصفة تسريعة.11

 تاويل الممفات. إمكانيةـ تتسييل الددمات مفل: البريد االلكتروني و 12

 ام مواجية واادة لكل البرمجيات.ـ االقتصاد في التكمفة من دالل اتستدد13

النشرات و دالل نشر اإلعالنات بالدوريات و  ـ ازدياد فرص التتسويق و زيادة اجم المبيعات من14

 المواد التجارية مع االنترنت.

 ـ اتستددام نظم الرتسائل المتعددة التي توفر إمكانية االتصال.15

 المعمومات المدتمفة.ـ تعتبر أداة مرجعية ميمة ،توفر رصيدا ىائال من 16

ـ تدطي ااجزي الزمان و المكان و القدرة عمى الربط الدائم جأن أعظم ميزة تجعل االنترنت في 17

 وتسائل االتصال الاديفة. زيادة

ـ تتستطيع االنترنت تقديم عدد كبير من الددمات و المعمومات من كتب،دوريات،صور، فيديو، 18

 و مدتم  المغات.
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 اللكتروني ، و اتستددام البريد االلكتروني لالتصال بين مدتم  اجأفراد.ـ إمكانية النشر ا19

ـ االنترنت تجمع بين الفقافة و التعميم و الترفيو في آن وااد، و يمكن أن تقدم المعمومات في 20

 1أكفر من شكل و بأكفر من وتسيل و منيا وتسائل تفاعمية و شائعة مفل: اجألعاب و المتسابقات.

 1قافة العربية بين الشباب.فال ـ توعية و نشر21

 سمبيات شبكة النترنت: 1-3

 :بإيجازعرفنا بعض  إيجابيات االنترنت و أىميا و اآلن تسو  نتعر  عمى بعض التسمبيات 

ن المعمومات  في كل المجاالت ، ـ الفوضى المعموماتية:تشتمل االنترنت عمى الكم اليائل م1

م التنظيم ايث يصعب عمى الشدص الوصول الى كافة بشتى اجأنواع ، وتتميز ىذه الشبكة بعدو 

 ااتياجاتو، و يصعب معو تاديد موقعو عمى الرغم من كفرة ماركات الباث.

ـ ضع  الموفوقية و المصداقية: فالمعمومات في االنترنت دائمة التجديد و التاديث ، وىذا ما 2

موقع ما،أي عدم االتستقرارية في االنترنت التي تم مع  إلىيطرح إشكالية عدم التمكن من الرجوع 

 2المتااة. المعمومات

ـ الغزو الفقافي:بما تتياو االنترنت من عادات و أنماط تفكير قد تكون غريبة عن تفكير المجتمع 3

 و عاداتو.

                                                           

 .199. ص . 2007صادق  الاتسين ، جعفر . تكنولوجيا شبكات الااتسوب . عمان :دار وائل  ،  1
 . 5. ص.  2000ماية من أدطار االنترنت : القاىرة : دار الكتب العممية ، بيتسوني، مامد عبد الاميد . الا  2
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ـ ضع  قنوات االرتباط و بطء تسرعة البث و ىذا راجع إلى ضع  البنية التاتية في مجال 4

 قنوات الربط باالنترنت. إضعا التقنية و االتصاالت و التي تتسبب في 

و ما ينجز عنيا من   لالتصاالتـ التعطالت و اجأعصاب الناتجة عن ضع  البنية التاتية 5

 ط مع شبكة االنترنت و التعطالت التي تصيب اجأجيزة االلكترونية.المشاكل التقنية  المتعمقة بالرب

ات أو ادتراقيا لتدمير اجأجيزة ـ انتياك اقوق الممكية الفكرية تجتستسا و انتياكا لمدصوصي6

 الممفات و البيانات .و 

و تيدد اتستقرار المجتمع، و تعمل  اإلرىابـ نشر بعض المعمومات التي تشجع عمى العن   و 7

 1اإلرىابيين. إرشادالوعي و كمفال عمى ذلك كتاب  عمى بث

 يجبـ اإلدمان عمى شبكة االنترنت و قضاء أوقات طويمة  و إىمال القيام بالمتسؤوليات التي 8

 القيام بيا.

ـ الجريمة المعموماتية ىي وجو جديد من الجرائم التكنولوجية و ىي تقع باتستددام بيانات 9

زاتو من أجل تنفيذ مدتم  الجرائم التي تتعدد و تتنوع ، فنجد الااتسوب و مدتم  برامجو و تجيي

 منيا االدتراق و القرصنة.

 منيا. لالدتيارـ كفرة المعمومات المتوفرة تجعل الباث صعبا 10

 ـ التضدم المعموماتي التي يتسدر بو االنترنت.11

                                                           

. ص. 2009قندلجي  ،عامر، التسمرائي ، إيمان . مصادر المعمومات التقميدية و االلكترونية .عمان : دار اليزوري العممية لمنشر،   1
302 . 
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 االنترنت. ـ غياب القوانين المنظمة لاقوق الممكية الفكرية لممعمومات المتااة عمى12

 ـ انتشار المعمومات و تفريقيا في العديد من المؤتستسات.13

بكة االنترنت و من الصعب اصرىا ـ وجود بعض المواقع الممنوعة أو الالأدالقية في ش14

 1.إليياتاديدىا و من الطمبة من الددول و 

 معوقات استخدام النترنت في البحث األكاديمي: 1-4 

الباوث و الدراتسات تنشر بالشكل االلكتروني ، فإنو إذا وجدت صعوبات أمام لما كانت العديد من 

البااث في اتستددام الشبكة االت دون وصولو إلى ما ينشر أو ارمانو منيا، أو عدم تعريفو 

بيا،فيذا يعد مشكمة تؤفر في نشاطو، فيو بااجة إلى أن يبدأ من انتيى اآلدرون، كما يجب عميو 

الرغم مما لشبكة االنترنت من اإليجابيات التي تم ذكرىا تسابقا إال أنو يمكن تجنب التكرار،فعمى 

 تقتسيم المعوقات المتعمقة بيا و التي تواجو الباافين إلى ما يمي:

 عوائق تتعمق بالباحثين:

ة المعمومات بنفتسو،جأنو قد اعتاد عمى الطرق رغبة لدى بعض الباافين باتستددام فقافـ عدم ال

 التقميدية.

دم  قدرة بعض الباافين عمى اتستددام الااتسوب و تطبيقات االنترنت، اجأمر الذي يجعمو ياجم ـ ع

 1عن اتستددام التقنية االلكترونية.

                                                           

 304. ص.   2010اإلنترنت . مصر : دار الجامعة الجديدة ،  اتسين  ،البائع  ، مامد  ،عبد العاطي . التصميم التعميمي عبر  1
. 
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ـ عدم توافر الفقة الكافية في مقدمي الددمة في المكتبة االلكترونية أايانا، وذلك لعدم وجود الدبرة 

 الكافية لدييم.

ة اجأجنبية و داصة اإلنجميزية، مما يعيق اإلفادة من الكفير من بعض الباافين  لمغ إتقانـ عدم 

 بيذه المغات. المتااةالوفائق االلكترونية 

ـ عدم توافر الدراية الكافية لدى بعض الباافين بتقنيات ضبط و تنظيم أوعية المعمومات البعيدة 

و قواعد الفيرتسة ل نظم التصني  عن المغات الطبيعية و المعتمدة عمى لغة التوفيق من دال

 أدوات التكفي  و المتستدمصات..و 

يؤدي بو إلى  ـ ايرة الباافين أمام الكم اليائل من الوفائق المتسترجعة ذات الصمة ببافو، ما

 2الضياع و اتستغراق وقت طويل في تصفايا و اإلفادة منيا.

إلى تصني   ات، ايث تظير الااجةـ يواجو البااث أايانا مشكالت تتعمق بالموقع عمى الشبك

توصي  المواقع مع بيان نوعية و كم المعمومات التي توفرىا ،كما ال يعر  الكفير من الباافين و 

ا إضافة إلى الااجة إلى اصر المواقع المتدصصة ذأي أدوات الباث أنتسب من غيرىا، ى

 البااث. الىتماماتالمناتسبة 

أي الوفائق أفضل، و عمى صاة ـ الايرة التي يقع فييا البااث في القدرة عمى الاكم عمى 

 المعمومات الواردة فييا.

                                                                                                                                                                                     

النوايتسة ، غالب عوض . االنترنيت و النشر االلكتروني : الكتب االلكترونية و الدوريات االلكترونية . عمان : دار الصفاء لمنشر      1
 .89-88. ص.  2011والتوزيع ،  

 .90-89نوايتسة ، غالب عوض . المرجع نفتسو.ص. 2
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 ـ ليتست كل الوفائق التي ياتاجيا البااث متااة في شكميا االلكتروني.

المعمومات  بشبكات لالتصالـ تكمفة اتستددام االنترنت من أجيزة و معدات و متطمبات الزمة 

 االشتراك في المجالت االلكترونية.أو 

 :عوائق تتعمق بالمعمومات

 أىميا: إدارتياىناك مجموعة من الصعوبات التي تتعمق بالمعمومة من ايث تدزينيا و افظيا و 

تدزين و  إلىشبكة االنترنت والتي تاتاج  إلىـ وجود كم ىائل من المعمومات المتدفقة يوميا 1

 معالجة و إدارة.

متستددمي شبكة  إعدادـ الطمب الزائد عمى المعمومات بتسبب التزايد الكبير و المتستمر في 2

 لجميع الباافين. االتستدداماالنترنت، اجأمر الذي يفرض عمى أنظمة الباث أن تتيح إمكانية 

ـ طبيعة المعمومات التي أصبات شديدة التنوع تسواء بتسبب طرق عرضيا و بنيتيا أم بتسبب 3

 1لمجاالت.ادتال  مجاالتيا العممية و االقتصادية و االجتماعية و التجارية و غيرىا من ا

ـ تغيير طبيعة ااجة الباافين في الوصول إلى المعمومات و الوفائق ايث وصمت رغبتيم إلى 4

 الوصول إلى أجزاء ىذه الوفائق.

 عوائق تتعمق بالنترنت:

ان المتتبع لتقنية  االنترنت يجد أنيا كغيرىا من الوتسائل الاديفة تواجو بعض العوائق و ىذه       

 تكون مادية و إما بشرية، ومن ىذه العوائق:العوائق إما أن 
                                                           

 .91-90النوايتسة ، غالب عوض . المرجع نفتسو.ص.  1
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 ـ انعدام التدطيط و التنتسيق و الرقابة عل اجأنشطة المتعمقة باتستددام الااتسب االلي.1

ـ عدم توافر الكوادر التقنية الوظيفية الكافية و المتدصصة في الااتسوب و االنترنت ، داصة 2

الصيانة بالشكل الذي يتفق مع االاتياجات  الكوادر التطويرية كالماممين و المبرمجين و ميندتسي

 العممية لدييم.

،ايث نبو المتدصصين اآلليالااتسب  أمامـ المشكالت الصاية التي يتسببيا الجموس لمدة طويمة 3

في عمم الااتسب و الشبكات إلييا وتم  تاديدىا مفل:صعوبة الرؤية،الضوضاء،تقوس الظير، آالم 

 .اإلشعاعالرقبة، و مشكالت 

ـ الدو  و القمق من اتستددام الااتسب و االنترنت من قبل بعض اجأفراد و ذلك نتيجة لما قد 4

 التعامل مع بعض الوظائ  و المكتبات و الكتب. إلغاءيتسبب اتستددامو من ايث 

انقطاع  إلى ددمات االتصال الجيدة مفل مشكمةـ ما زال الكفير من دول العالم اجأقل تقدما تفتقر 5

 االتصال باالنترنت. تكمفةمتكرر و الكيرباء ال

ـ متسألة أمن المعمومات التي تتعمق بالدو  من تسرقة المعمومات أو العمميات التدزينية ، و 6

 1الفيروتسات و االدتراقات اجأمنية لقواعد البيانات و تدريب المواقع.

انتيا عند الااجة ـ المشكالت المالية المتعمقة بشراء أجيزة الااتسب أو تاديث القديم منيا و صي7

 نظرا لقمة الموارد اجأولية.

 الكوادر الفنية. إعدادز التدريب و موارد المالية المتدصصة جأجل مراكـ عدم كفاية ال8
                                                           

شعيب  ، عبد اهلل أامد . معوقات اتستددام الااتسبات اآللية في اجأجيزة الاكومية . ماجتستير. التسعودية : جامعة الممك عبد   1
 . 37.ص.   1995العزيز ، 
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ب و الشبكات ربطيا نات و تصميم المواقع و صفاات الويقواعد البيا إنشاءـ ارتفاع تكمفة 9

 بعضيا بعضا.

عدم عدم تسرعة اإلصالح و ظرو  العمل و كاجأعطال و  ـ المشكالت المتعمقة بتشغيل اجأجيزة10

ما يعيق من اتستدداميا  اآلليرار تعطل أجيزة الااتسب لدراية بكيفية صيانة اجأجيزة، وتكا

 لالتستددام اجأمفل ليا.
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 :خالصة

ما يمكن أن ندمص بو من دالل ما تسبق ذكره أن شبكة االنترنت أصبات جزءا ميما ال      

من اياتنا، فيي شبكة تكنولوجية ضدمة تؤفر بشكل مباشر عمى الاياة االجتماعية،الفقافية يتجزأ 

 و العممية.

و لالنترنت أىمية كبيرة ايث أنيا تعد أداة تعميمية،فيي توفر لمدارتسين جو المتعة ،كما أنيا تتساىم 

نت تنتشر في أوتساط في توفير الجيد و ادافة المعمومات التي نجدىا باتستمرار ،ىذا ماجعل االنتر 

 التعميم.

ما يمكن الدروج بو أنيا تعتبر من أىم اإلنجازات في تاريخ البشرية و ذلك من أجل مواكبة 

 التغيرات العصرية مع أنيا وتسيمة العصر،اال انيا تسالح ذو ادي :وجو إيجابي و وجو تسمبي.
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 تمهيد:

لقد أضحت شبكة االنترنت وسيمة ميمة في شتى المجاالت و خاصة في مجال التعميم والبحث 

العممي فيي توفر مجموعة من الخدمات لمباحثين ،لذا فيي تعتبر مصدر من حيث السرعة و الكم 

لممعمومات من خالل الكتب االلكترونية و المواقع التعميمية و الدراسات و البحوث اليائل 

والمجالت المنشورة كذلك وسائل التواصل باألساتذة و المفكرين من داخل الوطن وخارجو عن 

 طريق البريد االلكتروني و غيره .

و الباحثين عمى حد  فسنحاول في ىذا الفصل تعداد ىذه الخدمات وما توفره لألساتذة و الطمبة

 سواء مع التطرق الى أىم محركات البحث في شبكة االنترنت.
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 المبحث األول : عالقة االنترنت بالبحث األكاديمي        

 استراتيجية البحث عن المعمومة في االنترنت :   1-1

ي،في عمم الشبكات من المالحظ أن التقدم التقني الممحوظ الذي يتميز بو العصر الحال          

و االنترنت، وضع الكثير من التحديات وأمام مؤسسات التعميم العالي لتطوير أسموب و طبيعة 

النظم التعميمية فييا ، مما يتالئم مع التطور العممي والتقني ، كما ألقى في الجامعات مسؤولية 

بحثية بأحدث الطرق والوسائل، مواكبة ىذه التطورات ،لتتمكن من القيام بمسؤولياتيا االكاديمية و ال

حيث تشير التكنولوجيا الى كل ما يتصل بتطبيق نتائج العموم و البحوث العممية والمنتجات التقنية 

 في حل المشكالت العممية ،وتيسير سبل الحياة لإلنسان و تحقيق رفاىيتو .

في الجامعات  و يعد البحث االكاديمي من أىم األنشطة التي تناط عادة بعضو ىيئة التدريس

ومؤسسات التعميم العالي بشكل عام، إذ أن البحث العممي يعد االستراتيجية الفعالة لمتغيير 

االجتماعي و االقتصادي والثقافي و الفكري، فيو ييتم باألفراد كما بالمجتمع حاضرا ومستقبال، إذ 

والتكنولوجيا التي أنو أصبح من الواضح أن تقدم الدول يعتمد بشكل رئيسي عمى مؤسسات العمم 

تتمثل بالجامعات و المعاىد و مراكز البحوث، وذلك لما يمعبو من دور أساسي في المجتمع 

   1وتطوره، و ألنو بمنزلة العمود الفقري  لمجامعات و مراكز البحوث.

ال شك في أن تكنولوجيا المعمومات يمكنيا  :تأثر التطور التكنولوجي عمى البحث األكاديمي 1-2

أن تكون وسيمة لمباحث في توسيع معموماتو حتى باتت الكثير من الجامعات العالمية بصورة عامة 
                                                           

 .49محمد ، وعد.مرجع سابق .ص. شوكت  1
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األمر الذي يعتبر تقدم الجامعات التي تكون أكثر استخداما لألنترنت في احصائيات المنظمات 

 الدولية

الحواسيب في تكنولوجيا المعمومات و و ىناك مجموعة من العوامل التي أدت الى تزامن تطور استخدام 

 1 مجال البحث االكاديمي أىميا :

 الحاجة الى تكنولوجيا وسائط التخزين و المعالجات و الذاكرة :-

، و تطوير  إذ أن ظيور الكم اليائل من الوثائق يحتاج الى ايجاد وسائط تخزين ذات سعة كبيرة

تقنيات ضغط و تخزين الصوت و الصورة تخزينا اقتصاديا و كذلك دعت عممية البحث والفرز الى 

تحسين اآلداء من خالل الحاسوب ذي قدرة عالية في المعالجة و الذاكرة الحية القادرة عمى القيام 

 بالحسابات في زمن قصير.

 اسوب(:تكنولوجيا التفاعل بين المستخدم و االنترنت )الح-2

أدى تطور وسائل االتصال و دخول الحاسب في شتى ميادين الحياة عمى نحو قوي و فّعال الى 

التوجو نحو استخدام الواجيات التخاطبية من أجل تسييل تعامل المستخدمين مع البرمجيات والنظم 

الحاسوبية عموما و نظم البحث عن المعمومات خصوصا ، أدى الى امكانية البحث عن 

 ومات بفعالية أكبر.المعم

 

                                                           

 ريما . مهارات استخدام قواعد المعلومات االلكترونية .منتدى العربي إلدارة الموارد البشرية  الجرف ، 1 

 ،40/5/3412 .www.hrdixusson . 
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 تكنولوجيا الوسائط المتعددة و الوسائط الفائقة: -3

نظرا لتزايد أىمية البحث عن المعمومة المخزنة آليا، و تعدد الوسائط من نصوص و صور ومقاطع 

فيديو ومقاطع صوتية، وكذلك أدى التطور في تقنيات التفاعل بين االنسان و اآللة الى إمكانية 

ثائق متعددة الوسائط تحوي أنماطا مختمفة من المعمومة و تصفحيا كما أتاح ذلك الحصول عمى الو 

الفرصة لمباحث باالنتقال المباشر الى المعمومة و تصفحيا وصوال الى حاجاتيا من المعمومات 

 باستخدام الوسائط الفائقة التي سمحت بطرق عرض جديدة و متميزة .

انتشار المعمومات انتشارا كبيرا، وبالتالي الى الحاجة الى و ىكذا فقد أدى التطور التكنولوجي الى 

األنظمة متطورة  تقوم بالبحث اآللي عن المعمومات ، وقد عزز ذلك ظيور شبكات االنترنت التي 

 شكمت ذروة االنفجار المعموماتي في ىذا العصر.

 تكنولوجيا االتصال و االنترنت:-4 

و التي   word wide webقد زاد في ذلك ظيور االنترنت ثم الشبكة العنكبوتية العالمية 

 تشكمذروة االنفجار المعموماتي في عصرنا ىذا .

لقد أزاحت الشبكة العنكبوتية العالمية عبء نشر المعمومات عن كاىل مؤسسات االتصال لتمقى 

 1بالحمل عمى عائق منتجي المعمومات .

 

 

 .3442. ص.  1111، عبد هللا . كيف تستخدم الكمبيوتر و االنترنت . عمان: دار أسامة للنشر و التوزيع ، المسترحي 1
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 خدمات االنترنت: 1-3

 ىناك مجموعة من الخدمات والموارد تقدميا االنترنيت وتمخيصيا كاألتي:

 خدمات البريد االلكتروني ElECTRONIC  MAIL : : أكثر يعتبر البريد االلكتروني من

خدمات اإلنترنيت استخداما، فخدمة البريد االلكتروني ىي الخدمة التي تشرف عمى إرسال 

واستقبال الرسائل من حاسب إلى آخر داخل شبكة المعمومات، وتقوم بالتأكيد عمى وصول البريد 

إلى العنوان السميم . خر فالبريد االلكتروني خدمة عامة تسمح بنقل جميع أنواع الوثائق 

ستندات وبرامج الحاسب ، والشرط الوحيد في ىذه البيانات المنقولة أن تكون عمى ىيئة نص والم

عمى أنيا بيانات مكتوبة بواسطة مجموعة من الحروف القياسية الموجودة عمى لوحة المفاتيح وفي 

 1بعض األحيان يمكن نقل بيانات غير نصية مثل الصور واألصوات.

 خدمة الدخول عن بعدTELNET : تستخدم كممة تمنت كاسم بمعنى االتصال عبر

االنترنيت، فيذه الخدمة تسمح لك بعمل اتصال مع حاسب آخر قد يكون في أبعد مكان عمى الكرة 

وبمجرد تحقيق ىذا االتصال  يمكنك الدخول إلى ىذا الحاسب البعيد والتعامل مع أي  2األرضية.

ك رقم حاسوب معين وكممة مرور لمدخول ممفات ومعمومات مخزنة بو، بالطبع يجب أن يكون ل

إلى الحاسوب اآلخر ، وىناك العديد من الحاسبات عمى االنترنيت تسمح لك بالتعامل مع معمومات 

 .معينة دون الحاجة إلى رقم حاسوب 

                                                           
. عمان : دار   Electronique and Digital Libereriesعميان ، ربحي مصطفى . المكتبات االلكترونية و المكتبات الرقمية =  1

 .263.ص. 2006الصفاء لمنشر و التوزيع ، 
2   Lynch , D. ,Rose , N. .Internet System Handbook . [ en Line ] . disponible sur : 

 < http : //www.hawaalive.com>.Conslulted en :27/03/2018 



 االنترنت و البحث األكاديمي                                                     الفصل الثاني :       

 

~ 63 ~ 

 

  خدمةFTP:  وىي اختصار FILE TRANSFER PROTOCOL  وتعني برتوكول نقل

وسعيا انتشارا، وىي التي تسمح لممستفيدين بنقل الممفات، وىي من أىم خدمات االنترنيت وأ

 الممفات من حاسب إلى آخر ميما كان موقع الحاسب الجغرافي .

 :خدمة العميل والخادم CLIENT/SERVER  إن أىم استخدام لشركة الحاسبNET  

WORK وىو مشاركة الموارد وىذه المشاركة تتم باستخدام برنامجين منفصمين يعمل كل منيما

حاسب منفصل،عادة األول يسمى الخادم وىو البرنامج الذي يوفر الموارد ، والثاني يسمى عمى 

 العميل ،وىو يطمب توفير موارد معينة .

 فنظام العميل والخادم يوفر ثالثة أنواع رئيسية من المعمومات وىي :    

 من  يسمح لك بعرض معمومات عن مستخدم عمى االنترنيت وىذه المعمومات يختمف حجميا

 مستخدم  إلى آخر .

 . يسمح لك أن تسأل عن المستخدم المتصل حاليا بضيف محدد عمى االنترنيت 

 . 1االتصال بمضيف محدد مجيز لتقديم معمومات أخرى ىامة 

 معظم حاسبات االنترنيت تقدم خدمة مجانية تسمح لك بالسؤال خدمة التقصي أو البحث :

والكممة تستخدم كفعل   Fingerمة تسمى بالبحثوىذه الخد 2عن معمومات عن مستخدم معين، 

 أيضا بمعنى ابحث، فيمكن أن نقول:

                                                           
( ، 1997) 16الثقافة و التعميم ". مجمة آفاق الثقافة و التراث . العددالدركزلي ، شذى سميمان . " االنترنيت : ثورة المعمومات و  1  

 .13،43ص.
2 Scott , A . Guide to Understanding the Internet.[en line ] . disponible sur :  

< http : //www.geocities.com/ Athens/.4610/page Htm > .Conslulted en : 29/02/2018. 
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  Finger Mohamad@ES.UMD.EDU   وتعتمد ىذه الخدمة عمى إن كل مستخدم في

إنترنيت لو رقم شخصي ومن خالل ىذا الرقم الشخصي تستطيع االتصال بالحاسب الخاص بو 

 .وتمفونو وىكذا  اسمو وعنوانوومعرفة معمومات عن ىذا المستخدم تتضمن 

 وىي إحدى موارد االنترنيت والمقصود بيا مجموعات المناقشة خدمة مجموعات المناقشة :

التي يستطيع مستخدم االنترنيت الدخول إلييا وتقديم أي استفسار وطمب أي معمومات يريد، وفي 

اقشة حتى تستفيد منيا باقي نفس الوقت تقديم أي معمومات يرى المستخدم إنيا مفيدة لمجموعة المن

 المجموعة .

  :تظير أىمية خدمة األرشيف في انو نظام يساعدك عمى الوصول إلى خدمة األرشيف

الممفات التي تريدىا. فمثال لو فرضنا أنك تريد ممفا محددا أو برنامجا سمعت عنو فإنك تستطيع 

استخدام خادم األرشيف في تحديد المواقع التي تحتوي عمى ىذا الممف وعند الوصول إلى ىذه 

تحميل ىذه الممفات في الوصول إلى ىذه في جياز الذي تممكو  في FTPالمواقع يمكن استخدام 

DOWNIOAD.1 

  :ىذه الخدمة تسمح لك بفتح اتصال بين حاسبك وحاسب مستخدم اخر خدمة المحادثة

لالنترنيت ومن خالل ىذا الخط تستطيع كتابة رسائل لو واستقبال رسائل منو، ويستمر ىذا 

أي أن ىناك ثمة حديث معقود بينك وبين المستخدم االتصال حتى يقوم أحدكما بإغالق الخط 

والشيء العظيم في ذلك الحديث أن التحدث يتم في نفس الوقت ودون  2اآلخر من خالل الحاسب،

                                                           
 .265مصطفى . المكتبات االلكترونية و المكتبات الرقمية . مرجع سابق . ص. عميان ، ربحي  1

2 Dannial , k. , Schneider. Le role de internet dans la formation superieure . Langes. n°2 . Alger : 

facultué des lettres et des langue , 2001. P. 215 . 
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تداخل بين الرسائل المرسمة منك والمستقبمة من المستخدم اآلخر وذلك ميما كان بعد المستخدم 

 عنك.

  :قوائم تستطيع من خالليا معالجة أي وتعتمد ىذه الخدمة عمى عرض خدمة غوفر

 معمومات واستخدام أي موارد داخل االنترنيت ويعد غوفر وسيمة بسيطة وقوية وسريعة وسيمة تؤمن

 1آلية طريقة البحث في شبكة االنترنيت واصطياد المعمومات لتعمم خصائص الشبكة وما تحتويو.

    :)فات واستخراجيا ونقميا لممستخدم إن خدمة أرشي تسمح بالبحث عن الممخدمة أرشي)آركي

  2فارشي آلية مفيرسة لعممية نقل الممفات ويمكن اعتبار خدمة غوفر وارشي خدمتين متكاممتين.

لذا فإن خدمة أرشي كثيرا ما تساعد الباحث خاصة في االحتفاظ بالممفات لمعمل بيا و الرجوع 

 إلييا.

 : ن المعمومات بطريقة سريعة ودقيقة وىي أداة تسمح بالبحث خالل كميات ضخمة م الوايز

لموصول إلى معمومات معينة، وينظم المعمومات عمى ىيئة قواعد بيانات ضخمة ، ويسمح لك 

بتحديد قاعدة البيانات المحتوية عمى المعمومات التي تريدىا ، ثم تسمح لك بإدخال مجموعة من 

 3مطموبة. الكممات المفتاحية التي تساعدك عمى الوصول إلى المعمومات ال

 :يؤدي عمل الوايز ولكن بطريقة أكثر مرونة ،حيث يعتمد عمى ما يسمى  الويب

 4بالييبرتكست في الوصول إلى المعمومات .

                                                           
. ص.  1997أبو العطا ، مجدي محمد . الدليل العممي الستخدام االنترنيت . القاىرة : كمبيوساينس العربية لعموم الحاسب  ،     1
120-121. 

  .82. ص.  1996بسيوني ، محمد عبد الحميد . دليل استخدام شبكة االنترنيت . الرياض : مكتبة ابن سينا لمنشر و التوزيع ،  2
ر السحاب لمنشر و التوزيع ، . تكنولوجيا المعمومات و االتصال و مستقبل صناعة الصحافة.القاىرة : دامودعمم الدين ، مح 3

  .250. ص. 2005
 .65.مرجع سابق.ص.لونيس ،باديس.جميور الطمبة الجزائريين و االنترنيت  0
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 :تتضمن االنترنيت مجموعة من المجالت االلكترونية ،وبعض ىذه  المجالت االلكترونية

المجالت متخصصة في مجاالت محددة وبعضيا اآلخر ذات طابع شعبي عام، وىناك طريقتان 

 1تتم بيما توزيع ىذه المجالت ىما:

 . عن طريق القوائم البريدية ،حيث يتم إرساليا كرسالة بريدية 

 " عن طريق إرساليا إلى الموقعInonymous FTP  .حيث تستطيع تحميميا في جيازك" 

 :ىي نظام مجيز بحيث يسمح بتكوين مجموعات من المستخدمين يمكن  القوائم البريدية

إرسال رسائل إلييم،واستقبال رسائل منيم متعمقة بموضوع محدد،وىناك خدمات تتحكم في ىذه 

خص مسؤول يقرر الموافقة عمى القوائم البريدية ومعظميا تكون تحت السيطرة،بمعنى أن ىناك ش

رسالة أوموضوع معين أو عدم الموافقة عميو.ولكن بعض ىذه القوائم تكون حرة أي أنيا توافق عمى 

 إرسال أو استقبال أي رسالة في أي موضوع ومن أي شخص.

  : عبارة عن مستودع لمممفات والرسائل ويكون غالبا مرتبط بموضوع لوحة النشر االلكترونية

مكنك استخدام ىذا النظام عن طريق االتصال بموحة النشر الخاصة بالموضوع الذي معين، وي

 2تريده ثم اختيار المطموب من بين القوائم التي تظير عمى الشاشة .

لذا نستنتج بأن لالنترنيت كوسيمة بحث ليا خدمات متعددة تقدىا لممستفيدين بيدف تسييل عممية 

جيد ووقت ممكن، وىذا ما تجسد فاالنترنيت باعتبارىا مكتبة البحث والوصول إلى المعمومات بأقل 

 لنشر المعمومات والمعارف وخدمة الطمبة وتحتم توافر أسرع وأكفأ إليصال المنتجات لمن يحتاجيا.

                                                           
 .65.المرجع نفسو. ص.االنترنيتباديس.جميور الطمبة الجزائريين و لونيس ،  1  

.267مكتبات الرقمية . مرجع سابق . ص.عميان ، ربحي مصطفى . المكتبات االلكترونية و ال  2
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وعميو فإن معظم ىذه الخدمات من مختمف أشكاليا و أنواعيا فيي تعبر عن أىمية واحدة وىي 

 اتجاه المكتبات و مراكز المعمومات .الدور الذي تمعبو االنترنيت 

 محركات البحث : 1-4

لقد أصبحت محركات البحث أكثر األدوات البحثية استخداما عمى شبكة االنترنت ألغراض 

استرجاع المعمومات، وىي "عبارة عن برمجيات مصممة لتزويد مستخدمي االنترنت بقائمة من 

 لمواضيع البحثية ".مواقع الواب التي تتوافق و استفساراتيم حول ا

كما انيا عبارة عن أداة تتولى البحث عن مصادر المعمومات عمى االنترنت و تخزنو في قاعدة 

البيانات خاصة بيا، ثم تتيحيا لمباحثين حسب الطمب، وتتم عممية التجميع بطريقة آلية .وىي أداة 

فيا عمى عكس األدلة بحث ال تعتمد عمى البشر في عمميات تجميع المصادر ثم ترتيبيا وتكشي

نما تقوم عمى مجموعة برامج آلية تتولى ىذا الميام .  1الموضوعية وا 

 و يتكون محرك البحث من ثالث أفراد رئيسية ىي:

وىي برامج اليجاد صفحات جديدة عمى الواب :  spider programبرنامج العنكبوت -أ

 واصطيادىا ثم اضافتيا الى قاعدة بيانات محرك البحث .

و يمثل قاعدة بيانات ضخمة لوصف صفحات الواب، :index programرنامج المكشف الب-ب

وىذا  2باالعتماد عمى المعمومات التي جاء بيا برنامج العنكبوت وفق معيار الكممات األكثر تكرارا.

 ما جعميا توفر الجودة في البحث التي يسعى لتحقيقيا كل باحث عل الشبكة .

  

                                                           

. 11. ص. 3442صالح بوعزة ، عبد المجيد . المكتبات الرقمية : تحديات الحاضر و آفاق المستقبل . الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية ،   1
  

.121. ص.3445ترنت . تونس : االتحاد العربي للمكتبات و المعلومات ، رياض ، خالد محمد . أدلة و محركات شبكة االن  2
  



 االنترنت و البحث األكاديمي                                                     الفصل الثاني :       

 

~ 68 ~ 

 

 :search engine program برنامج محرك البحث-ت

و البحث عن و يبدأ دوره عند كتابة االستفسار في مربع البحث ، حيث يتم أخذ الكممة المتاحية

صفحات الواب التي تحقق االستعالم و ىو البرنامج المكثف في قاعدة البيانات ثم يعرض نتيجة 

 browser windews .1البحث في نافذة مستعرض محرك البحث  

محركات البحث تعمل بيذه الطريقة و لكن الفرق يكمن في قدرة برامج العناكب و قوة فكل 

التكشيف وكذا حجم قاعدة البيانات و طريقة عرض النتائج الشيء الذي يخمق المفارقة بين محرك 

 بحث و آخر.
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 محرك بحث جوجل :

قام اثنان من طالب الدكتوراه من جامعة "ستانفورد" و ىما "سيرجي برين " " والري بيدج " بتأسيسو 

، اشتير غوغل عن سابقيو باعتباره  2001. وبدأ يقدم خدمة البحث عن الصور سنة  1998سنة 

 عمى االنترنت . أكثر محركات البحث قدرة عمى البحث في مميارات الصفحات

تسمية )جوجل( فقد ذكر المصممان  في رسالتيم الخاصة "بمشروع جوجل " ، أما فيما يخص 

 1صفر. 100أنيما استخدما تعريفا لكممة جوجل و التي تعني واحد بجانبو 

لذلك تم حجز النطاق  1995محجوز منذ عام  http://WWW.GOOGLE.COMلكن النطاق 

 .http://www.google.comتحت اسم 

العادي من الصفحة األولى و ىناك خدمة البحث المتقدم باستعمال يوفر "جوجل"خدمة البحث 

 العوامل البوليانية ، كما يوجد عدة صيغ تؤدي دورا فعاال في الحصول عمى المعمومات .

يعتمد جوجل عمى طريقة مبتكرة في تصنيف الصفحات ، حيث يقوم بتصنيف الصفحة اعتمادا 

بمعنى أن جوجل  2لتنظيم عممو .نترنت و يستخدميا كأداة عمى البنية الترابطية التي تتميز بيا اال

 يفسر ارتباطا من الصفحة )أ( الى الصفحة )ب( مثال .

                                                           
  متاح عمى: .]عمى الخط [ (.2004)يونيو  1ع  -. google   .- cybrarians journalموقع زينو :كيف يعمل محرك البحث 1

> /index.php xainoo.comhttp://www.   <  : 15/04/2018.تاريخ االطالع.  

  متاح عمى: .]عمى الخط [ .جوجل تتأىب لنشر ديمقراطيتيا عمى االنترنت . سعيد ، خمدون غسان  2

> islemonline.net/http://www.arabic/sciences   <  : 15/04/2018.تاريخ االطالع. 
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 altavista:1محرك بحث التافيستا 

من طرف شركة  1998، وبدأ يقدم خدمة البحث عن الصور سنة  1995ديسمبر  15أنشئ في 

و كان حينيا قد أتاح امكانية البحث ضمن نطاقات مختمفة   palo aloديجيتال االمريكية ب 

،وأضاف خدمات عديدة كالبحث عن الصور و الصوت و مواد الفيديو .....ويتيح التافيستا أيضا 

 خدمة البحث المتقدم .

 و يبين الجدول التالي تقنيات البحث الخاصة : جوجل و ألتافيستا :

 جوجل ألتافيستا لمبحث في

 :Title : Intitle الصفحةعنوان 

 : url : Inurl عنوان الموقع

 : Host : Siste الموقع

 : Domain : Site الميدان )النطاق(

 : Difine  لتعريف مصطمح معين

 جدول يمثل تقنيات البحث الخاصة بمحرك البحث جوجل و ألتافيستا
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 وفي مايمي تفصيل لطريقة عمل ىذه التقنيات :

عنداستعمال جوجل  intitleعند استعمال ألتافيستا و  title: تستخدم  عنوان الصفحةفي  البحث-1

تمكن ىذه الصيغة من الوصول مباشرة الى صفحة معينة، وجعل نتيجة البحث مقتصرة فقط عمى 

 intitle :biographyالتي قمنا باستعماليا في عممية البحث.مثال  الصفحات التي تحتوي عمى الكممة

 بتنفيذ ىذا األمر يقوم محرك البحث بجمب جميع الصفحات التي تحتوي عميياعنوانيا عمى كممة 

biography .فقط 

 عند استعمال جوجل مثل: (: inurl)( ألتافيستا  و  : url: نستخدم ) البحث في عنوان الموقع -2

url :veille 

المواقع التي تم العثور  عندما ينتيي محرك البحث من عممية البحث نالحظ أن كل عناوين

   veilleعميياتحتوي عمى كممة.

حيث يأتي  (site)يمكننا البحث داخل موقع ما باستعمال الصيغة البحث داخل موقع معين :  -3

 لموقع كامال _àبعدىا عنوان ا

 library site : www.ifla.comمثال : .

بحثا عن كممة مفتاحية واحدة وىي  iflaيقوم محرك البحث بالبحث داخل موقع  واحد وىو موقع 

library  و ىكذا نتيجة البحث تكون تحتوي فقط عمى الصفحات التي وردت فييا كممةlibrary.1 

                                                           

عبده ، فاطمة الزهراء . محركات البحث على شبكة االنترنت . مرجع سابق .1    
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فمثال نضع (domain)يمكن حصر تعريفات المواقع باستعمال البحث في تعريفات المواقع:-4

domain.dz لتحصل عمى جميع المواقع التي تنتيي(dz)ع الجزائرية .أي جميع المواق   

 االمثمة الوظيفة العامل

andوet  العثور عمى الصفحات التي تحتوي عمى

 جميع المصطمحات أو العبارات

Biographie ANB 

bibliographie 

 / andنفس وظيفة  & +

Not عداsauf  استثناء الصفحات التي عمى مصطمح أو

 عبارة

 االتصالnotتكنولوجيا 

And not نفس وظيفة not / 

Or   أوou العثور عمى أي من المصطمين Valle or strategique 

I  نفس وظيفةor  
 

 جدول يمثل :العوامل البوليانية ووظائفيا

 windews liveثم  MSN searchبينج باالنجميزية سابقا إم إس إن سيرش  bing :1محرك بحث 

search  ثم live search  ىو محرك بحث أعمن عنو تحت اسم" محرك القرار" طو ىو محرك

بحث في الواب لشركة مايكرو سوفت ، صمم لمنافسة محركات البحث المتوفرة خصوصا في جوجل 

 .2009جوان  3و ياىو ، بدأ عممو بالكامل في 

                                                           
عبده ، فاطمة الزهراء . محركات البحث على شبكة االنترنت. مرجع سابق .1   
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الطرف االيسر اقتراحات البحث أثناء الكتابة باسم لوحة التصفح عمى أبرز التغيرات كانت اضافة 

من نتائج البحث ، وىي تشابو ميزة جوجل ، و أصل كممة بينج ىي محركات صوتية فيي تمثل 

صوت الوصول أو النياية ،كصوت المصعد عند وصولو، أكدت ميكروسوفت عمى أن االسم مميز 

 قصير و سيل االمالء .

 ومن أشير الخدمات التي يقدميا مايمي :)الجدول أسفمو(

 الوصف عالموق الخدمة

يتفرد بالنتائج المتعمقة بالمفاىيم  http://www.bing.com/helth Bing helth الصحة

لمحصول عمى معمومات طبية ذات عالقة 

ويسمح لممستخدمين بتصفح المواضيع الطبية 

مع نتائج حول مقاالت ضمنية من تقديم 

 الخبراء 

يتيح لممستخدم البحث   http://www.bing.com/images Bing images الصور

السريع وعرض أقرب الصور ذات العالقة 

توجد ميزة التصفح لعدد كبير من الصور 

بسرعة ، بحسب حجم الصور، األلوان و نوع 

 الصورة.

يتيح لممستخدم البحث عن  http://www.bing.com/maps Bing maps الخرائط

المعالم التجارية ،العناوين المعمم وأسماء 
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ول العالم و يمكن فيو اختيار عرض الشوارع ح

صور األقمار الصناعية أو الخريطة ،عرض 

 العرضين معا.

يختص بنتائج األخبار ذات  http://www.bing.com/news Bing news األخبار

العالقة بمفردات البحث من مختمف مواقع 

 األخبار عمى الويب.

يح البحث في مواقع الفيديو يت http://www.bing.com/videos Bing videos الفيديو

عمى الويب، توجد ميزة لعرض جزء من الفيديو 

 كمعاينة.

يسمح لممستخدم بالبحث عن  http://www.bing.com/xrank Bing xranm التقييم

الشخصيات المعروفة و قراءة سيرة مختصرة 

 عن حياتيم وأخبارىم و تتبع مدى شيرتيم.

 

 .البينج جدول يمثل : الخدمات المتوفرة عمى
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 تمهيد:   

يعتبر البحث الميداني إحدى األدوات المستعممة في البحث بيدؼ استقصاء المعطيات  الالزمة  

 لبناء موضوع أي بحث ما و التحقؽ مف عناصر االشكالية المطروحة سمفا .

و بذلؾ فقد اعتمدنا عمى االستبياف كوسيمة لإلجابة عمى الفرضيات المراد دراستيا ، وذلؾ مف 

مجموعة مف األسئمة قّدمت لطمبة عمـ المكتبات و المعمومات بجامعة مستغانـ، بيدؼ خالؿ 

الحصوؿ عمى إجابات مف خالؿ تصريحاتيـ التي تتعمؽ عادة بوضعيـ وآرائيـ اتجاه الموضوع.و 

بعدىا تبدأ مرحمة جمع المعطيات و التحميؿ النسبي و البياني ليا ،التي بواسطتيا يتـ بناء 

 قيؽ مصداقية الدراسة بصورة محددة .الموضوع و تح

 لمحة عن جامعة مستغانم.-2

 نشأة جامعة مستغانم: 2.2

جامعة عبد الحميد بف باديس ىي إحدى جامعات غرب الجزائر تقع رئاستيا مف الناحية     

الشرقية لوالية مستغانـ بخروبة، وتتوزع كمياتيا عمى مختمؼ أنحاء الوالية، وىي مؤسسة عمومية 

إداري، عممي، ثقافي، وميني تيتـ بالتكويف والبحث العممييف تتمتع بالشخصية المعنوية ذات طابع 

 2838سبتمبر  24المؤرخ في  448-83واالستقالؿ المالي وتخضع ألحكاـ المرسـو رقـ 

 28المؤرخ في  222-83أنشأت جامعة عبد الحميد بف باديس بموجب المرسـو التنفيذي رقـ    

وىذا بناء عمى اقتراح مف الوزير المكمؼ  2883يوليو  سنة  7 الموافؽ ؿ 2428ربيع األوؿ عاـ 

 بالتعميـ العالي وتوضع تحت وصايتو.
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 وىي تتكوف مف الكميات والمعاىد التالية:

 كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي 

 كمية العمـو الطبيعة والحياة 

 كمية العمـو والتكنولوجيا 

 كمية اآلداب والفنوف 

 قوؽ والعمـو السياسيةكمية الح 

 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير 

 كمية العمـو االجتماعية 

 كمية الطب 

 معيد التربية البدنية والرياضية 

 التعريف بكمية العموم االجتماعية: 2.2

كمية العمـو االجتماعية ىي عبارة عف وحدة تعميـ وبحث في ميداف العمـ والمعرفة، حيث تقع في  

أدرجت كمية العمـو االجتماعية إلى  8991جامعة مستغانـ بمنطقة خروبة، و في شير سبتمبر 

جامعة مستغانـ حيث كانت عبارة عف قسـ تابع لمعيد المغات األجنبية ثـ أصبحت كمية مستقمة 

 . LMDأدرج النظاـ الجديد  4002، وفي سبتمبر4002دىا في جويمية لوح
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قسـ العمـو االجتماعية وقسـ العمـو اإلنسانية: حيث يضـ األوؿ   وتضم حاليا الكمية قسمين:

شعبة عمـ النفس، عمـ االجتماع، الفمسفة واألرطوفونيا أما الثاني فيضـ شعبتي عمـو اإلعالـ 

 واالتصاؿ وشعبة عمـ المكتبات والمعمومات.

 . التعريف بشعبة عمم المكتبات والمعمومات:8.2

عمومات ىي شعبة تابعة لكمية العمـو االجتماعية و قسـ العمـو شعبة عمـ المكتبات والم   

فتحت بالميسانس ألوؿ  4084أكتوبر  08المؤرخ في  422أنشأت بموجب المرسـو رقـ  اإلنسانية،

 240و فقا لممقرر الوزاري رقـ  4082-4082مرة ، أما الماستر فاعتمد خالؿ السنة الجامعية 

 .4082جويمية  82الصادر في 

 مجتمع البحث: 2-4

لتحديد عينة البحث عمينا أوال تحديد مجتمع البحث ،يتكوف مف طمبة عمـ المكتبات           

 والمعمومات بجامعة مستغانـ، مف المستويات :

 السنة أولى ماستر و السنة الثانية ماستر  

 عينة البحث : 

طالب في  800عددىـ ب تمثمت العينة في مجموعة مف طمبة التخصص المذكور سمفا ، قدر 

 المستويات المذكورة سابقا منيـ الذكور و اإلناث .
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وكانت طريقة اختيار العينة القصدية بالنسبة لممستوى الجامعي ،أما الجنس فقد اخترنا العينة 

 .العشوائية 

 أدوات جمع البيانات:-8

 تفريغ بيانات االستبيان: 8-2

 البيانات الشخصية المحور األول:

 الجنس ؟: 2س

 الجنس التكرار النسبة

 الذكور 42 %42

 اإلناث 02 %02

 عالمجمو  222 %222

 (: يوضح لنا نسبة الطمبة العينة حسب الجنس.2جدول رقم)         
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 :التحميل

مف  %20يتضح لنا مف خالؿ معطيات الجدوؿ أف نسبة الطمبة مف جنس اإلناث تبمغ ب      

مف العدد اإلجمالي، وىذا يعني بأننا اتبعنا  %20النسبة الكمية لمعينة، أما نسبة الذكور فقدرت ب

 العينة العشوائية دوف االىتماـ بالتساوي بيف الجنسيف.

 : التخصص؟2س

 النسبة التكرار التخصص:

 %22 22 هندسة المعمومات و التوثيق

نظم تكنولوجيا المعمومات و 

 التوثيق

72 72% 

 %222 02 المجموع

 .( : يوضح توزيع العينة حسب التخصص2جدول رقم)      

40% 
60% 

يوضح نسبة الطلبة العينة حسب : 01شكل رقم
 .الجنس

 الذكور

 اإلناث
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تبيف لنا أرقاـ الجدوؿ أف توزيع العينات حسب التخصص حيث نظـ تكنولوجيا  التحميل :

و ىذه النسبة راجعة الى كونيـ مقبميف عمى شيادة التخرج أما  %52المعمومات و التوثيؽ بنسبة 

 .%42ىندسة المعمومات و التوثيؽ فكانت نسبتيا

 : المستوى الجامعي؟8س

 النسبة التكرار المستوى الجامعي:

 %22 22 السنة أولى ماستر

 %72 72 السنة الثانية ماستر

 %222 02 المجموع

 .يوضح لنا المستوى الجامعي لمطمبة العينة( : 8جدول رقم)              

25% 

75% 

 يوضح التخصص الجامعي للطلبة: 02شكل رقم

 هندسة المعلومات و تالتوثيق

 نظم تكنولوجيا المعلومات و التوثيق



 الفصل الثالث :                                                                      الجانب التطبيقي 
 

~ 82 ~ 

 

 

تبيف لنا أرقاـ الجدوؿ أف نسبة كؿ مف المستويات ، السنة أولى ماستر والسنة الثانية  التحميل :

  52فكانت نسبتيـ ب 4، أما طمبة الماستر %42ماستر متفاوتة  حيث وصمت النسبة األولى الى

 .وىذا نتيجة العتمادنا عمى العينة القصدية %

 . المحور الثاني: استخدامات االنترنيت في البحث االكاديمي

 في البحث األكاديمي؟ صدرا: هل تعتبر االنترنيت م2س

 النسبة التكرار االجابات

 %82 82 نعم

 %22 22 ال

 100% 222 المجموع

 .(: يوضح لنا اذا كانت االنترنيت مصدر في البحث االكاديمي2جدول رقم) 

25% 

75% 

يوضح لنا المستوى الجامعي للطلبة : 03شكل رقم
 العينة

 السنة أولى ماستر

 السنة الثانية ماستر
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 التحميل:

معطيات الجدوؿ أف عدد الطمبة الذيف يعتبروف شبكة االنترنيت مصدر لمبحث األكاديمي  توضح

،وىذا راجع الى %80و المقدرة بمقارنة مع نسبة الطمبة الذيف يفندوف ىذه الخاصية % 90تقدرب

 .توفرىا عمى المعمومات و سيولة االستخداـ 

 : اي فضاء تفضل فيه استخدام االنترنت؟22السؤال رقم 

 

 

 

 

 المفضل الستخدام االنترنت(:يوضح لنا نوع الفضاء50)جدول

90% 

10.00% 

يوضح لنا مصدر االنترنيت في البحث : 04شكل رقم
 .األكاديمي

 نعم

 أحيانا

 النسبة التكرار النوع:
 %13,62 05 المنزل 

 %12,50 05 العمل 

 %60 05 المكتبة
 %23 65 فضاء آخر
 %255 295 المجموع



 الفصل الثالث :                                                                      الجانب التطبيقي 
 

~ 84 ~ 

 

 
 التحميل:

مف الطمبة العينة يفضموف المكتبة كنسبة متقدمة و ىذا راجع لوجود  %;7نالحظ أف نسبة 
، ونظرا لرغبة الطالب في انجاز بحوثو داخؿ المكتبة مع زمالئو، اما بالنسبة  شبكة عنكبوتية

،نظرا لفراغ الطالب في المنزؿ ،أما العمؿ  %:6لمطمبة الذيف اختاروا المنزؿ فكانت نسبة 
اجع الى قضاء معظـ وقتيـ في العمؿ ، أما اقؿ نسبة فيي ، وىذا ر  %62فيقدر بنسبة 

ويمثميا المستخدـ في فضاء آخر، و بذلؾ نستنتج أف أغمب افراد العينة يتعامموف مع  %:2
 .بحوث و األعماؿ التطبيقية لمباحثاالنترنت في المكتبة و ىو ما يدؿ عمى أنيا تنجز فيو ال

 

 

 

 

 

26.31% 

21.05% 37.00% 

22.40% 

يوضح فضاء استخدام االنترنت عند : 05شكل رقم
 الطلبة العينة

 المنزل

 العمل

 المكتبة

 فضاآخر
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  الذي تستغرقه في البحث في االنترنت؟: ماهو متوسط الوقت 56السؤال رقم 

 

 

 

 

 

 في البحث في االنترنت  الطالب ستغرقهيمتوسط الوقت الذي (: يوضح لنا 53)جدول رقم

 

 
مف يستخدموف االنترنت مف  %95أف نسبةعند قراءتنا لبيانات الجدوؿ تبيف لنا التحميل:

ىـ مف يستغرقوف أقؿ مف ساعة  %79ساعات وىي مدة كافية لمبحث أما نسبة  7ساعة الى 

35.00% 

50.00% 

10.00% 5.00% 

يوضح لنا متوسط الوقت الذي      : 06شكل رقم     
 يحتاجه الطالب في بحثه األكاديمي في االنترنت 

 اقل من ساعة

 ساعات 3من ساعة الي 

 ساعات 3اكثر من 

 غير محدد

 النسبة التكرار االحتمال 
 %60 60 أقل من ساعة 

 %05 05 ساعات 6من ساعة إلى 

 %25 25 ساعات  6أكثر من
 %0 0 غير محدد
 %255 255 المجموع
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ساعات وىي نسبة قميمة وربما راجع األمر إلى أف الطمبة  7كانت ألكثر مف %25ونسبة 
 ي أمر اخر.العينة يستغرقوف وقتيـ ف

 ؟عند االبحار في شبكة االنترنت أكثر من لغة: هل تستخدم 0س

 النسبة التكرار االحتمال
 %00,02 05 نعم 

 %00,19 90 ال
 255 200 المجموع

 لمغات. االنترنت: يوضح مدى توفير (50)جدول رقم

 
 التحميل:

توضح لنا أرقاـ الجدوؿ أف الطمبة الذيف اختاروا االحتماؿ "نعـ" قدرت نسبتيـ          
. بحيث تحتوي بعض االنترنتوفرىا مؤشر يؤوؿ إلى وجود لغات مختمفة توىذا  45.71%

تاحة المعمومات بالمغة العربية ولغات أجنبية أخر  26المواقع عمى أكثر مف  ى لغة منيا بث وا 
إذ أنيـ يحتاجوف المعمومات بالمغة  رضا الطمبة عمى استخداـ االنترنتوىذا دليؿ عمى 

45.71% 
54.29% 

 .يبين مدى استخدام اللغات في االنترنت:07شكل رقم 

 نعم

 ال
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يقوموف باستسقاء بحيث فييا الطمبة معموماتيـ أكثر وضوحا وتسمسال  يجدالعربية والفرنسية،
المعمومات بالمغات األجنبية ثـ يترجمونيا عف طريؽ ترجمة غوغؿ مثال. أما الطمبة الذيف 

حيث يرجع إلى أف الطمبة العينة يستخدموف فقط  %=98,6يـ أجابوا بػ "ال" فبمغت نسبت
 .بمغة واحدة االنترنت

 ؟ماهي الوسيمة االلكترونية التي تفضل استخدامها أثناء بحثك في االنترنت: 22السؤال رقم 

 

 

 

 

 

 .الوسيمة االلكترونية التي يفضل استخدامها الطمبة العينة في االنترنت : يوضح(50)جدول رقم

 

7.50% 

47.50% 

40% 

5% 

يبين الوسيلة االلكترونية التي يستخدمها :08شكل رقم 
 .الطلبة العينة

 الحاسوب المكتبي 

 الهاتف الذكي

 الحاسوب المحمول

 اللوحة االلكترونية

 النسبة التكرار االحتمال 
 %50,0 20 الحاسوب المكتبي 

 %00,0 90 الهاتف الذكي

 %05 05 الحاسوب المحمول
 %50 25 الموحة االلكترونية

 %255 155 المجموع
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 مف خالؿ الجدوؿ أعاله نالحظ أف نسبة استعماؿ الياتؼ الذكي ىي أكبر نسبة    التحميل:
و ىذا راجع الى أف %85المحموؿ فكانت النسبة بأما الحاسوب  %9,;8و قد قدرت ب 

بعض الباحثيف فقط يفضموف الحاسوب و النسبة األصغر فأخذتيا الموحة االلكترونية ب 
 . مما يدؿ عمى اىتماـ الطمبة أكثر باليواتؼ الذكية.9%

 ؟هل تستفيد من االنترنت في انجاز بحوثك االكاديمية: 27السؤال رقم 

 

 

 

 

 

 في انجاز بحوثه العممية نترنتمدى استفادة الطالب من اال  : يوضح(59)جدول رقم

 

70% 

10% 

20% 

يبين استفادة الطالب من االنترنت في بحوثه :09شكل رقم 
 .  العلمية

 نعم

 ال

 أحيانا

 نسبةال التكرار االحتمال 
 %05 05 نعم 

 %25 25 ال

 %15 15 أحيانا
 %255 255 المجموع
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ىي األكبر موافقة عمى استخداـ االنترنت في البحوث وىذا راجع  %5;كانت نسبة   التحميل:
التي أجابت بأحيانا ترى أنيا ال  %65المعمومة ، أما نسبة الى السرعة الفائقة في توفر 

فميا منظور أنو ال إفادة %25تستفيد بكثرة مف االنترنت أما النيبة األصغر و التي تمثمت ب 
 . مطمقا

 حور الثالث : دوافع استخدام االنترنت في البحث األكاديميمال

 ؟بهدف االنترنتتمجأ الستخدام : 22السؤال رقم 

 

 

 

 

 الهدف الذي يمجأ اليه الطالب الستخدام االنترنت : يوضح(25)جدول رقم      

 

38.09% 

33.33% 

29% 

يبين الوسيلة االلكترونية التي يستخدمها :10شكل رقم 
 .الطلبة العينة

 انجاز البحوث

 التثقيف

 الترفيه

 النسبة التكرار االحتمال 
 %60,59 95  انجاز البحوث

 %66,66 05 الثقيف

 %19 35 الترفيه
 %255 125 المجموع
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عند قراءتنا لبيانات الجدوؿ تبيف لنا أف أكبر غرض يدفع الطمبة إلى استعماؿ  التحميل:
وتفسير  %=5,>7، بحيث قدرت نسبة ىذا االحتماؿ بانجاز البحوثاالنترنيت يتجسد في 

في مجاؿ تخصصيـ العممي والتي ىـ  ةىذا راجع لقياـ الطمبة بالبحث عف مواضيع مختمف
طريؽ توضيح أىمية االنترنيت بالنسبة ليـ، أما  بصدد معالجتيا في بحوثيـ وىذا عف

نا أف الطمبة ليـ مما يفسر ل %77.77فيو يقدر ب التثقيؼالغرض الثاني المتمثؿ في 
التثقيؼ في  فميوالت أخرى في االنترنيت غير البحث والتعمـ وبعضيـ اآلخر يشتركو 

أما احتماؿ توجو الطمبة إلى الحظناه مف خالؿ المعطيات التي بيف أيدينا، و ىذا ما  البحثو 
وىذا دليؿ عمى عدـ اىتماـ الطمبة  %=6فكانت بنسبة ضعيفة نوعا ما وقدرت ب  الترفيوا

ن بالترفيو ا غرضيـ األكبر والميـ مف تصفح االنترنيت يكوف بالبحث عف المعمومة رغما موا 
 عف استنتاجنا بأف الطمبة يوفقوف بيف األغراض المعطاة.

 ؟لماذا تستخدم االنترنت في بحوثك األكاديمية: 22السؤال رقم 

 

 

 

 

 

 األكاديميةاستخدام االنترنت في البحوث  : يوضح(22)جدول رقم          

 النسبة التكرار االحتمال 
 %00 05 قمة المراجع المطموبة 

 %03,10 95 سرعة المعمومات

تفضيل المراجع االلكترونية 
 عمى المطبوعة

55 55% 

 %255 235 المجموع
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 تبيف لنا أف السبب األكبر وراء استخداـ االنترنت في مف خالؿ الجدوؿ أعاله التحميل :

مستجوب  5=ما يعادؿ %69,:9البحوث األكاديمية ىو سرعة المعمومات و نسبتيب 

 . %88باالضافة الى قمة المراجع المطبوعة أي التقميدية بنسبة 

 ؟هل تفضل استخدام محركات البحث العربية أم األجنبية : 28السؤال رقم  

 

 

 

 الطمبة العينة لمحركات البحث العربية أو األجنبية استخدام  : يوضح(21)جدول رقم   

 

70.00% 
90.00% 

0% 

يبين استعمال االنترنت في البحوث :11شكل رقم 
 األكاديمية

   قلة المراجع المطلوبة

 سرعة المعلومات

تفضيل المراجع 
االلكترونية على 

 المطلوبة

 النسبة التكرار االحتمال 
 %66,66 05  العربية 

 %33,33 05 االجنبية

 %255 215 المجموع
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أف المحركات األجنبية ىي المفضمة في البحث و  مف خالؿ معطيات الجدوؿ نجد التحميل :

 . %::,::ذلؾ بنسبة 

 ؟ هل تستخدم الروابط البوليانية أثناء البحث: 24السؤال رقم 

 

 

 

 البحث  الروابط البوليانية أثناءاستخدام  : يوضح(26)جدول رقم       

 

40% 

80% 

يبين استعمال محركات البحث بالغة العربية :12شكل رقم 
 أم األجنبية بالنسبة للطلبة العينة

 العربية

 األجنبية

 النسبة التكرار االحتمال 
 %95 95  نعم

 %25 25 ال

 %255 255 المجموع
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بنعـ %5=استخداـ الروابط البوليانية أثناء البحث بنسبة مف خالؿ الجدوؿ نجد أف  التحميل :

 بال.%25، و ىذا لحصر الموضوع في حيف 

 ؟تكفيك في انجاز بحوثك   هل تعتقد أن االنترنت: 22السؤال رقم 

 

 

 

 مدى اكتفاء االنترنت في انجاز البحوث  : يوضح(20)جدول رقم           

 

40% 

80% 

 يبين استخدام الروابط البوليانية أثناء البحث:13شكل رقم 

 ال نعم

 النسبة التكرار االحتمال 
 %05 05 نعم

 %65 65 ال

 %255 255 المجموع
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مف خالؿ الجدوؿ نجد أف مدى كفاية االنترنت في انجاز البحوث لدى العينة : التحميل 

و ىذا راجع الى توفر االنترنت بكـ ىائؿ مف المعمومات  %5;المستجوبة بنعـ تقدر بنسبة 
مف العينة ال توافقيـ الرأي وىذا راجع إلى كفايتيـ %75وسيولة الوصوؿ إلييا في حيف نجد 

 بالمصادر الورقية .

 ؟ماهي الفائدة المنتظرة من استخدام االنترنت في البحث األكاديمي: 20السؤال رقم 

 

 

 

 

 الفائدة التي تقدمها االنترنت في البحث األكاديمي : يوضح(20)جدول رقم     

70% 

30% 

يبين اكتفاء الطلبة العينة من انجاز بحوثهم :14شكل رقم 
 العلمية

 ال نعم

 النسبة التكرار االحتمال 
 %66,66 05 اثراء البحث  

 %19,23 05 حداثة المعمومة 

سرعة الحصول عمى 
 المعمومة

95 60,0% 

 %255 105 المجموع
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مف خالؿ الجدوؿ أعاله يتبيف لنا أف اليدؼ مف استخداـ االنترنت ىو سرعة التحميل:

وىذا راجع الى السرعة اليائمة في البحث ، ثـ تمييا  %9,;7بنسبة الحصوؿ عمى المعمومات 

ىذا  %:2,=6، لدعـ البحوث ، وثـ حداثة المعمومات بنسبة  %77,77اثراء البحث بنسبة 

  ماىو جديد. يؤوؿ الى أف األنترنت تقدـ كؿ

 

 

 

 

 

33.33% 

29.16% 

37.50% 

يوضح افادة االنترنت اتجاه البحث : 15شكل رقم
 األكاديمي 

 اثراء البحث

 حداثة المعلومة

 سرعة الحصول على المعلومة
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ما أهم الصعوبات التي تواجهها عند استخدامك لشبكة االنترنت في انجاز : 27السؤال رقم 

 ؟البحوث 

 

 

 

 

 

يواجهها الطمبة العينة عند استخدام شبكة االنترنت  أهم الصعوبات التي: (23)جدول رقم
 في انجاز البحوث

 
مبة ىي األكثر نسبة وذالؾ مف خالؿ الجدوؿ نالحظ أف الصعوبات المالية عند الط التحميل:

تمييا التقنية ب ادية أو الماؿ الستخداـ االنترنت،ربما لعدـ توفر الموارد الم  %97,77ب 

33.33% 

13.33% 

53.33% 

0.00% 

يوضح أهم الصعوبات التي تعرقل : 16شكل رقم
 الطلبة في تصفح االنترنت

 التقنية

 لغوية

 مادية

 نفسية

 النسبة التكرار الصعوبات 
 %66,66 05 التقنية  

 %26,66 15 لغوية

 %06,66 05 مادية
 %5 55 نفسية

 %255 205 المجموع
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.ثـ المغوية بنسبة وىذا راجع لعدـ التقنيات )اليواتؼ ، الموائح االلكترونية( 77,77%
27,77%  . 

 النتائج المتوصل إليها : 6-1

 بعد تفريغ البيانات و تحميميا توصمنا الى النتائج التالية :

 أف معظـ الطمبة العينة إناث ، و ىـ  متحمسيف دائما لإلجابة عمى مثؿ ىذه األسئمة.-2

تأكيد الباحثيف أف االنترنت مرجعا ميما في البحث األكاديمي و ىذا ما يدؿ عمى أنيـ -6
تجري فيو أغمب  مدركيف ألىمية االنترنت في المكتبة و ىذا مايدؿ عمى أنيا فضاء مرف

 البحوث التطبيقية.

نستنتج أف الباحث يستغرؽ مدة كافية لإلبحار عمى مستوى االنترنت و استخراج  -7
 ومات و ىذا مف أجؿ البحث بشكؿ دقيؽ .المعم

الوسيمة االلكترونية المفضمة لدى الطمبة كانت الياتؼ الذكي وىذا لتوفره بشكؿ كبير  -8
 لدى الطمبة و يتميز بالسيولة و المرونة.

استفادة الباحث مف االنترنت و ىذا ألنيا تساىـ في دعـ البحوث األكاديمية مف  -9
مومات وتنوعيا مما يساىـ في اغناء و تسييؿ البحث لدى خالؿ التدفؽ اليائؿ لممع

 الطمبة.

استخداـ افراد العينة و ىـ األكثرية لألنترنت يكوف بيدؼ انجاز البحوث و ىذا مايدؿ  -:
استنادىـ عمى االنترنت كمصدر معموماتي ىاـ في البحث األكاديمي وىذا ما يغطي 

الذي يستدعي طمبة مف معمومات األمر قصور المكتبات الجامعية لتمبية ما يحتاجو ال
 تصفح االنترنت لتعويض نقص المراجع المعموماتية لدى المكتبة .
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يستخدـ افراد العينة محركات البحث األجنبية و ىو ما يدؿ عمى جودتيا و أىمية  -;
 وقيمة المعمومات المنسبة ليا .

حصر الموضوع كذلؾ مف استخداـ الروابط البوليانية أثناء البحث و ىذا مف أجؿ  ->
 أجؿ إعطاء االجابات حسب الطمب .

تبني الباحثيف لالنترنت النجاز بحوثيـ وىذا ما يبرر الدور الكبير لالنترنت كأداة  -=
تساعد عمى مواكبة العصر، و متابعة أحدث االصدارات كما يستفيدوف مف استخداـ 

ء بيا الى أحسف المستويات االنترنت في تحسيف جودة بحوثيـ االكاديمية ، و االرتقا
 . وتقديـ األفضؿ و ذلؾ مف خالؿ االتصاؿ و التواصؿ عبر الشبكة 

 سرعة الحصوؿ عمى المعمومات ـ ىو ما يؤكد سبب تفضيؿ الباحثيف لالنترنت. – 25

 تطابق الفرضيات مع نتائج البحث من عدم تطابقها: 6-6

مفادىا أف الطمبة يوظفوف شبكة االنترنت في انجاز بحوثيـ بنسبة كبيرة  الفرضية االولى:
 وقد خمصت النتائج األساسية الى:

جؿ الطمبة يوظفوف شبكة االنترنت و يتوجيوف إلييا لتصفحيا في انجاز بحوثيـ العممية 
ممية واالكاديمية بحيث يتخذونيا مرجعا ميما لتمبية احتياجاتيـ العممية مما تسيؿ عمييـ ع

 و انتقاء منيا المعمومات .البحث 

ومف خالؿ الدراسة أيضا الحظنا االقباؿ الكبير عمى شبكة االنترنت و ىذا ما يدؿ 
 أىميتيا و دورىا الكبير في اثراء البحوث االكاديمية.

 إذف الفرضية األولى محققة بشكؿ كمي

ونظرا لمنتائج المتحصؿ الطمبة يستفدوف مف شبكة االنترنت  مفادىا أف:الفرضية الثانية 
عمييا نجد أف غالبية الطمبة العينة يستفدوف مف األنترنت وذالؾ بمعدؿ مرتفع بحيث تعد 
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امرجعا ميما لتوظيؼ معموماتيا العممية وبذالؾ نخمص الى أف الفرضية الثانية محققة 
 بشكؿ كمي.

، االنترنت مفادىا أف الطمبة يتمقوف صعوبات مادية في استخداـ:  الفرضية الثالثة
 وبالعودة الى نتائج الدراسة نجد :

أف معظـ الطمبة يتمقوف صعوبات مادية لكف الننسى أف ىناؾ صعوبات تقنية و لغوية إال 
أف الصعوبات المادية تبقى رأي األغمبية فقط ، بمعنى أف ىناؾ اراء أخرى لدييا عائؽ 

النتيجة ليست كمية إذف  المغة و التقنيات كتذبذب سرعة تدفؽ االنترنت ، و بالتالي
 الفرضية محققة بشكؿ نسبي .

 االقتراحات العامة و التوصيات : 6-0

 الزمف ذاى في ااستعمالي ىعم ـوتشجيعي االنترنيت شبكة بتوفير الجامعة مبادرة ضرورة -
 . ميالعم والتقدـ التكنولوجي التطور فيو يتسارع الذي

 المستفيد لتزويد والبحثية ميةالعم بةالطم احتياجات كؿ بيةلتم االلكترونية المكتبات توفير -
 . المتخصصة وماتبالمعم

  اوتطويرى واألماكف األوقات كؿ في االتصاؿ يتـ مالئمة االنترنيت شبكة توفير -
 .  انقطاع دوف المناطؽ جميع تغطي بحيث تكنولوجيا

  الجامعييف بةالطم مف مستمر بشكؿ االنترنيت لشبكة المستمر االستخداـ ضرورة -
 .  ميالعم البحث تخدـ وماتمعم ىعم والحصوؿ الشبكة ىعم البحث رتميا لالكتساب

 .ميالعم البحث في االنترنيت استخداـ مدى لمعرفة دارسات ءار إج -

  األنشطة جميع في ادورى وتفعيؿ والجامعات الكميات جميع في االنترنيت تعميـ -
 .  والتقويـ والتدريس
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  ـواكتسابي ياالعم الدارسات تحصيؿ ىعم االنترنيت استخداـ أثر لقياس دارسات ءار إج
 . رتلميا

 . المتعددة ابوسائمي االنترنيت شبكة تقنيات مف باالستفادة ميالعم البحث ثقافة نشر  -
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 خاتمة:

 في خاصة،  الضروريات من أصبحاالكاديمي  بالبحث االنترنت استخدام موضوع إن          

 تعميمو حلار م فمختم في الطالب اإليي يسعى التي المصادر مأى من يعتبر إذ الحالي الوقت

 تطورل ار نظ الجامعي خاصة و يميالتعم مساره تعترض التي الصعوبات أشكال فمختم لتخطي

 ،ىائال تسارعا االتصال و اإلعالم تكنولوجيات فيو دتشي الذي الوقت في العالم يشيده الذي المعرفة

 .المعرفة و والبحث مالعم تطوير بغية األخرى المجاالت فمختم مع مثيل لو ليس سباقاو 

 ىعم االحتوائي ار نظ المعرفي التطور و ميالعم البحث مصادر مأى من االنترنت تعتبر       

 ذاى إلى الوصول يمكن ال و تالجاالم و غاتالم فبمختم المعرفية و ميةالعم المكتبات فمختم

 ذهى عن بعيدين بقينا إذ ومالعم فمختم في الباحث و الجامعي الطالب عنو يبحث الذي المبتغى

 شتى في عميو تعتمد أساسيا عامال و االتصال وسائل مأى من تعتبر التي الحديثة الوسيمة

 .ميالعم البحث تطور في مةالمساى و المقاالت و الدارسات النجاز ميةالعم البحوث

أما بالرجوع إلى االستبيان والنتائج المتحصل عمييا  فإن مفاد ذلك يبين الدور الفّعال       

الذي يخمق جو مالئم لترسيخ تصفح االنترنيت و توظيف المعمومات المتاحة وىذا ال يكون إال 

عن طريق التشجيع عمى تكوين عالقة بين مسيري االنترنت والمستفيدين لالرتقاء بالبحث 

حتى التعريف بالتخصص بالمستوى المطموب ، فإن الوصول إلى النتيجة المرغوبة األكاديمي و 

فييا يكمن أساسا في الرغبة بالبحث في االنترنت  أكثر، وذلك وفق توفر الشروط و الصفات 

األساسية ، مما يساعد عمى تأىيل استخدام االنترنت واالعتماد عمييا إلى جانب الكتب واألوعية 
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 عن إنشاء المكتبات ومراكز المعمومات لفضاءات االنترنت لمتسييل عمى األخرى ،ىذا فضال

 المستفيد ميما كان مستواه .

فكل ىذه المتطمبات يعد تواجدىا شيء ضروري ، إذ أنيا أحد األدوار التي تقدميا              

حل دراستنا ىذه المؤسسات وأىم عوامل نجاحيا ، وبالنظر إلى االنترنت ، التي أردنا أن تكون م

اليادفة الى التعرف عمى الدور الذي تقدميا االنترنت في اثراء البحث االكاديمي لمطمبة الجامعيين 

.وقد توصمنا في األخير إلى أنيا تمعب دورا إيجابيا في الرفع من استخداميا لدى ىذا المستوى ، 

ب الطمبة  وتشجيعيم في كما يمكن مالحظة أن الخدمات والنشاطات التي تتبعيا ليا تأثير في جذ

 اخدماتي بمستوى االرتقاءاإلنخراط فييا.و من ىذا المنطمق يمكننا القول بأن االنترنت  تسعى إلى 
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 :المستخمص

دور االنترنت في إثراء البحث االكاديمي لمطمبة الجامعيين مما يتطمب اثبات تناولت دراستنا     
والدور  االنترنتنفي ىذه الدراسة من خالل معرفة رأي طمبة  التخصص بجامعة مستغانم حول أو 

 .عبر االنترنيت األكاديمية الذي تمعبو في تقديم الخدمات إلنجاز بحوثيم 

وجعميم  مستخدميياوبالنظر إلى ىذا نالحظ بأنيا في استمرار دائم الستقطاب عدد كبير من    
 في اتصال دائم معيا لضمان االرتقاء بيا وتطورىا عمى المستوى العالمي والعربي.

 :الكممات المفتاحية

 البحث االكاديمي. –  االنترنت –الطمبة 
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