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 المقدمة العامة

 

 أ 
 

  :مقدمة

االت حيث أن أبرز إن أهم ما مييز معطيات األلفية الثالثة لعصرنا احلايل هو التقدم التقين يف شىت ا  

تلك املنجزات هي األنرتنت اليت تعد السمة البارزة يف هذا العصر الذي يتصف بدقة املعلومات واالتصاالت 

اليت تعرضها شبكة املعلومات عرب الكمبيوتر ،من  وسهولة التعامل معها واحلصول عليها وسوف تصبح املعلومات

أهم الوسائل وأسرعها للحصول على املعلومات املطلوبة اليت ختدم أغراض القطاعات ومنها قطاع التعليم حيث 

يستفيد منها املعلمون ، والطالب ملواكبة التطور يف جماالت عملهم ودراستهم ويف تعزيز البحث العلمي خاصة 

التكنولوجيا تطورا على صعيد بنيتها التحتية ،حمركات حبثية ،شبكات،مواقع أو على نطاق  حيث عرفت هذه.

تمعات فقد أولت املؤسسات على اختالف مستخدميها الذي شهد ازديادا مستمرا مع التطور الذي شهدته ا

  . ذه التقنية حىت أضحت عصب احلياة داخل كل مؤسسةا اهتماما كبريا جماال

ا من هذا فان الدول العربية تيقنت ملكانة تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة ومن أبزها وانطالق  

وتعميم استعماهلا يف خمتلف املؤسسات " األنرتنت "ا على إدخال هذه التكنولوجيا اجلزائر اليت تقوم بكل جمودا

  . العلمي خاصة التعليمية منها ملواكبة التطورات احلاصلة وخلدمة التعليم والبحث

تمع اليت ومن بني هذه املؤسسات التعليمية على وجه اخلصوص اجلامعات اليت تعترب أحد أهم أقطاب ا  

تستخدم هذه الوسيلة ملا هلا من دور مهم يف دفع عجلة التنمية التعليمية ،ولكي تلعب اجلامعة دورا مهما وكامال 

ا مبا يفيد خدمة اجلامعة خاصة خدمة الطالب الذي يعترب ايف هذا االجتاه عليها أن تسعى إىل تطوير مجيع مكون

من أهم مستخدمي هذه األداة مبا خيدم البحث العلمي ،ومن هذا املنطلق سنحاول من خالل هاته الدراسة 

معرفة مدى استخدام الطالب اجلامعي لألنرتنت يف البحث العلمي و ما هي الدوافع واالشباعات احملققة من 

  .ذلك

  : وللتعمق يف موضوع الدراسة أكثر فقد مت انتهاج خطة ،حيث قسمت إىل ثالثة فصول واألخري تطبيقي  



 المقدمة العامة

 

 ب 

 

حتديد اإلشكالية ، وأهم التساؤالت وكذلك الفرضيات، أمهية وأسباب اختيار : ومت التطرق يف الفصل إىل 

إىل الدراسات السابقة و املقاربة باإلضافة  املوضوع ،أهداف الدراسة ، حتديد املصطلحات واملفاهيم اإلجرائية،

و يعترب هذا  ."نظرية االستخدامات واالشباعات "النظرية اليت وجدناها تتناسب و تتوافق مع موضوعنا وهي 

  . الفصل املهم واألساسي ألنه يعطينا فكرة عامة عن املوضوع حمل الدراسة

األنرتنت والبحث العلمي وتندرج  :يهخصص لألنرتنت والبحث العلمي وقد تناولنا ف:ويف الفصل الثاين   

ا الطلبة يف البحث وأهم حمركات البحث اليت يستخدمو  خدمات األنرتنت يف البحث العلمي،:حتته النقاط التالية 

  . وأخريا مزايا األنرتنت يف البحث العلمي العلمي ، وكيفية توثيق مصادر األنرتنت يف البحث العلمي،

األنرتنت يف اجلزائر :يه األنرتنت والبحث العلمي يف اجلزائر وتندرج حتته النقاط التالية تناولنا ف:والعنصر الثاين 

  . سياسة التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر ،وآخر نقطة آفاق البحث العلمي يف اجلزائر عرب األنرتنت

جماالت : لتالية خصص لإلجراءات املنهجية للدراسة والذي تضمن العناصر ا:ويف الفصل الثالث   

واملنهج املستخدم ، وأدوات مجع البيانات ،والعينة وطريقة ) ال الزمين ال البشري ،اال املكاين ،اا(الدراسة 

  . اختيارها ،وطريقة املعاجلة اإلحصائية

وهو الذي خصص لعرض وحتليل البيانات امليدانية من خالل التعليق على اجلداول : أما الفصل األخري  

مث اخلروج بالنتائج  ،فسري النتائج املتعلقة بكل فرضيةوعرض وحتليل البيانات املتعلقة بكل سؤال فرعي ،وعرض وت

  . وأخريا خامتة للموضوع وأهم التوصيات.العامة 
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  :تمهيد

وال ميكن االستغناء  إن حتديد مشكلة أي حبث تعترب خطوة أساسية وهامة من خطوات املنهج العلمي،  

عنها يف جمال البحث العلمي حيث يعطيها الباحثني االهتمام األكرب وبواسطة حتديد مشكلة البحث حتديدا 

ا للبحث ويعترب اجلانب املنهجي مهموبصياغة واضحة تسهل لنا كل اخلطوات املنهجية الالحقة  ومنهجيا، علميا،

 . ألي دراسة كونه يعطي حملة أو فكرة أساسية عن املوضوع حمل الدراسة
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  : إشكالية الدراسة

تكنولوجيا االتصال شهد النصف الثاين من القرن العشرين تطورا كبريا وانفجارا ال مثيل له يف وسائل   

  . احلديثة ،متثل يف تطور أشكال وأساليب االتصال وهي مازالت يف تطور مستمر يصعب معرفة مآله

ولعل أبرز مظاهر هذا االنفجار وأعمقه أثرا هو التطور يف احلاسوب وبراجمه ،وتطور األنرتنت والثورة اليت   

  . ،واخلدمات وطرائق العمل أحدثتها على مستوى مجع املعلومات وتوزيعها ،ومعاجلتها

فلقد أصبحت األنرتنت ظاهرة اجتماعية بعد أن راج استخدامها على نطاق واسع خاصة منذ و ضع   

بدرجات متفاوتة يف خمتلف البلدان وبني خمتلف  أنبرجميات سهلة االستخدام لإلحبار يف الشبكة ،فانتشرت و 

االت حيث يصعب االستغناء ا يف كل ااستخداما الشرائح والفئات االجتماعية ،ففرضت نفسها من خالل

ا وخاصة يف جمال البحوث األكادميية والثقافية ونتيجة لذلك أصبح األفراد وخاصة الطالب اجلامعي عن خدما

ا احلديثة يف جمال البحث يعتمد على هذه التقنية وذلك عن طريق تسخري هذه املصادر لالستفادة من تقنيا

  . العلمي

مشكلة ما تعتمد أساسا على مجع البيانات واملعلومات من  بحث العلمي هو دراسة ملوضوع أوفال  

وتعترب األنرتنت أحد هذه  دف الوصول إىل حل هلذه املشكلة والتوصل إىل نتائج حمددة ، مصادر خمتلفة

مد عليها الباحث  ا من خالل توفري العديد من الطرق والوسائل اليت يعتاملصادر وخاصة بعد تطوير خدما

كاملكتبات االلكرتونية ،واملواقع ،واملنتديات ،والربيد االلكرتوين ،كأداة للتواصل بني األستاذ والطالب األمر الذي 

  . جعل الكثري من طلبة اجلامعة يقبلون عليها كأحد مصادر املعلومات الجناز البحوث العلمية
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القة بني وسائل اإلعالم واجلمهور، حيث فسرت العوهذا ما فسرته نظرية االستخدامات واالشباعات ،  

بل إن استخدام اجلمهور  فرتى هذه النظرية أن اجلمهور يقبل على املواد اإلعالمية إلشباع رغباته وتلبية حاجياته،

  .لتلك الوسائل إلشباع رغباته يتحكم بدرجة كبرية يف مضمون الرسائل اإلعالمية اليت تعرضها وسائل اإلعالم

فمن خالل هذه النظرية أصبح ينظر للجمهور على أنه عنصر نشط وواع وأنه مستقبل انتقائي ولعل هذا   

ألنرتنت إلشباع لاملفهوم أقرب ملوضوع الدراسة احلالية حيث أن الطالب اجلامعي باختالف ختصصه يستخدم 

نرتنت وسيلة متنح املتلقي حيزا كبريا أللحاجياته العلمية واملعرفية والثقافية يف وله، ذلك عادات وأمناط خمتلفة 

  . للتفاعل مع حمتواها بل وحىت املشاركة يف هذا صنع احملتوى

  : ومن هنا نطرح التساؤل الرئيسي التايل

عبد احلميد بن باديس هل توجد فروق يف استخدام األنرتنت يف البحث العلمي لدى طلبة جامعة  •

   تعزى ملتغري التخصص ؟ مستغامن،

  : حتته التساؤالت الفرعية التاليةوتندرج 

هل توجد فروق بني طلبة تكنولوجيا االتصال احلديثة وطلبة البيولوجيا من حيث عادات استخدام  .1

  األنرتنت ؟

هل توجد فروق بني طلبة تكنولوجيا االتصال احلديثة وطلبة البيولوجيا من حيث دوافع استخدام  .2

  األنرتنت؟

تكنولوجيا االتصال احلديثة وطلبة البيولوجيا من حيث اإلشباعات احملققة من هل توجد فروق بني طلبة  .3

 خالل استخدام األنرتنت؟



اإلطار المنهجي                                                                                 :  الفصل األول  

 

6 

 

  :الفرضيات

  :الفرض العام 

  ؟عبد احلميد بن باديسال توجد فروق يف استخدام األنرتنت يف البحث العلمي لدى طلبة 

  :الفرضيات الفرعية

  .وطلبة البيولوجيا من حيث عادات استخدام األنرتنت التكنولوجيايوجد فروق بني طلبة  .1

  .احلديثة وطلبة البيولوجيا من حيث دوافع استخدام األنرتنت التكنولوجياال يوجد فروق بني طلبة  .2

وطلبة البيولوجيا من حيث اإلشباعات احملققة من خالل استخدام  التكنولوجياال يوجد فروق بني طلبة  .3

 . األنرتنت

   : وأسباب اختيارهاأهمية الدراسة 

إن أهم ما مييز أي دراسة علمية على أخرى هو درجة أمهيتها وقيمتها العلمية وكذا اإلضافة اليت ميكن أن   

ا تتناول أمهية شبكة األنرتنت يف تعزيز تضيفها يف جمال البحث العلمي ، وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كو 

ويف إثراء الرصيد املعريف للطالب واألستاذ على حد سواء ضف إىل ذلك وتدعيم وإثراء البحوث العلمية األكادميية 

  .الكم اهلائل للمعلومات اليت توفرها هذه الشبكة

سهولة التواصل بني الطلبة واألساتذة يف تبادل هذه املعلومات باستخدام تطبيقات األنرتنت املختلفة   

  .وكثرة استخدامها

لومة بعد املصادر الورقية حيث تعد وسيلة لالطالع على البحوث اعتبار األنرتنت املصدر الثاين للمع  

  .املختلفة وامللتقيات العلمية اليت ال يستطيع الطالب الوصول إليها
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  :أما أسباب الدراسة فيمكن تصنيفها إىل 

دون يتمثل يف االهتمام وامليل الشخصي للموضوع باإلضافة الحتكاكنا املستمر بالطلبة الذين يعتم :سبب ذاتي 

  .والتعرف على مدى أمهيتها لدى الطلبة عينة الدراسة.على هذه الوسيلة بكثرة 

يتمثل يف تطور تكنولوجيا االتصال احلديثة وما تسهم به خاصة يف خدمات األنرتنت اليت  :سبب موضوعي

ى هذه الشبكة أصبح استخدامها ضروري وحتمي يف البحوث العلمية واألكادميية ،وكذلك إقبال الطلبة املتزايد عل

  . الجناز خمتلف البحوث وعزوفهم عن املكتبة واملراجع الورقية التقليدية

 : دف هذه الدراسة إىل: أهداف الدراسة

حماولة التعرف على عادات استخدام طلبة تكنولوجيا االتصال احلديثة وطلبة البيولوجيا لألنرتنت يف  •

  .البحث

وطلبة البيولوجيا من استخدام األنرتنت يف  التكنولوجياحماولة التعرف على االشباعات احملققة لطلبة  •

   .البحث العلمي

 . حماولة التعرف على كيفية مسامهة األنرتنت يف إثراء وتعزيز البحث العلمي •

 .الوقوف على املكانة اليت حتتلها شبكة األنرتنت بالنسبة للطلبة الباحثني •
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  م والمصطلحات اإلجرائية للدراسةتحديد المفاهي

يعد حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية للدراسة أحد الطرق املنهجية اهلامة يف تصميم البحوث،فالدقة و 

املوضوعية العلم متيزه اليت عن من غريه ضروب املعرفة،ومن مستلزمات الدقة يف العلم يف وضع تعريفات واضحة 

 1.يستخدمه الباحثون يف دراستهم حمددة لكل مصطلح

 : االستخدام

 مصدر استخدم :لغة استخدام

 .اختاذها خادمة أوخادما: استخدم املرأة أو الرجل

 . استعماهلا:استخدام آلة 

  2.استغالهلا: استخدام كل اإلمكانات 

العالقة من يوظف مصطلح االستخدام لتجسيد العالقة بني املستخدم واآللة أو التقنية وما يطبع هذه   

بأنه ما يستخدمه الفرد فعليا من "تفاعل ومشاركة ما قد يؤدي يف املستقبل من اندماج مابني اآللة واإلنسان يعرف 

املعلومات أي أنه االستخدام العقلي للمعلومات اليت حيتاجها بالفعل ،إضافة إىل أن االستخدام رمبا يرضي 

  ." احتياجات املستفيد أوال يرضيها

                                                           

  .29.،ص 2000،ط ،المكتب العربي الحديث،اإلسكندرية ،2محي الدين محمد مسعد، كيفية كتابة األبحاث و اإلعداد للمحاضرات .  1

واالتصال ،جامعة بن يوسف بور حلة سليمان ،أثر استخدام األنترنت على اتجاهات الطلبة الجامعيين وسلوكياتهم ،ماجستير علوم اإلعالم .  2

  .40-25، ص 2007/2008بن خذه، الجزائر، 
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كما أن االستخدام فيزيائيا حييل إىل استعمال وسيلة إعالمية أو تكنولوجية قابلة لالكتشاف والتحليل   

عرب ممارسات و متثالت خصوصية،و من جانب آخر فإن االستخدامات االجتماعية هي أمناط من االستعماالت 

ملستخدمني كي تكون قادرة على تربز بشكل متكرر يف صيغة عادات اجتماعية مندجمة على حنو كايف يف يومية ا

جوي بني االستخدام و املمارسة حيث ترى أن االستخدام "جون جوزيان "املقاومة كممارسات خصوصية ،ومتيز 

مفهوم حييل إىل جمرد االستعمال العشوائي أو الغري املنتظم للتقنية يف حني أن املمارسة هي أكثر صياغة و ال 

م اليت هلا عالقة  مباشرة أو غري م و متثالطي السلوكيات األفراد و اجتاهاتغطي استعمال التقنيات فقط بل تغ

  .مباشرة باألداة

ا ويقصد باالستخدام يف هذه الدراسة هو استخدام الشخصي للطلبة اجلامعيني لألنرتنت مبختلف خدما:إجرائيا 

 عادات وأمناط االستخدام و اخل بغرض البحث العلمي أي بالنظر إىل.....حبث ،حتميل ،بريد الكرتوين :

  . اإلشباعات احملققة من ذلك

هي عبارة عن صفحات معلوماتية تبثها املؤسسات يف العامل مهما كانت طبيعة نشاطها :شبكة الويب العالمية 

ا ومواردها املعلوماتية وقد يبثها أيضا أشخاص عاديون ،وقدتكون هذه األخرية وهذا من أجل التعريف مبنتجا

  1.... عن صفحات ،حبوث علمية  إعالنات ،حمتويات كتب عبارة

  NETWORKS INTERCONECTED اليت تعترب إدغاما لكلميتINTERNET  لغة لفظ يرتجم كلمة

   . 2الشبكات املرتابطة أي

                                                           

حسيبة قيدوم ، األنترنت واستعماالتها في الجزائر ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجيستر في علوم اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر .  1

  .13، ص 2002- 2001

  .16.،ص  2006للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،العلوي شوقي ،رهانات األنترنت ،المؤسسة الجامعية .  2
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وهي شبكة عمومية تربط احلواسيب املنفصلة والشبكات  INTERNET THE : أما من الناحية االصطالحية

ا شبكة الشبكات وتتبع شبكة األنرتنت يف تنظيمها هيكلية اخلادم تبادل املعلومات ،أي أ مع بعضها من أجل

،العمالء حيث خيزن اخلادم صفحات املعلومات اليت ترغب إدارة املنشأة بعرضها على العمالء يف شبكة األنرتنت 

  1.وقد يكون العميل حاسوبا شخصيا أو طرفية أو خادما آخر

يقصد باألنرتنت كمصدر للمعلومة البحثية و التعليمية  :در للمعلومة التعليمية و البحثية تعريف األنترنت كمص

م البحثية و التعليمية ،وهذه املصادر ق د تكون ،املكان أو اجلهة اليت يستقي منها الرواد والباحثون معلوما

  . علومةشخصا أو جهة رمسية أو غري رمسية ،كما تشمل األدوات املستخدمة للوصول للم

كمصدر للمعلومة البحثية و التعليمية بأنه ذلك املصدر االلكرتوين أو املصدر   األنرتنتوميكن القول أيضا ب ألن 

الالورقي و املخزن إلكرتونيا حال إنتاجها من قبل مؤلفيها أو ناشريها يف ملفات قواعد البيانات وبنوك املعلومات 

ات و الدراسات و الكتب االلكرتونية و املعلومات اليت يتم احلصول املتاحة،وهي أيضا تلك املقاالت و الدوري

  2.إخل..... .عليها من خالل مجاعات النقاش و القوائم الربيدية و حمركات البحث

هي إحدى الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت يستعملها ويعتمد عليها الطالب الباحث للوصول إىل :إجرائيا 

ال،و واملعارف املتنوعة بسهولة ويسر، إضافة إىل اخلدمات املختلفة اليت تقدمها يف هذا امصادر املعلومات 

  . متكنه أيضا من التواصل مع األساتذة والباحثني األجانب للحصول على مراجع واستشارات علمية

                                                           

،ص 2011،دار زمزم للنشر،عمان ،1إيمان موسى المومني ،موسى توفيق األخرس ،مهارات استخدام األنترنت في البحث العلمي ،ط .  1

38.  

ية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في وال بوته،اتجاهات األساتذة والطلبة نحو استخدام األنترنت كمصدر للمعلومة التعليمية والبحث.  2

  ).31ـ32.( 2011ـ2010علوم التربية تخصص تكنولوجيا التربية والتعليم،جامعة الحاج لخضر،الجزائر،
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 : البحث العلمي

إىل حل مشكلة حمددة وذلك عن يعد البحث العلمي وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول : تعريف هيل واي 

 .ا املشكلة احملددة الشامل والدقيق جلميع الشواهد واألدلة اليت ميكن التحقق منها واليت تتصل  طريق التقصي

هو حماولة الكتشاف املعرفة والتنقيب عنها وتنميتها وفحصها وحتقيقها بتقمص دقيق ،ونقد عميق مث :تعريف آخر 

 1.وإدراك يسري يف ركب احلضارة العلمية ،ويسهم فيه إسهاما إنسانيا حيا شامال مكتمال بذكاء، عرضها عرضا

أو حقيقة قدمية مبحوثة وإضافة  هو عرض مفصل أو دراسة معمق ة متثل كشفا حلقيقة جديدة  :تعريف آخر

  .أو حل ملشكلة قد كان تعهد شخص بتقصيها وكشفها وحلهاهلا   شيء جديد

  : الطالب الجامعي

الشخص الذي مسحت له كفاءته العلمية باالنتقال من املرحلة الثانوية أو مركز التكوين املهين أو هو ذلك   

الفين العايل إىل اجلامعة تابعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة أو دبلوم يؤهله لذلك ،ويعترب الطالب أحد العناصر 

ذ أنه ميثل عدديا النسبة العالية يف املؤسسة األساسية والفاعلة يف العملية الرتبوية طيلة التكوين اجلامعي ،إ

  2.اجلامعية

اسم جلماعة :جيمع الناس ،واجلمع :مجع الشيء عن تفرقة جيمعه مجعا ومجعه وأمجعه فاجتمع ،وأمر جامع  :لغة

  3.مجوع:تمعون ،ومجعه جمالناس 

                                                           

 1999مملكة العربية السعودية ،ال) خطواته ،مراحله ،أساليبه ،مناهجه ،أدواته ،(عبد الرحمان بن عبد ااهللا الواصل ،البحث العلمي .  1

   .12،ص

اسمينة خدنة ،واقع تكوين طلبة الدراسات العليا في الجامعة الجزائرية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في علم اجتماع ،جامعة .  2

  .11.،ص  2008ـ 2007منتوري ، الجزائر،

  .356. 355،ص ص ـ 1999، بيروت ،3،ج ،دار إحياء التراث العربي ، ط 1ابن منظور ،لسان العرب .  3
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ذات طابع إداري تتمتع مؤسسة عمومية :ا أما من الناحية االصطالحية فيعرفها املشرع اجلزائري على أ

بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وهي موضوعة حتت سلطة الوزير املكلف بالتعليم العايل تساهم يف إنتاج 

  1.ونشر املعارف وإعدادها وتطويرها ، وتكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد

  : الدراسات السابقة

استخدام األنرتنت يف البحث " بعنوان ) 2005(الشماس  كانت الدراسة للباحث لعيسى: الدراسة األولى

ا الطلبة من  دف هذه الدراسة إىل الكشف عن استخدام األنرتنت يف البحوث الرتبوية اليت يكلف "الرتبوي

ما مدى استفادة طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية من خدمات األنرتنت أثناء :خالل التساؤل الرئيسي التايل 

امهم بالبحوث الرتبوية املطلوبة ؟وما هي معوقات هذا االستخدام وكيفية حتسينه ؟ واندرجت حتته التساؤالت قي

  : الفرعية التالية

  ما الوقت الذي يقضيه الطلبة يف هذا االستخدام؟ .1

  ما مميزات استخدام األنرتنت ؟ وما الفوائد اليت حيققها الطلبة من استخدامه يف البحث الرتبوي ؟ .2

  نرتنت ؟األما الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف استخدام  .3

 ما املقرتحات اليت ميكن أن تساهم يف تالشي هذه الصعوبات ؟ .4

مفردة منهم  42أجريت الدراسة على طلبة الدراسات العليا يف كلية الرتبية جبامعة دمشق حيث متثلت العينة يف 

سة على املنهج الوصفي مستخدما استمارة االستبيان أظهرت طالبة ،اعتمد الباحث يف هذه الدرا 24طالبا و 18

  : الدراسة جمموعة من النتائج منها

                                                           

 1403ذي الحجة  17المؤرخ في  554- 83الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية ،المرسوم التنفيذي رقم .  1

  .24-  21،ص40المتضمن القانون األساسي النموذجي للجامعة ، العدد ر  ،1983سبتمبر : 24الموافق ل 
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من أفراد العينة أن حتسني اللغة األجنبية يأيت يف املرتبة األوىل من فوائد االنرتنت يف  % 56أفاد  •

 . البحث الرتبوي يليه االطالع على البحوث واملؤمترات الرتبوية

توظيف الشبكة "بعنوان ) نادية بوضياف ومفيدة بومتجت شرف الدين (دراسة للباحثتني  :الدراسة الثانية 

دف الدراسة إىل معرفة الدور الذي تقوم به  " العنكبوتية يف جمال البحث العلمي بني املعوقات والتحديات

االجتماعية ، والتعرف على أهم شبكة األنرتنت يف تعزيز البحث العلمي لدى أساتذة كلية العلوم اإلنسانية 

املعيقات اليت تواجههم عند استعماهلم هلذه التقنية ،جاءت الدراسة يف إطار مداخلة ألقيت يف امللتقى الوطين 

بكلية العلوم اإلنسانية  2011مارس  10و  09يومي "احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف التعليم العايل "حول 

  . ورقلة–رباح واالجتماعية جبامعة قاصدي م

ما دور الشبكة العنكبوتية يف تعزيز البحث العلمي لدى األستاذ :كان التساؤل الرئيسي للدراسة كاآليت   

  : اجلامعي ؟ وما هي املعيقات اليت تواجهه ؟ وتندرج ضمنه التساؤالت الفرعية التالية

  إمكانية توظيف األنرتنت يف جمال التعليم والبحث العلمي ؟ .1

  خدامات العلمية لألنرتنت لدى األستاذ اجلامعي ؟ما هي االست .2

  ما إذا كان لألساتذة اجلامعة بريدا الكرتونيا يساعدهم يف عملية التواصل مع اآلخرين ؟ .3

  أين يستخدم األستاذ اجلامعي األنرتنت ؟ .4

  ما مدى استفادة األستاذ اجلامعي من معلومات الشبكة واستثمارها يف عمله البحثي واإلبداعي؟ .5

  هي أهم املعيقات اليت تواجه األستاذ اجلامعي لدى استخدامه لألنرتنت من وجهة نظر املبحوثني ؟ما  .6
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اعتمدت الباحثتان يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي يف وصف وحتليل بيانات الدراسة أما جمتمع    

ورقلة وكانت عينة الدراسة  -الدراسة فقد كان أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة قاصدي مرباح 

  : أستاذا حيث توصلت الباحثتان إىل النتائج التالية50

عدم توفر احلواسيب (أن اجلامعة هي سبب ضعف اإلمكانيات املادية لألستاذ اجلامعي فيما يتعلق باألنرتنت 

  ) األنرتنت أكادمييا ،عدم متكنه من استخدام أنرتنت اجلامعة ،عدم تشجيع اجلامعة لألستاذ على تعلم واستعمال

ال يكتب األساتذة اجلامعيون وال ينشرون حبوثهم على األنرتنت ،أي أن أساتذة : فيما يتعلق باستعمال األنرتنت

  . اجلامعة ال ميتلكون ثقافة األنرتنت جيهلون بصورة واضحة مفاهيم عامة بديهية حول األنرتنت

يستفيد من األنرتنت ألنه ضروري للبحث خاصة يف حبوث  أن األستاذ اجلامعي:فيما يتعلق بأمهية األنرتنت 

الدكتوراه ، كذلك يستعمل البحث للتفاعل و التواصل مع اآلخرين بالرغم من ذلك إال أنه ال ميلك مدونة وال 

  . موقع الكرتوين وال ينشر أحباثه هو ما يدل على أن األنرتنت تستعمل لالستقبال فقط و ليس لإلرسال

أبدى األستاذ الباحث الذي يفرتض أن األنرتنت أمر بديهي بالنسبة له إال أنه مل : بالصعوبات  أما فيما يتعلق

  . نرتنت لصاحله بسبب تأخره تقنيا و ماديااأليستطع 

  : الدراسة الثالثة

حول الشبكة العاملية للمعلومات ـاألنرتنت ـ )2002(مجال بن عبد العزيز الشرهان "كانت الدراسة للباحث 

دف الدراسة إىل معرفة دور و " ودورها يف تعزيز البحث العلمي لدى طالب جامعة امللك سعود مبدينة الرياض 

دور الشبكة العاملية للمعلومات ـ : شبكة األنرتنت يف تعزيز البحث العلمي من خالل التساؤل الرئيسي التايل ما
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سعود مبدينة الرياض حيث متثلت العينة يف األنرتنت ـ يف تعزيز البحث العلمي لدى طالب جامعة امللك 

  : طالب واعتمد الباحث على املنهج الوصفي مستعينا باستمارة االستبيان وكانت نتائج الدراسة كالتايل89

  . أن استفادة الطالب من شبكة األنرتنت كانت متفاوتة •

ا سرعة أن هناك أسباب عديدة أدت إىل تعزيز عملية البحث لدى الطالب جاءت يف مقدمته •

  .62%،9احلصول على املعلومة بنسبة 

أن أهم اخلدمات اليت يستخدمها الطالب هي خدمة الربيد االلكرتوين يف تبادل املعلومات العلمية  •

  .%3،84والبحثية بنسبة 

أن أهم الطرق اليت تساعد الطالب يف زيادة االستفادة من شبكة األنرتنت هي أمهية تأمني قاعات  •

 . الدراسية تتوفر فيها خدمات األنرتنت ،وإجياد دليل للمواقع العلمية للطالب يف األقسام

  :التعليق على الدراسات و مقارنتها بالدراسة احلالية

  . املوضوع حيث أن كال الدراستني يبحثان يف استخدام الطالب اجلامعي لالنرتنت يف البحوث العلمية

  . اإلشباعات احملققة من ذلكأن كال الدراستني درسا عادات االستخدام و 

تتشابه الدراستان يف جمتمع البحث والذي هو الطالب اجلامعي ويف املنهج املستخدم الذي هو املنهج   

الوصفي إال أن الدراسة احللية تضيف املنهج املقارن لطبيعة الدراسة و كذلك يف أداة مجع البيانات وهي استمارة 

  . االستبيان
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على الدراسة احلالية الصعوبات اليت تواجه الطلبة واملقرتحات اليت تساهم يف وتضيف دراسة الشماس   

وخيتلفان يف أن الدراسة احلالية حتاول البحث يف الفروق االستخدام حسب متغري  . تالشي هذه الصعوبات

  . التخصص

املتنوعة يف جمال البحث ان يف نفس املوضوع وهو استغالل شبكة االنرتنت وخدماته يتشا:النسبة للدراسة الثانية

العلمي من خالل جماالت االستخدام ومدى االستفادة، باإلضافة إىل املنهج املستخدم وأداة مجع البيانات ،و 

  . ختتلف الدراستني يف جمتمع البحث، فعينة الدراسة احلالية طلبة اجلامعة عينة الدراسة الثانية أساتذة اجلامعة

م تناولوا املوضوع من ال العلمي أاقتان باستخدام شبكة االنرتنت يف الحظ من هذه الدراستني املتعل  

خمتلف جوانبه، األمر الذي سيوجه الدراسة احلالية حيث سنحاول االستفادة من نتائج الدراسة و احلقائق العلمية 

. انة الدراسة قدر اإلمكان مبا خيدم أهداف الدراسة احلالية من حيث صياغة الفرضيات و بناء ، إعداد استب

بالنسبة للدراسة الثالثة فهي تشبه الدراسة احلالية من حيث تناوهلما لنفس املوضوع وهو استخدام الطلبة اجلامعيني 

وكذلك يف نفس جمتمع البحث الذي طبقت عليه الدراسة وهو الطالب اجلامعي .لألنرتنت يف البحث العلمي 

صفي وأدوات مجع البيانات وهي استمارة االستبيان وخيتلفان يف أن ويلتقيان يف املنهج املستخدم وهو املنهج الو 

ا حتاول إجياد الفروق من حيث استخدام أل.الدراسة احلالية أضافت املنهج املقارن باإلضافة إىل املنهج الوصفي 

  . األنرتنت بني الطلبة تبعا ملتغري التخصص

  :المدخل النظري

جمموعة من القواعد و املفاهيم التجريدية اليت يتم تطبيقها على جزئية إن أي نظرية بشكل عام عبارة عن   

من العامل احلقيقي وهي وسيلة جتريدية لربط بعض األحداث يف العامل واستخالص جوهر األمور،وجيب عند 

ذه اختيار نظرية لتطبيقها على دراسة ظاهرة ما أن تتناسب مع موضوع الدراسة حىت يتم االستفادة منها ،ويف ه
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الدراسة سوف نستخدم نظرية االستخدامات و اإلشباعات وهي النظرية املطابقة هلا من خالل دراسة االستخدام 

  . ما يدفع إليه و اإلشباعات احملققة منه

وتعترب نظرية االستخدامات و اإلشباعات من النظريات اليت اندرجت ضمن نظريات التأثري احملدود   

أواخر القرن املاضي ،وتركز هذه النظرية على دراسة أسباب استخدام وسائل  لوسائل اإلعالم اليت ظهرت يف

اإلعالم واالتصال و التعرض هلا يف حماولة الربط بني هذه األسباب و االستخدام وما حيققه الفرد من هذا 

  . االستخدام

على ضوء ويرى أصحاب هذه االجتاه بأن إقبال الناس عل وسائل اإلعالم واالتصال ميكن تفسريه   

استخدامهم وكذلك العائد و اإلشباع الذي حيقق منه، يهتم هذا االجتاه بدراسة االتصال اجلماهريي دراسة وظيفية 

أدى إدراك عواقب الفروق الفردية و التباين االجتماعي على إدراك  20منظمة ،فخالل أربعينيات من القرن 

د للعالقة بني اجلماهري ووسائل اإلعالم إذ صار االهتمام السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم إىل بداية منظور جدي

،فمن خالل "ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعالم"منصبا على رضا املستخدمني وذالك بطرح تساؤل جديد هو

منظور االستخدامات ال يعد اجلمهور جمرد مستقبل سليب لرسائل االتصال اجلماهريي ،وإمنا خيتار األفراد و بوعي 

  . متصال اليت يرغبون يف التعرض هلا ،و نوع املضمون الذي يليب حاجاوسائل اال

  : وزمالئه افرتاضات النظرية يف النقاط التالية"كاتز " ويلخص •

  . مجهور املتلقني ه و مجهور نشط واستخدمه لوسائل اإلعالم موجه لتحقيق أهداف معينة •

  . تتنافس وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع احلاجات •

مهور وحده القادر على حتديد الصورة احلقيقية لالستخدام لوسائل اإلعالم ألنه هو الذي حيدد اجل •

  . اهتماماته وحاجاته ودوافعه و بالتايل اختيار الوسائل اليت تشبع حاجاته
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األحكام حول قيمة العالقة بني حاجات اجلمهور و الوسيلة واحملتوى معني جيب أن حيددها اجلمهور  •

  . نفسه

  : ق نظرية االستخدامات و اإلشباعات ثالثة أهداف رئيسية هيوحتق

حماولة حتديد كيفية استخدام األفراد لوسائل اإلعالم ،وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي يستطيع  •

  . أن خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته

  . شرح دوافع التعرض لوسائل اإلعالم و اإلشباعات احملققة من ذلك •

  . دف فهم العملية االتصال اجلماهريي التأكيد على نتائج استخدام وسائل اإلعالم •

  : عناصر نظرية االستخدامات و اإلشباعات

  ." االنتقاء، االستغراق،اإلجيابية"افرتاض أن اجلمهور نشط من خالل  .1

لومات جة يف املعمثل إشباع احلا) وظيفية ،نفعية ( دوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم هي دوافع .2

  . مثل متضية الوقت ،التنفيس ،و االسرتخاء )دوافع الطقوسية(واملعرفة،و

 . توقعات اجلمهور من وسائل اإلعالم أي اإلشباعات اليت يبحث عنها .3

تفيد نظرية االستخدامات و اإلشباعات الدراسة احلالية يف معرفة كيفية استخدام الطالب اجلامعي   

  . العلمي من خالل دراسة العادات و دوافع االستخدام و اإلشباعات احملققة من ذالكلألنرتنت يف البحث 

فالطالب ليس مستقبل سليب بل إجيايب يتعامل بوعي مع ما قدمه األنرتنت من معلومات فهو ينتقي من   

  . ما توفره الوسيلة حسب ما يشبع حاجاته العلمية
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  : خالصة الفصل

ا تعترب مبثابة األركان األساسية والرئيسية ألي دراسة علمية أكادميية أليعد اجلانب املنهجي من أهم   

  . املدخل أو االنطالقة للموضوع حمل الدراسة

ا وكذا أهداف و أسباب ا وفرضياومن خالل هذا الفصل فقد تطرقنا إىل حتديد اإلشكالية وتساؤال  

  .ة باإلضافة إىل الدراسات السابقة وأخريا املقاربة النظريةاختيار املوضوع وأمهيته، يليه حتديد املصطلحات األساسي
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  :تمهيد

الت وخاصة يف جمال التعليم والبحث العلمي،فهي لقد أضحت شبكة األنرتنت وسيلة مهمة يف شىت ا  

توفر جمموعة من اخلدمات للباحثني ،لدى هي تعترب مصدر من حيث السرعة و الكم اهلائل للمعلومات من 

الت العلمية املنشورة،كذلك وسائل خالل الكتب االلكرتونية واملواقع التعليمية و الدراسات و البحوث وا

ـ فسنحاول يف هذا  .التواصل باألساتذة واملفكرين من داخل الوطن وخارجه عن طريق الربيد اإللكرتوين وغريه

  .الفصل تعداد هذه اخلدمات وما توفره لألساتذة و الطلبة والباحثني على حدا سواء
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  : األنترنت و البحث العلمي: أوال

 :في البحث العلمياألنترنت تطبيقات  - 1

  :توفر األنرتنت العديد من التطبيقات واالستخدامات اليت يستطيع الباحث استثمارها نوضح منها  

تعترب خدمة الربيد اإللكرتوين من أوسع اخلدمات انتشارا عرب الشبكة العاملية،  :البريد اإللكتروني .1

تلفة ، فالربيد اإللكرتوين ال حيتاج إىل تلك اجلهود اليت  تستخدم ألغراض مهنية وظيفية حبثية وشخصية خم

ا مع الربيد التقليدي ، فعن طريق احلاسوب يستطيع املستخدم إرسال واستالم الرسائل بشكل  كنا نقوم

سهل وسريع،فيمكن أن تكتب هذه الرسالة مرة واحدة وتوزع املئات منها إىل املئات من اجلهات ، وهذا 

  . االت املتعلقة بالبحثالباحثني يف توزيع االستبيانات وغريها من اما يفيد 

  : م استثمار هذه اخلدمة يف جوانب عديدة منهـاويستطيع الباحثون مبختلف مستويا

االتصال بالزمالء و الباحثني والعلماء وتبادل اآلراء العلمية و البحثية معهم بشكل سريع وبلغات  •

  .متعددة

الرسائل اجلامعية للباحثني على املستويات العلمية واألكادميية املختلفة،حيث أنه ال اإلشراف على  •

  . يستوجب على املشرف يف نفس املدينة أو البلد الذي يكون فيه موجودا

التحضري لعقد املؤمترات أو الندوات العلمية، وتبادل األوراق و البحوث أو إحالتها إىل اخلرباء وكل ذلك  •

  1. متباعدة جغرافيةات جيري عرب مساف

                                                           

عمر حمداوي والعربي بن داود،دور األنترنت في خدمة التعليم العالي،الملتقى الوطني للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم .  1

  .03/2011/ 10و 09الحالي،ورقلة،الجزائر،
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كتابة البحوث املشرتكة،حيث يستطيع باحثان أو أكثر كتابة حبث أو كتاب مشرتك باتفاق بينهما ،وبعد  •

  . اجنازه ميكن االتفاق مع الناشر أو جهة علمية لنشر البحث أو الكتاب إلكرتونيا

  . 1ستشارة يف موضوع معنيالرتاسل بني الطلبة واألساتذة بإرسال البحوث املعروضة لتصحيحها و اال •

 :النشر اإللكتروني .2

و املراجع و الكتب وبراءات االخرتاع و التقارير وغريها من املصادر  واالتهنالك آالف الصحف و   

اليت تنشر إلكرتونيا على الشبكة و مبختلف اللغات وهي يف تزايد مستمر،و الفرق األساسي بني الشكل الورقي و 

الكلفة من حيث  اإللكرتوين  هو الكلفة املادية االعلي و اليت تشمل على الطبع والنشر و التوزيع و التسويق كذلك

 . الوقت الذي تستغرقه املطبوعات الورقية حىت وصوهلا للمستفيدين

ا عن جزء من هذه  ولعل هذا ما يدعو إىل االستعانة بالتكنولوجيا احلديثة اليت نستطيع أن نعوض  

  التكلفة و الكم اهلائل من األوراق 

والتخزين اإللكرتوين بواسطة احلواسيب و فقد جاءت حقبة استثمار املصغرات الفيلمية و البطاقية   

  .األقراص املكتنزة

  : ومن هذا فإن فوائد النشر اإللكرتوين للباحثني عديدة منها

التعرف على املقاالت والبحوث و الدراسات املنشورة يف آالف الدوريات العلمية و البحثية اليت تنشر عرب 

  . ةاألنرتنت يف مناطق العامل املختلفة وبلغات متعدد

  . احلصول عل املعلومات املرجعية و احلصول على إجابات الستفسارات الباحثني

                                                           

  .302،ص 2010ط ، دار الميسرة، عمان، 2عامر القندلجي، البحث العلمي أسسه أساليبه مفاهيمه و أدواته .  1



األنترنت والبحث العلمي                                   :                                     الفصل الثاني  

 

24 

 

املكتبة االفرتاضية تستطيع أن تقدم عدد كبري من اخلدمات و املعلومات و املواد اليت تعجز عن تقدميها املكتبات 

  . الورقية

  :خدمة نقل وتحميل الوثائق والملفات .3

حيث حيتاج أحيانا االرتباط بالشبكة من أجل البحث ،تنزيلها " FTP" ويتم ذلك عرب برتوكول نقل امللفات

وتفريغها باستخدام برنامج التحميل على احلاسوب،حيث يستطيع الباحث حتميل كل ماحيتاجه من الكتب 

  . والدراسات ، وامللتقيات العلمية املنشورة على الشبكة

  :المجموعات اإلخبارية .4

عشرة آالف جمموعة نقاشية باجتاهات ومواضيع واهتمامات حبثية موعات أكثر من تضم هذه ا  

موعات هي نشاط دائم خمتلفة،حيث يتساءل ويتحاور الباحثون يف شىت املواضيع كل حسب اختصاصه،وهذه ا

موعة الواحدة يف مكان خمصص للمجموعة على ومستمر،توضع املعلومات و املناقشات اليت تدور بني أفراد ا

موعة الدخول إليها و التعليق عليها،حيث يستفيد سمى خبدمة األخبار،حبيث يستطيع أي مشرتك يف االشبكة ي

  .مه الباحث كثريا من هذه اخلدمة كما ميكنه احلصول على املقاالت اليت

  :الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد .5

ا نظام تعليمي ال خيضع إىل إشراف و الذي يعترب منط علمي يف نظامه وطرق تدريسه وأساليب إدارته وهو   

مباشر من قبل املدرسني من خالل تواجدهم الفعلي مع الطلبة،ويعتمد نظامها على كافة الوسائط و 

  1.التكنولوجيات اليت يتم التعليم من خالهلا عن بعد

                                                           

  .305عامر القندلجي، نفس المرجع، ص .  1
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  :تسويق الكتب عبر شبكة األنترنت .6

الورقية باختالف املواضيع،ويعترب  توفر شبكة األنرتنت ما يقارب مليونني ونصف مليون من الكتب  

من أكرب املواقع املتخصصة يف تسويق الكتب بشكلها التقليدي  Store Book Amazonموقع

الورقي،وميكن للباحث البحث عن أي كتاب مبختلف الطرق سواء بواسطة اسم املؤلف أو اسم الكتاب أو عنوان 

  . الكتاب

  :وفهارس المكتبات الدخول إلى مختلف شبكات المعلومات البحثية .7

على املستوى اإلقليمي  احملسوبةهنالك العديد من شبكات املعلومات البحثية األكادميية وغري األكادميية   

ا متاحة للمستخدمني على الشبكة يف يف مناطق العامل املختلفة،واليت ارتبطت بشبكة األنرتنت وجعلت معلوما

ثال ال احلصر،الشبكة األكادميية املوحدة يف اململكة املتحدة واملعروفة خمتلف مناطق العامل ومن أمهها على سبيل امل

 ،وشبكة البحوث اهلولنديةARNET  ، وشبكة البحوث األكادميية األسرتاليةJANETباسم جانيت

SURFENTوالشبكة األمريكية الشهرية ، OCLC.1  

 :التنوع في وسائل العرض .8

البيانات و األفالم الوثائقية إضافة إىل األشكال التقليدية،وهذا كله فهناك الوسائط املتعددة و الوثائق و   

  . يهيئ فرصة االطالع و االستفادة بصورة واسعة وغري مملة

 : االستفادة من الدورات و البرامج والدراسات العلمية الموجودة على األنترنت .9

                                                           

  .120-119فس المرجع السابق،ص ن.  1



األنترنت والبحث العلمي                                   :                                     الفصل الثاني  

 

26 

 

 1. ماالوهذه الربامج بتنوعها تفيد الباحثني يف جم E_Learningوهو ما يعرف   

 :على توفير أكثر من طريقة للبحث و التعليمالمساعدة  .10

االت تتوفر فيها الكتب الدراسات ، واألحباث ،و وذلك أن األنرتنت ما هي إال مكتبة كبرية متشعبة ا  

  2.املقاالت يف جماالت خمتلفة

 :مواقع الخدمات البحثية .11

العلمي ويهم الباحثني ، وتكون يف الغالب هي مواقع متخصصة يف تقدمي كل ما يتعلق بالبحث   

مؤسسات ومنظمات متخصصة يف ذلك باستثناء املؤسسات واملنظمات األكادميية والتعليمية ،تقدم هذه املواقع 

استشارات علمية شروحات ،وتوجيهات يف إعداد البحوث ،ونشر األعمال األكادميية ،وعرض األطروحات 

  .هاالعلمية و الدراسات السابقة وغري 

 :المواقع التعليمية .12

دف تعليم ونشر معلومات عن شيء حمدد أو أشياء خمتلفة،تنبع أمهيتها يف إمكانية  هي مواقع أجنزت  

تصفح ونشر املقررات التعليمية ، ويف ذلك إذكاء مفهوم التعليم عن بعد، التعليم مدى احلياة و التعليم 

ا يف التعليمية املختلفة إىل الطالب يف أماكن تواجدهم فيتعلمو اإللكرتوين،واالستفادة منها يف توصيل املواد 

وحتت إشراف من يفضلون،حيث ازداد  ااألوقات اليت تناسبهم وبالقدر الذي يكفيهم و بالطرق اليت يفضلو 

                                                           

/ 05/11الدولي لضمان جودة التعليم العالي، ،مداخلة في المؤتمر العربي )ل ـ م ـ د (يلى جباري،الجامعة الجزائرية في ضوء نظام .  1

2011.  

  .119ـ-118،ص ص 2010،دار الراية ،عمان ،1بوحنيه قوي،اإلعالم والتعليم في ظل ثورة األنترنت ،ط.  2
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يع االهتمام من قبل املؤسسات التعليمية مبختلف أشكاهلا مبنظومة األنرتنت واستخدامها لنشر مواد تعليمية يف مج

  1.املقررات الدراسية ،وهذا ال يقتصر على مرحلة تعليمية حمددة وال على مادة دراسية معينة

 :موقع الجامعة .13

  املكتبة االلكرتونية :توفر اجلامعة يف موقعها على الشبكة جمموعة من اخلدمات يستفيد الباحث منها  

  .إخل...... .الت العلمية اخلاصة باجلامعةنشر أعمال امللتقيات العلمية،عناوين املذكرات و األحباث،احملاضرات،ا

 :المدونات و المنتديات .14

حيث توفر هذه املساحات كم هائل من املعلومات و املقاالت يف جماالت خمتلفة إال أنه ما يعاب عليها   

  .عدم املصداقية

موعات التعليمية بنشر املراجع حيث تعمد بعض ا ومن أمهها الفيسبوك، :االجتماعيمواقع التواصل  •

ضف إىل ذلك إمكانية التواصل مع األساتذة من مناطق  واملذكرات و البحوث املوثقة على صفحتها،

 .خمتلفة و احلصول على استشارات علمية منهم


ن 	����ث أن  •�� �$���د ��"� �ن ! ل ����ل �را�� أو ��ص 	��وات ���ز�و��� و����ر ا	�و��وب �ن ا	�وا�� ا	�

�������.. 

 

 

 

                                                           

 مسعودة بايوسف،مواقع الخدمات البحثية،الملتقى الوطني للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي،ورقلة،الجزائر،.  1

  .448.،ص 2011 9و03/10/
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  :محركات البحث و البحث العلمي -2

حمركات البحث هي عبارة عن برامج على الشبكة العاملية،تعمل مبثابة دليل أو موظف مكتبة يستطيع أن   

كلمة أو عدة كلمات هلذا املوضوع من يعطيك اإلجابة السريعة على العنوان الذي تبحث عنه من خالل كتابة  

  : ناحية احتمال كونه موجودا أو ال،وإذا كان العنوان وتوجد بعض األدوات البحثية اليت تعني على البحث منها

تستخدم مع جمموعة من الكلمات للبحث عن مواقع حتتوي هذه كلمات منفردة أو جمتمعة، وتعرض " و" •

 ى حدا من خالل هذه األداة يتم تضيق جمال أو نطاق البحثعندها الصفحات اليت حتوي كل كلمة عل

.  

  .لتحديد الطلب" ليس" استخدام أداة النفي •

تستخدم مع جمموعة من الكلمات للبحث عن كل من هذه الكلمات على املفتاحية على حدا " أو" •

وسيع نطاق وجيب مراعاة ترك مسافة قبل األداة وع ن ترك مسافة بعدها ومن خالهلا يستطيع الباحث ت

  . البحث

ا هذه العبارة بنفس  الفواصل املزدوجة ستخدم للبحث عن عبارة حمدد، للبحث عن املواقع اليت توجد •

  . اترتيب كلما

  1. للحصول على مراجع موثقه"doc "و "PDF" استخدام •

  توثيق مصادر المعلومات من األنترنت في البحث العلمي -3


���� ��&( �ن أ)ل��وم ا	���ث ��و&�ق ���در    : ا	���و��ت ا	� ا+��د +��"� *

                                                           

إبراهيم أبو الفلفل و عادل شيهب،واقع التعليم اإللكتروني في الجامعة الجزائرية،ورقة علمية للمؤتمر الدولي الثالث حول التعليم .  1

  .2013االلكتروني و التعليم عن بعد،الرياض،
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و��م �و&�ق  . ـ ��د�د ا	��
�� ا	�
ر��،إر�3د ا	��رئ إ	0 ا	�ص ا	
��ل 	���دة ا	� �م ا.+���د +��"� ، �,
�د د�� و��� ا	���و��ت

�� ��
  : ا	���و��ت �ن ا��5ر�ت 

 .توثيق صفحة الويب )1

 .(FTP)بروتوكول نقل امللفات  )2

 .اإلتصال املتزامن مواقع )3

 .منتديات احلوار ومواقع املناقشة )4

 .الربيد اإللكرتوين )5

 .املطبوعات اإللكرتونية )6

  مزايا األنترنت في البحث العلمي -4

 .اخلروج من حميط البلد الضيق إىل مساحة العامل الرحبة )1

 .تعدد املصادر والتحديث املستمر )2

 .سهولة الوصول للمعلومة وتوفري وقت الباحث )3

 .املعلومات حداثة )4

 .عدم التقيد بساعات حمددة أو أماكن بعينها )5

 .املساعدة على التعلم )6

 1.حرية املعلومات ومنع األحتكار )7

 

                                                           

  .55ص. نفس المرجع السابق.  1
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  :األنترنت في الجزائر والبحث العلمي في الجزائر: ثانيا

  األنترنت في الجزائر

وزارة الدفاع كمشروع حملي لصاحل  م،1969كانت نشأة األنرتنت يف أواخر الستينات وبالتحديد عام   

األمريكية،وذلك عندما طلبت هذه األخرية من خرباء الكمبيوتر إجياد أفضل طريقة لالتصال بعدد غري حمدد من 

 50الكمبيوتر،وكان الدافع هو اخلوف وتعترب األنرتنت الوسيلة االتصالية األسرع منوا فقد أصبحت يف متناول 

ا للمؤسسات و اجلمهور على املدى الواسع يف كل ت أبواسنوات،بعدما فتح5مليون من البشر يف ظرف حوايل 

  . أحناء العامل

 1994ويف اجلزائر مت ربطها باألنرتنت عن طريق مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقين يف مارس   

كم دف إقامة الشبكة اإلفريقية للمعلومات و اليت تلعب فيها اجلزائر حب وذلك يف إطار التعاون مع اليونسكو

كيلوبايت   96(  موقعها بؤرة االنطالق إال أن طاقة اخلط اليت مت هلا ربط اجلزائر باملدينة اإليطالية بيز كانت ضعيفة

باستخدام األلياف البصرية و االرتباط عرب باريس الفرنسية،وقد /كيلو بايت  256م إىل 1997مث طورت عام/ ثا)

ثا /ميغابايت 01بطاقة  )أم أي أي(القمر الصناعي األمريكي عن طريق واشنطن ب1998اية  مت ربط اجلزائر يف

  .ثا /ميغابايت 02أصبحت طاقة ارتباط اجلزائر 1999ويف شهر مارس 

هيئة، وارتفع العدد إىل سنة  130 ـب1996ولقد أصبحت عدد اهليئات املشرتكة يف األنرتنت سنة   

هيئة يف القطاع الطيب و 50اع االقتصادي، هيئة يف القط 500هيئة يف القطاع اجلامعي، 100م منها 1999

يف بادئ األمر ضئيال مث عرفا تطورا سريعا خصوصا األنرتنت وكان استخدام .البقية موزعة يف القطاعات األخرى 

م الذي حيدد شروط وكيفية استغالل خدمات 1998أوت 25يف 257/98بعد صدور مرسوم التنفيذي رقم

  . األنرتنت
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اولة منها أخد حصة هامة يف سوق األنرتنت يف اجلزائر،قامت وزارة الربيد و م،ويف حم2001ويف عام   

" بالتعاقد مع الشركتني العامليتني مها لوسنت تكنولوجي األمريكية" اجلزائر تيليكوم "املواصالت بعد إنشاء مؤسسة

  .اث/ميغابايت  30إلنشاء قواعد خاصة ستمكن من احلصول على بث يتجاوز " وإريكسون السويدية

مليون مستخدم  9,1ومع تقدم عدد مقدمي خدمة األنرتنت ، ارتفع عدد املستخدمني ليصل إىل حوايل   

ماليني ويف فيفري  4م أعلنت يف تقرير هلا أن عدد املستخدمني قد بلغ 2006م،ويف أكتوبر2002عام 

م يف  2006ويليةماليني مستخدم حبلول ج3م أعلنت يف تقرير هلا أن عدد املستخدمني يف اجلزائر قد 2008

أما إحصائيات  ألف مستخدم، 700منهم  ADSL)(حني بلغ عدد من يستخدم األنرتنت عايل السرعة 

يكون عدد األنرتنتيني  2008ماليني ويف فيفري 4م فتشري إىل أن عدد املستخدمني قد بلغ  2007سبتمرب 

واالتصال السيد بومجعة . وجيات اإلعالمماليني وذلك حسب تصريح وزير الربيد وتكنول 5اجلزائريني قد وصل إىل 

  .بلدية على مستوى القطر الوطين 1541عرب  6000هيشور ،أما عدد مقاهي األنرتنت فقد وصل إىل 

وقد اعرتضت يف البداية انتشار األنرتنت يف اجلزائر ،جمموعة من العوائق تتلخص ارتفاع أسعار اهلاتف  

اجلزائرية "م، وبطء الشبكة ،باإلضافة إىل هيمنة  2003عام%200الثابت واليت وصلت إىل نسبة 

سكوم وأورا(ال ام، أين دخلت شركات أخرى منافسة يف هذا  2006على اخلدمة إىل غاية "لالتصاالت

،ومن األسباب املعيقة كذلك ارتفاع أسعار احلواسيب مقارنة مع ما هو عليه احلال يف الدول اخلليجية ) املصرية

بعد أن افتتح أول مقهى أنرتنت يف اجلزائر عام  من اهتمام املستخدمني مبقهى األنرتنت،مثال ،هذا ما زاد 

1997.1  

                                                           

صالح و اآل فاق السياسية،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم اجتماع السياسي،جامعة بن يمأ ن يوسف،تطور التعليم العالي اإل .  1

  55.صـ،  2008ـ2007يوسف بن خدة،الجزائر،



األنترنت والبحث العلمي                                   :                                     الفصل الثاني  

 

32 

 

  :سياسة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر -2

فلقد أبرزت اللجنة الوطنية لإلصالح املنظومة الرتبوية معظم العوائق اليت تعاين منها اجلامعة خالل النظام   

ا،وعلى ضوء  احللول و الواجبات اليت جيب إدخاهلا لتمكني اجلامعة من القيام بالدور املنوطالكالسيكي،و 

أفريل 30توصيات هذه اللجنة وتوجيهها املخطط التنفيذي الذي صادق عليه جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف

-2004(ة وير القطاع لفرت عشرية لتط،فقد حددت الوزارة التعليم العايل والبحث العلمي إسرتاجتية 2002

و اليت من حماورها تطبيق إصالح شامل وعميق للتعليم العايل ذو ثالثة أطوار تكوينية مع هيكلة  ) 2013

  .تستجيب للمعايري الدولية،وتكون مصحوبة بتأهيل خمتلف الربامج التعليمية مع تنظيم جديد للتسيري البيداغوجي

هو نظام تعليم جديد يف اجلامعة اجلزائرية ) ـ دكتوراه،ماسرت ،ليسانس( الذي هو اختصار )ل ـ م ـ د(فكان نظام 

تمع اجلزائري ،وزيادة املنافذ املهنية املرتبطة بكل مستوى من مستويات املنظومة،مع يدعو إىل تلبية تطلعات ا

  .الرتكيز أكثر على البعد املهين و اإلرساء اإلقليمي وتطوير حوض نشاطات اإلنتاج واخلدمات

كمرحلة ) 2005 - 2004(طبق هذا النظام لألول مرة يف عشر مؤسسات منوذجية للموسم اجلامعي  

  ).2006-  2005(مؤسسة يف املوسم اجلامعي  29أوىل ليعمم على 

ويتمثل اهلدف األساسي من هذا املشروع ،يف اكتساب مهارات التفكري وتوسيع اآلفاق املعرفية مبا يضمن   

 مع احمليط اخلارجي،فضال عن عملية التقييم املعتمدة يف هذا النظام و اليت ختتلف يف كثري للطالب التفاعل اإلجيايب

وذلك وفق مناهج )ل ـ م ـ د(من املواقف عن النظام الكالسيكي،لذلك ت جلأ اجلزائر إىل جتسيد آليات نظام 

ا يؤدي إىل تطوير آليات البحث جديدة مبا يتيح تنمية مهارات التفكري الناقد واملؤهالت الذاتية لدى الطالب مم

واالستقصاء وإرساء ثقافة اجلودة يف التعليم، وهنا تظهر أمهية العناية بأساليب التدريس و املقررات اليت تزود 

  . الطالب مبهارات االتصال و التفكري اإلبداعي
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عليم العايل ويف هذا الصدد ميكن احلديث عن إمكانية التلقي يف الطور اجلامعي يف ضوء إصالح الت  

حبيث يصبح الطالب اجلامعي شريكا يف بناء املواقف التعليمية ويف إنتاج املعرفة بتساؤالته )ل ـ م ـ د(وتطبيق نظام 

ونقاشاته وما تلقاه من خربات معرفية ومنهجية أثناء السري الدراسي أو مما اكتسبه من معارف ومدارك نتيجة 

  . ملطالعته اخلاصة

إىل جعل الفضاء اجلامعي منفتحا على االنفجار املعلومايت مواكبا للتطور التكنولوجي  ذا فاجلزائر تسعى  

  .ولنوعية التكوين اجلامعي مث االستجابة للمعايري الدولية اليت تتيح للطالب اجلزائري التفاعل مع باقي اجلامعات

كما يعتمد هذا النظام على نظام   دكتوراه ماسرت، ليسانس،:ويرمي هذا النظام إىل بناء الدراسة على ثالثة رتب

  .الوحدات

  . تشمل املواد األساسية الضرورية ملواصلة الدراسة يف شعبة معينة:وحدة التعليم األساسية :أوال

تساعد الطالب على اكتشاف مواد تعليمية يف ختصصات أخرى ،وتساهم يف :وحدة التعليم االستكشافية : ياثان

  . توسيع ثقافته اجلامعية

جتمع مواد يف اللغات احلية ،اإلعالم اآليل،حيث تساعد الطالب على اكتساب ثقافة :وحدة التعليم العرضية :ثالثا

  1.عامة

إن من األسباب اليت جعلت اجلزائر تلجأ هلذا النظام هو جعل التعليم العايل قادرا على االستجابة و بنجاعة إىل 

  . يات ، و عوملة االقتصاد و االتصالالتحديات اليت فرضها التطور الغري مسبوق للتكنولوج

                                                           

  . باديس لونيس،جمهور الطلبة الجزائرين األ و نترنت،مرجع سبق ذكره.  1
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التجارب الناجحة اليت أثبتت جناعة اعتماد إصالحات عميقة يف منظومة التعليم العايل و التكوين اهلادفة  •

  . إىل ضمان اجلودة و تطوير االهتمام بالبحث العلمي

  . اجلامعة حل بعض املشاكل اليت يتخبط فيها التعليم اجلامعي مثل الرسوب و البقاء طويال يف •

توفري تكوين نوعي ملسايرة العصر من خالل حتقيق استقاللية املؤسسات اجلامعية وفق السري احلسن  •

  . واملسامهة يف تنمية البالد

  : إال أن التطبيق املباشر هلذا النظام دون دراسة للوضع السائد ودون استشارة جنم عنه عدة عقبات منها •

،املخابر،املكتبات املتخصصة و الكتب العلمية املسايرة للتطور احلاصل يف جمال نقص املرافق البيداغوجية  •

  . التعليم،مما جعل الطالب ال يستعمل الوقت املمنوح له بعقالين

  . غياب البحوث و اخلرجات العلمية ذات املستوى العايل و الرتبصات امليدانية •

تخدام خدمات اإلعالم اآليل و االنرتنت انعدام االهتمام واجلدية لدى الطلبة جعلهم يسيؤون اس •

  .فاعتمدوا على النسخ املباشر للمعلومة دون فهمها وحتليلها

يف حماولة منها " دور التكوين اجلامعي يف ترقية املعرفة العلمية"ا أمساء هارون بعنوان  ويف دراسة قامت 

 املعطيات إىل أن نسبة تأشار  ،)ل ـ م ـ د( معرفة املشاكل اليت يواجهها الطلبة خالل مسارهم التكويين يف نظام

يتعرضون ملشاكل منها كثافة الربامج على حساب احلجم الساعي للدراسة،وكثرة البحوث النظرية على م أ 84%

حساب البحوث التطبيقية،عدم القدرة عل ى استيعاب الكم اهلائل للمعلومات مع قلت املراجع،كثرة األعمال 

  . ذاملقدمة من طرف األستا

ولعلها من أسباب جلوء الطلبة إىل شبكة االنرتنت لتغطية النقص واجناز األعمال املقدمة يف ظل تعليم   

  . يعتمد بكثرة إن مل نقل ضرورة على وسائل االتصال احلديثة
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ا وفرة املراجع والكتب ذلك أ إضافة إىل هذا أن استخدام طلبة اجلامعة لألنرتنت أصبح ضرورة وحتمية،  

،البحوث و الدراسات العلمية ،امللتقيات الوطنية و الدولية ،التعليم عن بعد،كل هذا ما كان ليتحصل عليه 

  . م وتقيم أدائهمالطالب دون انرتنت،وغري هذا التواصل مع املفكرين و األساتذة األجانب الستشار 

التنظيمية اخلاصة املتعلقة بالتعليم  تسعى اجلامعة اجلزائرية لتطوير أهدافها ويف صدد احلديث عن األنرتنت،  

والبحث العلمي فقد قامت وزارت التعليم العايل والبحث العلمي بتزويد املؤسسات اجلامعية من خمتلف أرجاء 

وقامت بإنشاء نظام التعليم عن بعد طريق هذه املنظومة ،حيث  ان،الوطن خبدمات منظومة االنرتنت با

ل هذا املشروع اليت هي بصدد تطويره وتنظيميه وإرساء قواعده األساسية وفقا احتضنت جامعة التكوين املتواص

  . الا يف هذا ا للمقاييس الدولية املعرتف

املتعلق بالبحث العلمي  11ـ98قامت وزارت التعليم العايل و البحث العلمي بوضع قانون 1998ويف سنة 

  : والتطوير التكنولوجي والذي يرمي إىل

  . عد العلمية والتكنولوجية للبالدتدعيم القوا •

  . مجع الوسائل الضرورية للبحث العلمي •

  تطوير نظام وطين لألعالم و االتصال •

  . تطور نظام وطين لإلعالم و التكنولوجيا املعلوماتية و إسرتاجتية االتصال

إطار شبكة دف إىل ربط كل املؤسسات واملراكز اجلامعية يف  هذا و إضافة الوزارة الوصية تعليمات  

وطنية واحدة ختدم نظام التعليم و البحث العلمي أال وهي الشبكة األكادميية للبحث ،و تتمثل أهم خدمات هذه 

  : الشبكة
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  . خدمة نقل البيانات،خدمات اتصالية بني املستخدمني هذه الشبكة •

  1. موعات اإلخباريةالربيد اإللكرتوين و ا •

  .تقنية مثل التعليم عن بعد وتبادل اخلدمات بني املكتباتخدمات خمصصة للمعلومات العلمية و ال •

وتوفر اجلامعة جمموعة من اخلدمات عرب شبكة االنرتنت تفيد الطلبة من خالل موقعها االلكرتوين الذي يقدم 

  .الت العلمية اخلاصة باجلامعةبدوره خدمات عدة كنشر املعلومات الرمسية عن اجلامعة ،نشر أعمال امللتقيات،ا

  . خدمة الربيد اإللكرتوين خلدمة اإلداريني واألساتذة والطلبة •

املكتبة اإللكرتونية حيث توفر بطاقة فهرسة للكتب املوجودة يف املكتبة عن عنوان الكتاب واملؤلف  •

  . وملخص عن حمتوياته عالوة عن إمكانية حتميل مذكرات التخرج

  . وين لألساتذة لسهولة التواصل مع الطلبةإضافة إىل هذا عمدت اجلامعة إىل فتح حساب بريد إلكرت 

  :آفاق البحث العلمي في الجزائر عبر االنترنت -3

الت األخرى فيجب تطوير هذا القطاع إن التحدي يف قطاع التعليم والبحث العلمي مزدوج مقارنة با  

ل األصعدة و يف كل املراحل اإلسرتاتيجي وإدخال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال فيه، واستعماهلا يف ك

وتدريب األساتذة و الطلبة والباحثني على التعاطي معها،فكانت اجلامعات و مراكز البحث العلمي أول اهليئات 

اليت ربطت باالنرتنت،ويف جمال البحث العلمي كونت عدة فرق للبحث تابعة للوزارة أو مستقلة عنها على شكل 

  . لتحقيق األهداف املرجوة منها مراكز أو خمابر،وسطرت برامج وطنية

                                                           

 رة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع ،جامعة منتوري،سماء هارون،دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية،مذك.  1

  116.ص  ،2010ـ-2009 قسنطينة،
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من طرف اللجنة األوربية شاركت فيها   EUREDIS  مبادرة:التعاون الدويل يف تكنولوجيات االتصال احلديثة

التعليم عن بعد،الطب عن بعد،شبكات املعلومات اجلهوية، التعاون مع كوريا :اجلزائر يف عدة مشار يع منها

مركز اجلزائر أو اجلامعات " ابن سينا ،" ركز الكوري لالنرتنت،اجلامعة االفرتاضية األورومتوسطية مبسامهة امل

  .االفرتاضية اجلزائرية

ومع ذلك فهي تسري لصاحل اجلزائر يف هذا ,هذه جمموعة مشاريع واملبادرات مازالت طور االجناز و التطوير  

جلزائرية بشبكة االنرتنت و التفكري يف اجلامعة االفرتاضية ،يضاف إىل ال وتنبأ بآفاقه خاصة بعد ارتباط اجلامعة اا

ذلك إقبال مشجع على التعليم عن بعد،فعلى اجلزائر بناء جمتمع يتحكم فيه املستعملون يف تكنولوجيا االتصال 

  . احلديثة وخاصة الكمبيوتر و االنرتنت

و ميكنها أن تستكمل بإنشاء شبكة كليات  هي مرحلة هامة جدا ARN إن إنشاء الشبكة اجلزائرية للبحث

  .على الشاكلة نفسها ،فمثال كلية الطب تأخذ على عاتقها تطوير الطب عن بعد

واقع التعليم االلكرتوين يف "ا كل من إبراهيم بو الفلفل وعادل شيهب بعنوان إال أنه يف دراسة قام 

االلكرتوين ضعيف جدا و يف بعض األحيان منعدم ،بينت أن تطبيق التعليم 2013سنة "اجلامعة اجلزائرية 

،وأوضح بعض املبحوثني يف هذه الدراسة وهم األساتذة أن استخدامه يقتصر على تقنيات العرض مثل تقنية 

وأن إتاحة الدروس على شبكة االنرتنت الزال حمتشما نوعا ما  الداتاشو و وحتضري احملاضرات بشكل باوربونت،

  . م اخلاصةة إىل عرض الدروس على مدوناحيث يلجأ بعض األساتذ
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  : وميكن عرض أشكال تطبيقه كالتايل

  . استخدام تقنية البحث اإللكرتوين يف املكتبة •

 . استخدام تقنيات العرض احلديثة •

  . وجود قواعد بيانات لتحميل األحباث العلمية و الرسائل و الكتب •

  . التواصل مع الطلبة عن طريق الربيد اإللكرتوين •

  :  ما خيص الصعوبات اليت تواجه تطبيق هذا النظام يف اجلامعة اجلزائرية منهاويف •

  . ضعف االنرتنت من حيث صعوبة التدفق •

  . الضعف موقع اجلامعة وعدم حتيينها بشكل دائم وعدم تنظيمها نظرا لعدم وجود خمتصني يف ا •

تفعيله من طرف الدولة وذلك بعد تسخري ذا النوع من التعليم وعدم  قلت اهتمام اجلامعة اجلزائرية •

  1.اإلمكانيات الالزمة هلذا النوع من التعليم

وتكمن الصعوبة أيضا يف البريوقراطية املتجدرة يف اإلدارة وبطء اإلجراءات والتنظيم اإلداري املعقد   

ع اجلامعة اجلزائر مع التعليم عن بعد جامعة التكوين املتواصل ،ومشروع جامعة باب الزوار م جتارب"

  " األورومتوسطية

 ال ضئيل جدا ،فمؤشر اإلنفاق ال يتعدى نسبةو يف جمال البحث العلمي فإن إنفاقها يف هذا ا  

  .من إمجايل الناتج الوطن وهي تعترب ضئيلة جدا إذا ما قورنت ببعض الدول الغربية )% 28،0(

                                                           

عمار عماري وبوسعدة سعيدة،االبداع التكنولوجي في الجزائر واقع وآفاق،مجلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير .  1

  59.،ص 2004،الجزائر،03جامعةسطيف،العدد
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تستعجل يف وضع إسرتاجتية لتحديد كل الوسائل إن للجزائر حضوض معتربة على الرغم من ذلك ولكن بشرط أن 

الالزمة لإلسر اع يف تكوين جمتمع يعمم فيه استخدام التكنولوجيا احلديثة وشبكات االتصال و املشاركة يف التدفق 

  .العاملي للمعلومات
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  :صةخال

اليت تقدمها للبحث العلمي إن ويف األخري خنلص من هذا إىل األمهية البالغة لشبكة االنرتنت و اخلدمات   

ال ، فهي إىل جانب املراجع و مل نقل أصبحت ملحة له يف ضل التطور التكنولوجي املتسارع واملستمر يف هذا ا

اخلدمات التقليدية تثري البحث العلمي وتزكيه وتعززه خاصة إذا ما ربطت االنرتنت بالتعليم العايل و البحث 

اجلزائر جاهدة لتطوير  تسعى إليه،وهو ما  مطلبة وباحثني يف إجناز حبوثهم ودراساالعلمي ،حيث يستفيد منها ال

  . ال وجتسيد مصطلح اجلامعة االفرتاضية والتعليم عن بعدهذا ا
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  :تمهيد

دف اإلجابة على التساؤالت املطروحة  يعد اجلانب التطبيقي يف أي دراسة تدعيما للخلفية النظرية  

الرفض وباعتبار الدراسة امليدانية هي  والوقوف على مدى حتقق فرضيات البحث ومن مث احلكم عليها بالقبول أو

  . وحماولة لصب املعلومات النظرية يف الواقعأساس أي حبث ومعيار حقيقا ملوضوعية وعلمية أي دراسة 

وانطالقا من هذا سنتناول يف هذا الفصل التطبيقي للدراسة إىل جماالت الدراسة باإلضافة إىل املنهج  

  . املعتمد وأدوات مجع البيانات وجمتمع البحث والعينة وطريقة اختيارها
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  عينة البحث: أوال

اختيار عينة البحث من مراحل البحث العلمي املهمة ،حيث يبدأ الباحث تعد مرحلة حتديد طريقة   

التفكري يف حتديد عينة البحث وطريقة اختيارها منذ حتديد مشكلة البحث وأسئلته وأهدافه ،فإذا أراد باحث 

تمع يعكس خصائصه دراسة شيوع ظاهرة ما أو مشكلة ما يف جمتمع معني فان عليه اختيار جزء من هذا ا

تمع وهو ما نسميه عينة البحث ،بدال من تظهر جلية فيه بصورة مطابقة إىل حد كبري ملا هو عليه احلال يف او 

عبارة عن منوذج يشمل جانبا أو جزءا ":ا تمع كله ،وعليه تعرف العينة على أدراسة الظاهرة أو املشكلة يف ا

اجلزء  املشرتكة وهذا النموذج أو .حبيث حتمل صفاتهتمع األصلي بالبحث ،تكو ن ممثلة له آخر من وحدات ا

  ".تمع األصلييغين الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات ا

ا مرحلة انتقالية بني بناء املفاهيم والفرضيات من جهة بأ" ويعرفها رميون كيفي ولوك قان كمبنهود  

  ." هة أخرىوفحص املعطيات املستعملة الختبار هذه املفاهيم والفرضيات من ج

وانطالقا من هذا فقد مت اللجوء إىل استخدام أحد العينات غري االحتمالية وهي العينة القصدية أو   

تعين اختيار كيفي من قبل "العمدية واليت وجدناها األنسب واملالئمة واليت ختدم أغراض وأهداف دراستنا واليت 

يتم اختيار املبحوثني من خالل اجلدول  حبثه والاستنادا إىل أهداف ) أو للمستجيبني(الباحث للمسحوبني 

  ." العشوائي أو القرعة وهذا يعين أن هذه العينة ال تعطي الفرصة املتكافئة لكل وحدة اجتماعية ألن تكون ضمنها

ا العينة اليت ينتقي الباحث أفراد عينته مبا خيدم أهداف دراسته و على أ"ويعرفها زياد أمحد الظويسي   

معرفته دون أن يكون هناك قيود أو شروط غري اليت يراها هو مناسبة من حيث الكفاءة واملؤهل العلمي  بناءا على

وهذه عينة غري ممثلة لكافة وجهات النظر ولكنها تعترب أساس متني للتحليل العلمي  أو االختصاص أوغريها ،

  ".سة ومصدر ثري للمعلومات اليت تشكل قاعدة مناسبة للباحث حول موضوع الدرا
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  : باملئة وكانت العملية كاآليت25تمع ككل بنسبة مفردة من ا 83مت اختيار 

 84متثل عدد طلبة أوىل ماسرت علوم وتكنولوجيا احلديثة،ومت أخذ :  25,48متثل عدد طلبة البيولوجيا ، : 3 5

  . طالب

  : مجاالت الدراسة :ثانيا

  : ـ المجال المكاني1

النطاق اجلغرايف الذي مت فيه إجراء الدراسة امليدانية ،ومتثل يف جامعة عبد احلميد ال املكاين ويقصد با  

  . ا بن باديس بوالية مستغامن من خالل اختيار عينة من الطلبة الذين يدرسون

  :ـ المجال الزماني 2

وهي املدة الزمنية اليت استغرقتها الدراسة حيث أجريت هذه الدراسة خالل املوسم اجلامعي   

حيث استغرقت مخسة أشهر وكانت موزعة بني الدراسة النظرية والدراسة امليدانية ومرحلة تفريغ  2015/2016

  .2016إىل غاية شهر ماي  2015ديسمرب البيانات وحتليلها وهذا ابتداء من شهر 

  : ـ المجال البشري3

تمع األصلي الذي تطبق على أفراده خمتلف الوسائل جلمع البيانات ال البشري للدراسة ايعترب ا  

أن جمتمع البحث هو جمموعة منتهية أو غري منتهية من العناصر احملدودة من قبل "املوضوعية والواقعية ،حيث 

  ، "،واليت تكون جماالت للمالحظة
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ا ،وتتمثل  و الذين يدرسون ديسعبد احلميد بن باتمع األصلي هلذه الدراسة يف طلبة جامعة ويتمثل ا  

وعدد اإلناث  53طالب حيث بلغ عددالذكور193والذي بلغ عددهم  علوم وتكنولوجيايف طلبة أوىل ماسرت 

  .130وعدد اإلناث 10طالب حيث بلغ عدد الذكور140أما طلبة أوىل ماسرت بيولوجيا فقد بلغ عددهم  140

  :المنهج المستخدم: ثالثا 

العلوم االجتماعية وتتنوع تبعا لتعدد مواضيع العلوم اإلنسانية واالجتماعية واختيار  ختتلف املناهج يف  

  . يكون مبحض الصدفة وإمنا يتم اختياره حسب طبيعة موضوع الدراسة املنهج املالئم ال

للغة فاملنهج يف اللغة العربية مصطلح مرادف لكلميت النهج واملنهاج اللتني تعنيان الطريق الواضح،أما يف ا  

أما اصطالحا ".تعرب عن اخلطوات الفكرية املنظمة والعقالنية اهلادفة إىل بلوغ نتيجة ما" الفرنسية فإن كلمة منهج 

طريقة البحث اليت يعتمدها الباحث يف مجع املعلومات والبيانات املكتبية أو احللقية وتصنيفها :"يعرف على أنه

  ."وحتليلها وتنظريها

املوضوعي الذي يسلكه الباحث يف دراسته أو تتبعه لظاهرة ما، من أجل حتديد هو الطريق "واملنهج   

دف  أبعادها ،بشكل شامل جيعل من السهل التعرف عليها ، والعوامل اليت تربط عواملها الداخلية واخلارجية

  ." وصول إىل نتائج عامة حمددة ميكن تطبيقها وحتليلهالل

د اليت يتبناها الباحث ،بغرض التوصل إىل نتائج معينة ،ويعترب من جمموعة من األسس والقواع" وهو أيضا  

  ." أهم اخلطوات املتبعة يف اجناز البحث العلمي
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ونظرا ألننا حناول التعرف على كيفية استخدام األنرتنت يف البحث العلمي لدى الطالب اجلامعي ومعرفة   

تنا هذه على منهج البحث امليداين الذي يكفل لنا الدوافع واالشباعات احملققة من ذلك، فقد اعتمدنا يف دراس

  مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات

 عن جمتمع البحث ،والالزمة بغرض حتليل واستخدام البيانات وتفسريها ،كما يقوم هذا املنهج بوصف ما  

الشائعة و السائدة هو كائن ،مع حتديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع ،ويهتم بتحديد املمارسات 

  . داخل اجلماعات عن طريق مجع املعلومات والبيانات

ويطبق غالبا على جمموعات كبرية .ويلجأ إليه عادة الباحث لدارسة الظواهر املوجودة يف الوقت الراهن   

جزء من م ويتم عادة عن طريق االستعانة باملعاينة وذلك بانتقاء  يستحيل االتصال من األفراد الذين يصعب أو

  .جمموع هؤالء األفراد ،مع إمكانية استعمال معظم تقنيات البحث

ويعترب هذا املنهج ميد الباحث بقدر وفري من املعلومات والبيانات األساسية اليت ترسم صورة عامة   

  .ا جديرة بالدراسةللمشكلة، والظاهرة املدروسة واليت تساعد الباحثني اآلخرين على انتقاء حبوث يرو 

 يقتصر فقط على مجع البيانات واحلقائق وتصنفيها وتبويبها ،باإلضافة إىل حتليلها التحليل الكايف وال  

مت  يقرتن الوصف باملقارنة وهذا ما الدقيق املتعمق بل يتضمن أيضا قدرا من التفسري هلذه النتائج لذلك كثريا ما

  .املقارناملنهج االعتماد عليه يف دراستنا باإلضافة إىل منهج البحث امليداين 
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  :أدوات جمع البيانات :رابعا

وتعترب هذه اخلطوة الثالثة من خطوات تصميم البحث ، وفيها يقوم الباحث بتحديد األداة أو األدوات   

: اليت سوف يستخدمها يف مجع البيانات حول موضوع الدراسة ،وأدوات مجع بيانات الدراسة متعددة منها

سقاطية والوثائق وغريها،تلك األدوات تسمى أحيانا إلواالستفتاء واالستبيان واألساليب ااملالحظة واملقابلة 

بوسائل البحث ومهما كانت أداة مجع البيانات فإنه جيب أن تتوافر فيها خصائص الصدق والثبات و املوضوعية 

راستنا هذه استخدامنا استمارة ا على مجع بيانات الختبار فرضيات الدراسة، ويف داليت توفر الثقة الالزمة بقدر 

  : االستبيان كأداة أساسية مع االعتماد على أداة املقابلة لضبط املوضوع أكثر واليت ميكن تعريفها كالتايل ـ

هي إحدى وسائل مجع البيانات من مصادرها،وتستعمل يف األحباث امليدانية اليت ترمي إىل مجع  :ـ المقابلة1

ميكن احلصول عليها بواسطة الدراسة النظرية  تمع البحث ،هذه البيانات اليت الالبيانات األصلية عن وحدات جم

  .ميكن للباحث معرفتها دون النزول إىل امليدان ا تعترب أساس الوصول إىل احلقائق اليت الأل أو املكتبية،

باملقابلة أن يستشري هي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف، مواجهة حياول فيه الشخص القائم "فاملقابلة   

  ."معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات املوضوعية

حيث اعتمدنا على املقابلة يف دراستنا امليدانية مبحاورة بعض الطلبة باجلامعة ملعرفة آرائهم حول موضوع   

هو دافعهم الستخدام األنرتنت وهل  بة البيولوجيا وماالدراسة وما يتعلق به من معلومات خاصة فيما يتعلق بطل

  .و يرجع ذلك لطبيعة التخصص التكنولوجيام خيتلفون عن طلبة يعتمدون عليها بكثرة أم ال،هذا أل
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  :ـ االستمارة2

ا يف هذه الدراسة ،فهي أداة تتضمن  تعترب االستمارة األداة األساسية والرئيسية اليت متت االستعانة  

جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية ،اليت يطلب من املفحوص اإلجابة عنها بطريقة حيددها الباحث حسب 

  "أغراض البحث

منوذج يضم جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد أو املبحوثني من أجل احلصول "كما تعترب االستمارة   

  ."على بيانات ومعطيات حول موضوع مشكلة أو موقف ما

قا من هذا فقد قمنا يف هذه الدراسة بتصميم االستمارة وفقا حملاور حتددها فرضيات الدراسة وانطال  

  .واملدخل النظري املعتمد

وقد خصص جلمع البيانات الشخصية للمبحوثني وتتمثل يف أسئلة حول نوع اجلنس ،التخصص  :المحور األول 

  . ،واحلالة املهنية للطالب

  . ات واملعلومات حول عادات استخدام األنرتنت يف البحثجلمع البيان :المحور الثاني 

  . لألنرتنت يف البحث لطلبةوقد احتوى على أسئلة تتعلق بدوافع استخدام  :المحور الثالث 

  . أما هذا األخري فقد تضمن أسئلة حول اإلشباعات احملققة من األنرتنت يف البحث :المحور الرابع 

الطلبة وبعد اسرتجاعها من املبحوثني قمنا برتميز األسئلة وإعطاء كل سؤال قمنا بتوزيع اإلستمارات على   

تتوزع على البيانات  سؤاال 23رمزا خاصا به لتسهيل عملية تفريغه فيما بعد ،وقد احتوت االستمارة على 

من كل الشخصية وفرضيات الدراسة ،حيث ترتاوح مابني األسئلة املغلقة و املفتوحة وذلك حسب اهلدف املرجو 

  . سؤال
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  : خالصة الفصل

من خالل هذا الفصل مت تقدمي اإلطار التطبيقي الستخدام األنرتنت يف البحث العلمي حيث أجريت   

والذي يعد هذا اإلطار الركيزة األساسية يف الدراسة والذي تطرقنا فيه إىل وصف  مستغامنالدراسة يف جامعة 

خطوات العمل امليداين وكيفية احلصول على املعلومات والذي يعترب تكملة للجانب النظري ألن هذا األخري وحده 

  . ال يكفي لتلبية متطلبات البحث

جلانب املكاين والزمين والبشري واملنهج املستخدم كما تضمن هذا الفصل جماالت الدراسة الذي متثل يف ا  

ألنه باختيار املنهج تتم املعاجلة امليدانية للمشكلة موضوع البحث ،كما متت االستعانة مبجموعة من أدوات مجع 

ومات البيانات واملتمثلة يف استمارة االستبيان كأداة رئيسية باإلضافة إىل املقابلة وهذا من أجل مجع البيانات واملعل

  . وأخريا مت حتديد العينة وكيفية اختيارها وكذا أساليب املعاجلة اإلحصائية.أكثر حول موضوع الدراسة 
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  :عرض وتحليل البيانات الميدانية :أوال

  : عرض وتحليل البيانات الشخصية

 : يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس): 1(الجدول رقم 

  إحتماالت                     

  التخصص

  المجموع  ذكور  إناث

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

28  58.33  20  41.66  48  100  

  100  35  28.57  10  71.42  25  بيولوجيا

  100  83  36.14  30  63.85  33  المجموع

حسب اجلنس حيث نالحظ أن توزيع أفراد العينة  بيولوجياالعينة  أفرادتوزيع ) 1(ميثل اجلدول رقم   

العالية ذكور يف ختصص البيولوجيا، و ما يربر النسبة %57.28إناث و%42.71حسب اجلنس يتكون من 

 التكنولوجياذا التخصص،أما نسبة الذكور و اإلناث يف ختصص  لإلناث مقارنة بالذكور و عدم التحاق الذكور

  .جند نسبهم متقاربة
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  : يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص: (2)الجدول رقم 

  المجموع  بيولوجيا  علوم وتكنولوجيا  التخصص

  83  35  48  التكرار

  100  42.16  57.83 % النسبة 

 

من  علوم وتكنولوجياتوزيع أفراد العينة حسب التخصص،نالحظ أن نسبة طلبة ) 2(ميثل اجلدول رقم   

احلديثة أكرب من طلبة  علوم وتكنولوجيانسبة طلبة البيولوجيا وهذا راجع إىل جمتمع البحث حيث أن عدد طلبة 

  .البيولوجيا
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  .العينة حسب الحالة المهنيةيبين توزيع أفراد ): 3(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  ال يعمل  عامل حر  موظف

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

10  20.83  06  12.5  32  66.66  48  100  

  100  35  97.14  34  /  /  2.85  1  بيولوجيا

  100  83  79.51  66  7.22  06  13.25  11  المجموع

  

توزيع أفراد العينة حسب احلالة املهنية للطالب ،فمن خال النسب نالحظ أن نسبة ) 4(ميثل اجلدول رقم   

 عمال أحرار، %22.7وما نسبته  الطلبة املوظفني،%  25.13و نسبة  من الطلبة ال يعملون،%  51.79

مما  الساعي للدراسة وكثرة األعمال املقدمة للطالب،وما يفسر النسبة األكرب يف اجلدول هو اإلكتضاض يف احلجم 

  . ينجر عنه عدم التوفيق بني الوظيفة و الدراسة
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  . بين مدى استخدام الطلبة لالنترنت في البحث العلمي): 4(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  نادرا  أحيانا  دائما

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

22  45.83  26  54.16  /  /  48  100  

  100  35  /  /  34.28  12  65.71  23  بيولوجيا

  100  83  /  /  45.8  38  54.2  45  المجموع

من طلبة البيولوجيا %28.34ونسبة  التكنولوجيامن طلبة %16.54فنجد نسبة) 4(ميثل اجلدول رقم   

 تكنولوجيا أجابوا بنعم،علوم و من طلبة %83.45من طلبة البيولوجيا ونسبة %71.65أجابوا أحيانا ،ومانسبته

نالحظ تقارب يف نسب التخصصني بني اإلجابات، وما يفسر االستعمال الكبري لألنرتنت يف البحث العلمي هو 

توفره هده الوسيلة سواء كتب دوريات وجمالت دراسات وحبوث علمية يف جماالت الكم اهلائل من املعلومات اليت 

ا يرجع هذا إىل وجود املعلومات معينة وختصصات خمتلفة مع سهولة احلصول عليها ،أما الذين أجابوا بأحيانا رمب

  . اليت ختصهم فلم يقوموا بالبحث يف االنرتنت
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  .الستخدام األنترنت في البحثيبين المكان المفضل ): 5(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  فضاء عمومي  الجامعة  المنزل

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

27  56.25  11  22.91  10  20.83  48  100  

  100  35  2.85  1  25.71  9  71.42  25  بيولوجيا

  100  83  13.3  11  24.1  20  62.7  52  المجموع

  

من طلبة علوم و  %25،56من طلبة البيولوجيا ونسبة  %42.71نسبة ) 5(اجلدول رقم  يبني  

لطلبة  %71،25لطلبة تكنولوجيا االتصال ونسبة  %91،22أما اجلامعة جند نسبة  تكنولوجيا يفضلون املنزل،

أم  %83،20بنسبة  علوم وتكنولوجياالبيولوجيا، ولكن يف نسبة الفضاء العمومي فنجد اختالف لصاحل طلبة 

  .2،85 .%طلبة البيولوجيا بنسبة 

ا ليال و هو م يستخدمو فنجد أن كال طلبة التخصصني يستخدمون االنرتنت يف املنزل ،هذا ما يعين أ  

ذلك أن  للبحث حيث الراحة يف املنزل دون االرتباط بالوقت يف الفضاء العمومي،الوقت الذي يتفرغ يف الطالب 

  . أغلب البيوت أصبح لديها االشرتاك يف هذه اخلدمة
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  .يبين متوسط الوقت الذي يستغرقه الطالب في البحث في االنترنت): 6(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  غير محدد  سا 3أكثر من   سا 3سا إلى  1من 

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

21  43.75  6  12.5  12  25  48  100  

  100  35  42.85  15  11.82  4  37.14  13  بيولوجيا

  100  83  32.5  27  12.0  10  41.0  34  المجموع

  

ختتلف بني التخصصات لكنها ضعيفة حيث جند أكرب نسب  يةأن النسب املؤو ) 6(يوضح اجلدول رقم   

أكرب نسبة يف ختصص البيولوجيا %  75،43سا نسبة 3 إىل سا1ختصص تكنولوجيا االتصال تشري إىل متوسط 

وتأيت يف مرتبة  %25بنسبة  التكنولوجيا أن غري حمدد يأيت يف املرتبة الثانية "يف حني  %85،42غري حمدد بنسبة 

سا يف املرتبة الثالثة بالنسبة للتخصص  3ويقع أكثر من %14،37سا نسبة 3 إىل سا1وجيا ختصص البيول

  .%82،11وختصص البيولوجيا 5،12 بتفاوت طفيف لنسب حيث جند ختصص التكنولوجيا 
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  .في األنترنتيبين اللغة المستخدمة في البحث ): 7(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  اإلنجليزية  الفرنسية  العربية

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

33  68.75  5  10.41  2  4.16  48  100  

  100  35  5.71  2  71.42  25  11.42  4  بيولوجيا

  100  83  4.8  4  36.1  30  44.6  37  المجموع

  

عند طلبة  %42،71:يستخدمون اللغة الفرنسية وقدرت بيظهر من خالل اجلدول أن أكرب نسبة   

وبعدها اللغات ككل بنسبة تكنولوجيا العند طلبة  % 75،68وتأيت بعدها اللغة العربية بنسبة  االبيولوجي

  .عند طلبة تكنولوجيا االتصال وتأيت بعدها اللغة االجنليزية بنسبة متفاوتة بني التخصصني 66،16%

  

  

  

  

  



 الميدانية اإلجراءات                                                                               :الفصل الرابع

 

59 

 

  يبين نوع الوسيلة التي يستعملها الطلبة أثناء الحديث): 8(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  اللوحة اإللكترونية  الحاسوب المحمول  الهاتف الذكي  الحاسوب المكتبي

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   لتكرارا %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

29  18.75  7  14.58  29  60.41  3  48  48  100  

  100  35  35  2  85.71  30  2.85  1  5.71  2  بيولوجيا

  100  83  83  5  71.1  59  9.6  8  13.3  11  المجموع

  

حيث يستعمل نسبة نوع الوسيلة اليت يستعملها الطلبة أثناء احلديث ) 8( اجلدول رقم يبني  

وتليها نسبة احلاسوب %  41،60:تكنولوجيا بالمن طلبة البيولوجيا احلاسوب احملمول أما طلبة 71،85%

وتأيت بعدها نسبة اهلاتف %  71،5تكنولوجيا أما طلبة البيولوجيا بنسبة العند طلبة %  75،18املكتيب بنسبة 

أما نسبة استعمال %  85،2أما طلبة البيولوجيا بنسبة % 58،14تكنولوجيا بالالذكي بأعلى نسبة عند طلبة 

  . هي متقاربة بني التخصصني من حيث االستعمالاللوحة االلكرتونية ف
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  يبين الفترة التي يخصصها الطلبة الستخدام األنترنت): 9(الجدل رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  ليال  عصرا  زواال  صباحا

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   لتكرارا %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

5  10.41  8  16.66  7  14.58  28  58.33  48  100  

  100  35  60.0  21  25.71  9  11.42  4  2.85  1  يولوجياب

  100  83  59.0  49  19.3  16  14.5  12  7.2  6  المجموع

  

لطلبة %  60: جند أن أكرب نسبة يف فرتات االستخدام كانت ليال حيث جند أن أكرب نسبة قدرت ب  

 %58،14لطلبة البيولوجيا و %71،25تكنولوجيا ،وتليها نسبة عصرا بنسبة اللطلبة 33،58 البيولوجيا ونسبة 

لطلبة %48،11مث %66،16تكنولوجيا وتليها زواال أكرب نسبة لطلبة تكنولوجيا االتصال بنسبة اللطلبة 

وهذا ما نالحظه  %،85،2تكنولوجيا أما طلبة البيولوجيا بنسبة اللطلبة  %4،10البيولوجيا وأخريا صباحا بنسبة 

  . نت ليال وهو الوقت الذي يتفرغ يف الطلبة للبحثيف الواقع فأغلب الطلبة يستخدمون االنرت 
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  يبين أسباب لجوء الطلبة لألنترنت في البحث العلمي): 10(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  قلة المراجع  سرعة المعلومة
تفضيل اإللكترونيك 

  على الورق 
  المجموع  ضروري

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   لتكرارا %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

5  10.41  8  16.66  7  14.58  28  58.33  48  100  

  100  35  60.0  21  25.71  9  11.42  4  2.85  1  يولوجياب

  100  83  59.0  49  19.3  16  14.5  12  7.2  6  المجموع

  

لنسب املؤوية اليت نالحظها من خالل اجلدول أن أكرب نسبة من طلبة البيولوجيا يرجعون سبب جلوئهم ا  

أما طلبة تكنولوجيا االتصال لقلة %  5،37بنسبة  التكنولوجياوطلبة  80% لألنرتنت إىل سرعة املعلومة ب 

التكنولوجيا لطلبة  %83،20وألنه ضروري بنسبة  %71،5وطلبة البيولوجيا بنسبة  %33،33املراجع بنسبة 

عند طلبة البيولوجيا أما عن تفضيل املراجع االلكرتونية عن املراجع الورقية فهي نسب متقاربة بني % 42،11وب

  . التخصصني
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  يبين دوافع استخدام الطلبة لشبكة األنترنت): 11(جدول رقم ال

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  التحضير اليومي   التثقيف  إنجاز البحوث

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

32  66.06  15  31.25  1  2.8  48  100  

  100  35  8.75  3  14.28  5  77.14  27  بيولوجيا

  100  83  4.8  4  24.1  20  71.1  59  المجموع

  

ال تظهر الفروق يف النسب املئوية حيث جند أن اكرب نسبة من الطلبة يستخدم االنرتنت بدافع اجناز   

ثاين رتبة كانت  التكنولوجيالطلبة %  06،66لطلبة البيولوجيا ونسبة  14،77%البحوث حبيث جند نسبة 

لطلبة البيولوجيا  %28،14 ونسبةالتكنولوجيا لطلبة %  25،31للتثقيف بالنسبة للتخصصني فنجد نسبة 

  . وآخر نسبة وهي قليلة يف التخصصني فيما خيص التحضري اليومي للدروس
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  النشاطات العلمية التي يقوم بها الطلبة عبر األنترنت): 12(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  نشر مواضيع  إستشارات علمية  تحميل الكتب  بحوث

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   لتكرارا %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

19  39.58  23  47.91  2  4.16  4  48  48  100  

  100  35  35  2  5.71  2  37.14  13  51.42  18  يولوجياب

  100  83  83  6  4.8  4  43.4  36  44.6  37  المجموع

  

لطلبة  %42 51جند النسب املئوية تعرب عن هذا فنجد أكرب نسبة للبحوث لكال التخصصني فنسبة ،  

لتكنولوجيا ل%  91،47أما النسبة الثانية لتحميل الكتب بنسبة التكنولوجيا لطلبة  %58،39 البيولوجيا و 

  . لتخصص البيولوجيا 37%،14 ونسبة 
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  مدى استخدام الطلبة للبريد اإللكتروني في التواصل): 13(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  ال  نعم

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

26  54.16  22  45.83  48  100  

  100  35  20  7  80  28  بيولوجيا

  100  83  34.9  29  65.1  54  المجموع

  

 التكنولوجيام يستخدمون الربيد االلكرتوين وطلبة مهعند طلبة البيولوجيا أ%  80كرب نسبة تقدر ب  

أما نسبة  %83،45أما نسبة الذين ال يستخدمون الربيد االلكرتوين فقد بلغت نسبتهم %  16،54تقدر ب

  % .20البيولوجيا فقد مثلت طلبة 
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  محركات البحث المفضلة لدى الطلبة مع سبب التفضيل): 14(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  بيولوجيا  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

Google 47  97.91  26  28.74  73  87.98  

Yahoo  1  2.08  /  /  1  1.20  

Opera  /  /  1  2.85  1  1.20  

Torch  /  /  1  2.85  1  1.20  

  8.43  1  20  7  /  /  دون إجابة

  10  83  100  35  100  48  المجموع

  

يوضح اجلدول أن حمركات البحث املفضلة لدى طلبة التخصصني حيث جند أن أغلب الطلبة يفضلون   

 لطلبة البيولوجيا، %28،74ونسبة  التكنولوجيالطلبة  %91،97بأكرب نسبة تبلغ  Googleحمرك البحث 

  . م يفضلون احملركات األخرى وبنسبة قليلة جدا من التخصصنيوما تبق ى من العينة فإ
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  طريقة بحث الطلبة في األنترنت): 15(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

كتابة الموضوع مباشرة 

  في محرك البحث
  البحث في موقع معين

البحث في المواقع 

  المحفوظة في المفضلة 
  المجموع

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

37  77.08  6  12.05  5  10.41  48  100  

  100  35  11.42  4  14.28  5  74.28  26  بيولوجيا

  100  83  10.8  9  13.3  11  75.9  63  المجموع

  

لطلبة البيولوجيا ،  28.74%ونسبة التكنولوجيا، لطلبة  %08.77نسبة  خالل اجلدول أننرى من   

 05.12% لطلبة البيولوجيا ونسبة  %41.10وثاين نسبة تبني أن الطلبة يبحثون ي املواقع املخصصة بنسبة 

لطلبة  %42.11 وثالث نسبة من الطلبة الذين يبحثون ي املواقع احملفوظة لديهم بنسبة ،التكنولوجيالطلبة 

 . التكنولوجيا 41.10%البيولوجيا ونسبة 
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  التطبيقات التي يستخدمها الطلبة في البحث بالترتيب): 16(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

كتابة الموضوع مباشرة 

  في محرك البحث
  المجموع  البحث في موقع معين

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  13.3  11  11.42  4  14.58  7  المنتديات

  6.0  5  5.71  2  6.25  03  المدونات

  22.9  19  22.85  8  22.91  11  المكتبات الورقية

  13.3  11  22.85  8  6.25  03  مواقع الجامعات

  20.5  17  11.42  4  27.08  13  تواصل إجتماعي. م

  24.1  20  25.71  9  22.91  11  غير محدد

  100  83  100  35  100  48  المجموع

  

تأيت  التكنولوجيافنالحظ بالنسبة  النسب املؤوية تبني بعض االختالفات ولكن تبقى اختالفات طفيفة،  

و تأيت يف  مواقع التواصل االجتماعي يف املرتبة األوىل يف حني تأيت غري حمدد بالنسبة للبيولوجيا يف نفس املرتبة،

،و مواقع اجلامعات و املكتبات االلكرتونية يف للتكنولوجيااملرتبة الثانية غري حمدد و املكتبات االلكرتونية بالنسبة 

تكنولوجيا،و املنتديات و مواقع التواصل لنفس املرتبة بالنسبة للبيولوجيا ،ويف املرتبة الثالثة املنتديات بالنسبة ل

و  ،للتكنولوجياويف املرتبة الرابعة املدونات واملواقع اجلامعات بالنسبة  بالنسبة للبيولوجيا،االجتماعي يف نفس املرتبة 

املنتديات و مواقع التواصل االجتماعي يف نفس املرتبة بالنسبة للبيولوجيا ونالحظ أن أغلب الطلبة باختالف 

  . اات لعدم توثيق معلوماالتخصص يعتمدون على املصادر املوثوقة ويبتعدون عن املدونات و املنتدي
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  ثقة الطلبة في المعلومات المتحصل عليها): 17(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  ال  نعم

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  100  45  31.25  15  86.75  33 علوم وتكنولوجيا

  100  35  25.71  9  74.28  26  بيولوجيا

  100  83  28.9  24  71.1  59  المجموع

  

الذين يثقون يف املعلومات عند طلبة  %28.74نقرأه من خالل اجلدول أن أكرب نسبة تقدر ب ما  

و ما تبقى من نسبة التخصصني ال يثقون يف هذه  التكنولوجيامن طلبة  %75.68 البيولوجيا وكذلك نسبة

  . املعلومات
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  المعلومات المتحصل عليها من األنترنت مدى استفادة الطلبة من): 18(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  أحيانا  ال  نعم

 %النسبة   التكرار %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  100  48  20.83  10  /  /  79.16  38 علوم وتكنولوجيا

  100  34  28.1  20  /  /  71.42  25  بيولوجيا

  100  83  24.1  20  /  /  75.9  63  المجموع

  

من طلبة %  16.79ا متقاربة بني كال التخصصني فنجد نسبة نالحظ من خالل نسب يف اجلدول أ  

، أجابوا أحيانامن طلبة البيولوجيا أجابوا بنعم و ما تبقى من نسبة التخصصني  42.71%التكنولوجيا ونسبة 

دائما تقدم للطالب ما يبحث عنه من تعين أن أغلب الطلبة يستفيدون من هذه املعلومات وأن االنرتنت 

  . املعلومات اليت ختدم حبوثه بالرغم من اختالف التخصص
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  يبين ما إذا كان الطلبة يفضلون األنترنت أو المراجع الورقية): 19(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  أحيانا  ال  نعم

 %النسبة   التكرار %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  100  48  50  24  25  12  25  12 علوم وتكنولوجيا

  100  34  57.14  20  20  7  22.85  8  بيولوجيا

  100  83  53.0  44  19  19  24.1  20  المجموع

  

من   85.22%ونسبة  لتكنولوجيا،ل 50%للبيولوجيا ونسبة  % 4.57من خالل اجلدول جند نسبة   

و  التكنولوجيامن طلبة  %25تكنولوجيا االتصال أجابوا بنعم ونسبة  من طلبة% 25ونسبة   طلبة البيولوجيا

م يقومون من طلبة البيولوجيا أجابوا بال ،و ما يفسر النسب األكرب لكال التخصصني ما يعين أ% 20نسبة  

   .رو املصد بتحليل هذه املعلومات وفهمها مث استغالهلا يف أجناز البحث أو إعادة صياغتها مع احملافظة على املعىن
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  ذا كان الطلبة يفضلون األنترنت أو المراجع الورقيةإيبين ما ): 20(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  اإلثنين معا   المراجع القليلة  األنترنت

  علوم وتكنولوجيا

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار

12  25  4  8.33  32  66.66  48  100  

  100  35  62.85  22  11.42  4  25.71  9  بيولوجيا

  100  83  65.1  54  9.6  8  25.3  21  المجموع

  

 %85.62ونسبة التكنولوجيا لطلبة % 66.66جند أن كال التخصصني يفضلون املصدرين معا بنسبة   

يفضلون االنرتنت و  التكنولوجيامن طالبة  %25من طلبة البيولوجيا ونسبة  %71.25لطلبة البيولوجيا و نسبة 

  . الباقي من نسبة التخصصني يفضلون املراجع الورقية
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  يبين ما إذا كانت األنترنت تكفي في إنجاز البحوث): 21(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  ال  نعم

 %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  100  48  62.5  30  37.5  28 علوم وتكنولوجيا

  100  35  74.28  26  25.71  9  بيولوجيا

  100  83  67.46  56  32.53  27  المجموع

  

 التكنولوجيامن طلبة % 5.62من طلبة البيولوجيا ونسبة  %28.74 نسب متقاربة جدا ،جند نسبة  

  .أجابوا بنعممن طلبة البيولوجيا % 71.25 ونسبة التكنولوجيا من طلبة  %5.37ونسبة  ،الأجابوا ب
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  يبين ما إذا كانت األنترنت تحقق اإلشباع في المطالعة اإللكترونية): 22(الجدول رقم 

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  أحيانا  ال  نعم

 %النسبة   التكرار %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  100  48  35.41  17  16.66  8  47.91  23 علوم وتكنولوجيا

  100  34  60  21  8.57  3  31.42  11  بيولوجيا

  100  83  48.8  38  13.3  11  41.0  34  المجموع

  

 التكنولوجيا من طلبة  %91.47من طلبة البيولوجيا أجابوا بأحيانا ونسبة  %60يبني اجلدول أن نسبة   

من طلبة البيولوجيا % 42.31أجابوا بأحيانا يف حني نسبة  التكنولوجيامن طلبة  %41.35أجابوا بنعم ونسبة 

وما تبقى من نسبة التخصصني أجابوا بال ،نالحظ تفاوت يف النسب واختالف يف اإلجابات لكن  أجابوا بنعم،

  . يبقى اختالف طفيف على مستوى النسب
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كانت األنترنت تساعد الطلبة في فهم الدروس و البحث عن معلومات  يبين ما إذا): 23(الجدول رقم 

  إضافية

  إحتماالت

  التخصص

  المجموع  أحيانا  ال  نعم

 %النسبة   التكرار %النسبة  التكرار %النسبة   التكرار %النسبة   التكرار  

  100  48  35.41  17  16.66  8  47.91  23 علوم وتكنولوجيا

  100  34  60  21  8.57  3  31.42  11  بيولوجيا

  100  83  48.8  38  13.3  11  41.0  34  المجموع

  

% 75.68من طلبة البيولوجيا ونسبة  %22.74املؤوية يف اجلدول حيث جند نسبة ما ترتمجه النسب   

 التكنولوجيامن طلبة %25.31من طلبة البيولوجيا ونسبة  %71.25من طلبة تكنولوجيا االتصال ونسبة 

   .أجابوا بأحيانا
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 :النتائج العامة: ثانيا

  .أحيانا و ال يوجد اختالف بني طلبة التخصصني تتقارب نسبة الطلبة الذين يستخدمون االنرتنت دائما و

فهي نسبة  %43.75ليس لديهم وقت حمدد للبحث أما نسبة  %42.85طلبة البيولوجيا قدرت ب  - 

  .سا3- سا1طلبة التكنولوجيا متوسط وقت البحث 

 .أغلب طلبة التخصص يستخدمون االنرتنت ليال بنسبة أكرب من كل الفرتات - 

و قلت  %37.5ولوجيا لالنرتنت يف البحث العلمي هو سرعة املعلومة بنسبة متثل سبب جلوء طلبة التكن - 

من طلبة البيولوجيا الذين متثل سبب جلوئهم  %80يف حني متثل نسبة  %33.33املراجع بنسبة 

 .لالنرتنت هو سرعة املعلومة

لطلبة البيولوجيا و نسبة  %77.14متثل دوافع الطلبة يف استخدام االنرتنت هو اجناز البحوث بنسبة  - 

 .لطلبة التكنولوجيا 66.06%

ميثل حتميل الكتب و اجناز البحوث أكثر النشاطات العلمية اليت تقوم ا طلبة التخصصني بنسبة أكرب  - 

 .على التوايل دون وجود فروق دالة بني التخصصني

رتتيب الذين يفضلون نسبة طلبة التكنولوجيا و البيولوجيا على ال %74.28و  %97.91متثل نسبة  - 

 .حمرك البحث قوقل ألنه األسرع مع وفرة للمعلومة

عن نسبة طلبة البيولوجيا الذين يكتبون موضوع  74.28عن نسبة طلبة التكنولوجيا و  %77.08تعرب  - 

البحث مباشرة يف حمرك البحث كخطوة أوىل للبحث دون  البحث يف املواقع خاصة و ال توجد فروق 

 .0.05عند مستوى الداللة  0.95= 2كاف   بني ختصصني يف ألن

تأيت مواقع التواصل االجتماعي يف الرتبة األوىل يف االستخدام و تشابه ترتيب باقي التطبيقات بني  - 

 .التخصصني
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أكرب نسبة يف طلبة البيولوجيا و التكنولوجيا يثقون يف املعلومات اليت يتحصلون عليها من االنرتنت و كان  - 

و ال توجد  Pdfمات موثقة و خاصة إذا كانت كتب أو ملفات منشورة يف صيغة تعليلهم، توجد معلو 

 .فروق ذات داللة إحصائية بني التخصصني

 .يستفيدون من املعلومات اليت يتحصلون عليها من االنرتنت 75.9أغلب طلبة التخصصني و بنسبة  - 

ى الرتتيب أجابوا بأن من طلبة التكنولوجيا و طلبة البيولوجيا عل %74.28و نسبة  %62.5نسبة  - 

االنرتنت ال تكفي يف اجناز البحوث و يف تعليلهم إجابتهم، أم يرون أنه ال بد من الرجوع إىل املراجع 

 .عن وجود داللة إحصائية 2الورقية، و ال تعرب كاف 

نية و من طلبة البيولوجيا أجابوا بأن االنرتنت أحيانا ما تشبع حاجتهم يف املطالعة االلكرتو  %60نسبة  - 

اختلفت تعاليقهم بني عدم املطالعة إال للضرورة، ال توفر معلومات كافية، مملة و متعبة و عدم توفر 

 .الوقت، بنسب متقاربة جدا

ألا توفر معلومات متجددة سريعة و كم هائل  %47.91أكرب نسبة طلبة التكنولوجيا أجابوا بنسبة  - 

 .من املعلومات يف جمال التخصص يف ظل قلة املراجع

 .تبني نسبة أكرب من طلبة التخصصني أن االنرتنت تساعدهم يف فهم دروسهم - 

 :تحليل و مناقشة الفرضيات: ثالثا

بيانات املتعلقة باألسئلة الفرعية سنقوم من خالل عرض و حتليل البيانات امليدانية اليت مت فيها عرض و مناقشة ال

  .بتفسري نتائج الدراسة و مناقشة الفرض الرئيسي و الفرضيات الفرعية
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  :مناقشة الفرضية األولى

توجد فروق بين طلبة البيولوجيا و طلبة التكنولوجيا من حيث عادات استخدام "يتمثل نص الفرضية  -

  ".االنترنت

احملور األول و املتعلقة بعادات االستخدام أظهرت النتائج عدم وجود فروق طلبة من خالل عرض و حتليل نتائج 

البيولوجيا و طلبة التكنولوجيا يف عادات استخدام طلبة التخصص لألنرتنت حيث يستخدمون االنرتنت يف املنزل 

كلفة كما يف الفضاء الراحة يف اإلحبار و التدفق العايل لالنرتنت حيث أن الطالب غري مرتبط بالوقت و ال الت

العمومي فهو يسخر وقت كايف لإلحبار يف شبكة االنرتنت و احلصول على املعلومات اليت يريدها الطالب يف ظل 

 .سرعة هذه الوسيلة و تعدد املصادر و الكم اهلائل من املعلومات

  :مناقشة الفرضية الثانية

  ".ي دوافع استخدام االنترنتال يوجد فروق بين طلبة التكنولوجيا و طلبة البيولوجيا ف"

تبني نتائج احملور الثاين املتمثل يف دوافع استخدام األنرتنت يف البحث العلمي أنه ال توجد فروق بني طلبة 

التخصصني يف دوافع استخدام شبكة األنرتنت يف البحث فنجد أن أكرب نسبة لطلبة التخصصني متثل أنشطتهم 

حوث و حتميل الكتب طلبة التخصصني يستخدمون األنرتنت بدافع اجناز العلمية عرب األنرتنت هي اجناز الب

حبوثهم العلمية، و يفسر االستخدام الكبري هلذه الوسيلة يف البحث العلمي هو الكم اهلائل الذي توفره من 

املعلومات لطلبة مع اختالف املصادر و تعددها و تعدد خدماا يف هذا اال مع إمكانية حتميل الكتب 

اللكرتونية اليت قد ال يتحصل عليها الطالب يف املكتبة اجلامعية، و قد يرجع هذا أيضا إىل نقص املراجع ا

  .باملكتبات و عدم توفرها على كتب جديدة تتماشى و التطور احلاصل يف جمال العلوم
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  :مناقشة الفرضية الثالثة

ة تكنولوجيا من حيث االشباعات ال يوجد فرق بين طلبة البيولوجيا و طلب"تتمثل هذه األخرية يف  -

  ".المحققة من خالل استخدام األنترنت

تبني نتائج احملور الثالث و املتعلقة باإلشاعات احملققة من استخدام االنرتنت يف البحث أنه ال توجد  - 

فروق بني طلبة التخصصني يف االشباعات احملققة يف استخدام االنرتنت حيث أجاب أغلب الطلبة أم 

ن من املعلومات اليت يتحصلون عليها من االنرتنت يف جمال حبوثهم و هذا راجع إىل وفرة و تنوع يستفيدو 

املعلومة من خالل تلك الوسيلة كما و نوعا، الطلبة يثقون يف املعلومات اليت يتحصلون عليها يف ذلك أن 

 .   PDFاملعلومات موثقة خاصة إذا كانت من جهة موثوقة و نشرة يف صيغة 

 :ة الفرض العاممناقش

ال توجد فروق في استخدام األنترنت في البحث العلمي بين طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس " - 

من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا و من خالل مالحظاتنا الواقعية  "تعزى لمتغير التخصص

صلنا إىل أنه ال توجد فروق ذات باعتبارها طلبة من خالل املعاجلة اإلحصائية للبيانات املتحصل عليها تو 

داللة إحصائية بني طلبة البيولوجيا و طلبة التكنولوجيا يف استخدامهم لألنرتنت يف البحث العلمي و 

ختفي أنه توجد بعض فروق الطفيفة تتمثل يف اللغة املستخدمة و استخدام الربيد االلكرتوين لصاحل طلبة 

  .جد فروق ظاهرةالبيولوجيا إال أنه يف عامة األمر ال تو 

هذا ما يدل أن التخصص ال يوجب بالضرورة وجود اختالفات يف استخدام األنرتنت يف جمال اجناز البحوث ذلك 

أن أغلب الطلبة يلجئون هلذه الشبكة بدافع اجناز حبوثهم و استغالل خدماا املتنوعة و مراجعها املتعددة يف هذا 
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يف البحث العلمي حيث تزيد من قيمته و تثرية و تعززه باإلضافة إىل اال و يرجع هذه األمهية هذه الوسيلة 

 .املراجع الورقية اليت تستطيع الطلبة كما بينها يف الدراسة االستغناء عنها يف ظل ما توفره هذه الوسيلة

صص فلقد أضحت األنرتنت من املتطلبات الضرورية يف جمال البحث العلمي ملا حتققه للطالب على اختالف التخ

  .من اشباعات

ال توجد فروق في استخدام األنترنت في البحث العلمي بين طلبة جامعة ". و من هنا نستنتج حصة الفرضية

  ."عبد الحميد بن باديس تعزى لمتغير التخصص
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    :خاتمة

ا خالل هذه الفرتة يف حدود عينة الدراسة بالوصول إىل النتائج املذكورة  من خالل الدراسة اليت قمنا  

و أن أغلب الطلبة "أنه ال توجد فروق تعزى ملتغري التخصص يف استخدام األنرتنت يف البحث العلمي "توصلنا

لوسيلة للطالب ملا حتققه وتوفره هذه ا. يستخدمون األنرتنت يف اجناز البحوث العلمية بنسبة عالية وبدرجة كبرية 

  . ويف شىت التخصصات هذا االمن معلومات وخدمات متنوعة يف 

ولقد سامهت هده الوسيلة يف حل العديد من املشاكل اليت تواجه الطلبة يف إعداد حبوثهم مثل قلة املراجع   

راجع اليت تتماشى مع التخصصات اجلديدة وصعوبة احلصول عليها ، فلقد أصبح من السهل احلصول على امل

املختلفة واملتنوعة يف مناطق خمتلفة من العامل من خالل اإلحبار يف هذه الشبكة العاملية اليت حتوي كم هائل من 

وأحباث   جمالت علمية دراسات، ا توفر مراجع موثقة كالكتب االلكرتونية،املعلومات واملعارف، ضف إىل ذلك أ

االت فهي مراجع متكن الطالب من االعتماد عليها وا علمية لدكاترة وباحثني كبار يف خمتلف التخصصات

  . واستغالهلا

  : االقتراحات و التوصيات

  .البحث يف املواقع اخلاصة املتخصصة بتخزين هذه املواقع للرجوع إليه  •

  : البحث يف املواقع اليت حتمل رمز •

• Edu :وتعين مواقع اجلامعات والكليات واملعاهد التعليمية  

• Gov : املواقع احلكوميةوتعين . 

• Int :وتعين مواقع املنظمات الدولية .  

• Org :تعين املواقع ذات النفع العام.  
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ا ذو عدم االعتماد بدرجة كبرية على املعلومات املتوفرة على املنتديات واملدونات إذا إال كان أصحا •

  .درجة علمية عالية

  . البحث يف املكتبات االلكرتونية •

  . املأخوذة من األنرتنت ضرورة توثيق املعلومات •

  ).بنوك املعلومات(البحث يف قاعدة البيانات •
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