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 ىذا الواجب ووفقنا الى انجاز ىذا  أداء لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا عمىأنارالحمدهلل الذي
 العمل 

. والصالة والسالم عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم منبر دربنا بقدوتو الحسنة

 نشكر كل من ساعدنا عمى اتمام ىذه المذكرة والى كل من كان عون وسندا لنا  أنواليفوتنا
 في بحثنا

 رسالة في الحياة  الى كل األساتذة  أقدس الشكر والتقدير الى الذين حمموابأسمى آيات مدقتن
 . واالتصالاإلعالمقسم عموم

عمينا ال  يبخل ي كان لنا الموجية ولمالذ عمى ىذا العمل وف المشر األستاذدون أن ننسى
 .أستاذفشكرا لك يا .........توبمعمومة وال بوق

بالذكر األساتذة كما الننسى كل من ساعدنا من قريب أومن بعيد إلنجاز ىذا العمل ونخص 
 .واالتصال بمستغانم اإلعالم عموم

  

 شكر



 

 

 

 

 الحمد هلل والشكر على اتمام هذه المذكرة

أهدي هذا العمل إلى أول كلمة جاءت على لسانً إلى رفٌقة الدرب أمً العزٌز 

 بالعربٌفأطٌمة والى الغالً والعزٌز أبً الحنون شارف العربً

إلى من كل إخوتً مراد  وزوجته و  حفٌظة وسمراء وحكٌم وحلٌمة وٌاسٌن وصدٌقاتً 

 جمٌعهن

 وأشكر أستاذي الذي لم ٌبخل علٌنا بتوجٌهنا وإعطاءنا المعلومات العربً بوعمامة

.والىكل األصدقاء الذٌن أعرفهم و لم ٌكتبهم قلمً لكن لم أنساهم  

.والى جمٌع األساتذة وطلبة جامعة مستغانم بخروبة  
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.الحمد هللا الذي وفقنا فً إتمام هذه المذكرة ولم نكن نصل إلٌها لوال فضل هللا  

:أهدي هذه المذكرة الى كل من نزلت فً حقهم االٌتٌن الكرٌمتٌن فً قوله تعالى  

ارحمهماوق ل رب"  

"كما ربياني صغيرا  

24السر ااالراا    

عبد المولً نصٌرةكلمة نطقها لسانً أمً العزٌزةأول الى  

الى من علمنً أن الحٌاة مثابرة وعلمنً معنى النجاح أبً العزٌز رحمه هللا بن عودة 

.عبدالقادر   

, مٌمً, أسٌا,عائشة ,نوال , نسٌمة,الى كل من ساعدنً فً هذا البحث اخواتً حنان 

 وزجً مغوفل محمد 

 والى كل صدٌقاتً فً العمل واصدقائً

كما اهدي هذه المذكرة الى استاذي الغالً العربً بوعمامة الذي أشرف على توجٌهنا 

.وتأطٌرنا  

  والى جمٌع األساتذة وطلبة قسم األعالم واألتصال 
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  األشكـــــــــــــــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
إن تطوير التعميم من القضايا المحمية نظر التحديات التييفرضيا ىذا العصرعصر 

 .المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت
حيث يعتبر قطاع التربية والتعميم بمختمف مستوياتو من أىم المجاالتالتي كثر فييا إستخدام 

األنترنت التي تعد من أحدث تقنيات اإلتصالية البارزة في التعميم كونيا تسمح لمباحث 
مما دفع قطاع التعميم العالي إلى ,بالحصول عمى معمومات في مختمف التخصصات 

إستخدام ىذه التقنية في مجال البحث العممي بمختمف مؤسساتو بإعتبار الجامعة مؤسسة 
فيي ممزمة عمى مواكبة الركب الحضاري والمعرفي بكونيا ,تعميمية اجتماعية في آن واحد 

الخمية الرئيسية في تكون االطارات الباحثين وتنمية الكفاءات المينية لألستاذ الجامعي الذي 
ىو حجر الزاوية ليس في العممية التدريسية فحسب بل في بناء الجامعة ككل لدرجة أنو 

لوغاب عنيا فإن الجامعة ستكون عرضة لمفقدان مكانتيا العممية واالجتماعية إذ ال يمكن 
 .تصور الجامعة بدون أساتذة 

وىو ممزم ىذا األخير عمى إستخدام األنترنت في عممية بحثو العممي لالرتقاء بعممو التعميمي 
 وتطوير مياراتيا المينية بتطبيق خطط  تدريس جديدة ونقل كل ما ىو حديث وآني لمطمبة 
ومن خالل ىذا التصوير بما أن أساتذة التعميم العالي ىم الفئة المثقفة والمتبرعة والساىرة 

عمى مد المجتمع بإطارات تخدمو وبصفتيم العصب الحيوي الذي يتحدد بو مسوئ الجامعة 
 وىم األكثر اىتماما من غيرىم بكل ما ىو جديد قد تأتى بو شبكة األنترنت 

 :ومن ىذا المنطمق دفعنا الى طرح التساؤل التالي
 ما واقع إستخدام األستاذ الجامعي لألنترنت في البحث العممي بالجامعة؟
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 التـــــــــــــــــــساؤالت الفرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــية: 
 كيف يمكن توظيف االنترنت في التعميم والبحث العممي ؟/ 1
ما مدى استفادة االستاذ الجامعي من معمومات الشبكة واستثمارىا في عممو البحثي / 2

 وإلبداعي ؟
 ماىي أىم المقترحات لمواجية األثار السمبية وتثمين األثار االيجابية االستخدام االنترنت؟/ 3

 الـــــــــــــــــــــفرضيــــــــــــــــــــــــــــــات: 

  :التالية الفرضيات استنتاجسبق تحديده يمكن ا من خالل م

  إستخدام األنترنت يزيد من فعالية البحث العممي ويجعل األستاذ الجامعي يواكب
 .تطورات  في مجال بحثو

   ىناك عدة مشاكل ومعوقات التي تعوق إستخدام األنترنت في البحث العممي 

  أسبـــــــــــــاب اختيارالــــــــــــموضــــــــوع: 

ىذه , ىناك أسباب تكمن خمف أي بحث عممي تدفع الباحث لالختيار موضوع بحثو 
ومن ىذه المنطمق , األسباب تكون بمثابة المحرك األساسي والمصدر إلبداعاتو العممية 

فإن اختيارنا ليذا الموضوع يقف خمف مجموعة من األسباب موضوعية وذاتية وىي 
 :كاالتي 

  األسبـــــــــــــاب الـــــــذاتـــيـــــــــة: 
 رتفاعاستخدام األنترنت في البحث العممي ا 
  ميوالت ورغبات شخصية لمعرفة مدى استخدام األستاذ الجامعي لألنترنت في

 البحث العممي 
  معرفة طبيعة العالقة بين األنترنت والبحث العممي 
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  األسبـــــــــــاب الـــــــمـــــــوضـــــوعيــــــــــة: 
  معرفة مدى استفادة األستاذ الجامعي من معمومات الشبكة واستثمارىا في عممو

 البحثي واإلبداعي 
  معرفة واستخدامات األستاذ ليذه الوسيمة والتأثيرات المترتبة عنيا 
   معرفة الدوافع وراء استخدام األنترنت كمصدر لممعمومات 
  نــــــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــــــة: 

 التحميمي الكمي , ىي تتخذ الشكل الوصفي 
فالصفي يعود الى كون الموضوع ييتم بمعرفة مدى واقع استخدام األساتذة األنترنت في 

 البحث العممي بالجامعة 
والتحميمي باعتبار أنو البد من تحميل النتائج المتواصل إلييا األمر الذي يسمح باستخالص 
 األسباب ومعرفة األثار المترتبة عن استخدام األستاذ الجامعي لألنترنت في البحث العممي 
أما الكمي فيرجع إلى أن ىدف البحث ىو الحصول عمي نسب مئوية يعبر عنيا في جدول 

 بسيط وأخرى مركبة ترجم نتائج الدراسة ميدانية 
  األداة الــــــــــــــــــمستخــــــــــدمـــــــــــــــــــة: 

تماالعتماد عمى استمارةاالستبيان كأداة رئيسية لمبحث حيث يمكن تطبيقيا عمى قطاعات 
عريضة من األساتذة الجامعين كما أنيا تشمل عمى محاور المختمفة لدراسة وبذلك تساعد 

 عمى اإلجابة عن أسئمة البحث والخروج بنتائج تساعد في تحقيق أىداف الدراسة 
  حـــــــــــــدود الـــــــــــــــدراســــــــــــــــة: 

تعد األنترنت من المستخدمات التكنولوجيا التي دخمت مختمف الفضاء العممية واإلعالمية 
والتربوية والترفييية وستركز ىذه الدراسة حول تطبيقاتيا في البحث العممي وحدود استثمارىا 

معرفيا لالرتقاء بمستوى األداء األكاديمي والمساىمة في تطور المردود العممي بالجامعة 
 مستغانم
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  منـــــــــــــهـــــــــــــــــج الــــــــــــــــــدراســـــــــــــة: 
بالنظر إلى طبيعة ىذه الدراسة واليدف المتوفى من إجرائيا والتي تحاول قراءة مفردات 
الواقع الجامعي وسبل استخداماتياألنترنت فإن منيج التحميل الوصفي يعد منيج مناسبا 

ليذا النوع من الدراسات مع االستعانة ببعض المناىج األخرى مثل منيج التاريخي إذا ما 
 تعمقاألمر بالتطرق لمخمفية التاريخية لألنترنت وسبل التعاطي معيا وفق التطور التكنولوجيا

  أهــــــــــميـــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــة: 
 تكمن أىمية الدراسة في معرفة واقع االستخدام األنترنت في البحث العممي بالجامعة 
, مادام العمم والبحث العممي ىما الرىان الذي تربط الدول قصد االمساك بيوالتحكم فيو

 ألنو مصدر والتفوق في الحياة الراىنة 
فاألنترنت ومنذ ظيوره بدأ الحديث عن صيغة الجديدة لمتعميم تتجاوز مقاعد الدراسة 
وتجعل األستاذ عمى االتصال دائم ومستمر بالباحثين وبنوك المعطيات ومصادر 

مما يجعمو أكثر قدرة من ذي قبل عمى التوسع في عمميات البحث وإلنجاز , المعمومات 
 والتواصل العممي عمى الصعيد الجامعي 

  أهــــــــــــــــــــــداف الــــــــــــــــــــــدراســـــــــــــة: 
تعددت واستخدامات الشبكة العالمية لممعمومات وخدماتيا وصوال الى صناعة عالم 

وتيدف ىذه الدراسة إلى , حقيقي افتراضيممستخدميياباختالف دوافع وأىداف االستخدام 
معرفة أىمية األنترنت في البحث العممي من وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس تبعا 

 .لمعيار التخصص لدييم 
  مـــــــــــجتمــــــــــــــع الـــــــــــــــبحــــــــــــــــث: 

يعتبر مجتمع البحث جمع جميع المفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث لدراسة ظاىرة أو 
فإن مجتمع البحث في ىذه الدراسة يتمثل في األساتذة الجامعين , المشكمة التي يختارىا 

 . لإلستخداميم لألنترنت في بحثيم العممي 
 
  عينـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــة: 
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تعرف العينة عمى أنيا عبارة عن شريحة من المجتمع األصمي يقوم الباحث بجمع 
 1البيانات والمعمومات عنيا وتحميميا

ولقد تم اختيار عينة قصدية من أجل ىذه الدراسة ألن العينة القصدية تسمح لمباحث 
باختيار افراد العينة بما يخدم أىداف الدراسة دون ان يكون ىناك قيود أو شروط غير 

التي تظير لمباحث بأنيا مناسبة من حيث الكفاءة ومؤىالتيا العممية والختصاص 
 .وغيرىا

 
 
 
 
 
 

  

                                                           

اعداد وكتابة البحوث والوسائل الجامعٌة مع دراسة عن مناهج البحث والرسائل الجامعٌة مع , محمدد العوض العاٌدي -1
160 ص 2005,دار النشر خبٌر مكتبات والمعلومات مصر , دراسة عن مناهج عن مناهج البحث   
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  تــــــــــــحـــــديــــــــــد المـــصـــــطمحــــــــــــات: 
 

 االستخدام: 
 

 يستخدم استخداما :لــــــــــغــــــــــــــــــــة 
 المرء سألو أن يخدمو أتخذه خادما -1
 1استعممو وانتفع بو : الشيء -2

 

  إصـــــــطالحـــــــا : 
 وىوطريقة خاصة بالفرد ,ىو استعمال شيء ما سواء كان مادي او رمزي لغاية ما

 2.او الجماعة في استخدام ممارسة الفعل واستخدام االفراد التكنولوجيا
 

  إجــــــــــــــــــــرائيــــــــــــــا: 
  استخدام األستاذ الجامعي االنترنت في البحث العممي. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

                                                           

 1 52ص, 2000 ,  1دار المجانً بٌروت لبنان ط, جوزٌف الٌاس  ,  معجم مدرسً,المجانً المصور -

2 644ص ,1985,معجم العلوم اجتماعٌة الهٌئة المصرٌة الكتاب القاهرة ,ابراهٌم مذكور-
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  األستــــــــــــــــاذ الجــــــــــــــــــامـــــــــــــعـــــــــــــــي: 

 

  لـــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــة: 

 1المعمم المدير العالم كبير دفاتر الحساب الفارسية:أساتذة وأساتذ 
 

  إصــــــــــــــــطالحــــــــــــــــــا: 
 2األستاذ الجامعي المعمم الماىر في الصناعة يعمميا غيره ولقب عممي عال في الجامعة 

 3اساتذة من كان ذا عموم عالية والماىرة في فن او اختصاص يعممو غيره: األستاذ الجامعي 
 

 إجــــــــــــــــــرائــــــــــــــيـــــــــــــا: 
  وىو الركن األساس الذي , ىو عماد البحث العممي وألكاديمي : األستاذ الجامعي

 .تقوم عميو العممية التعميمية في الجامعات كميا 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

                                                           

10ص , سبتمبر 2008 ,3,4المشرق العربً بٌروت ط  , دار المشرق , المنجد فً اللغة واالعالم - 1 

الجزء   , محمد علً النجار , احمد حسن الزٌان , حامد عبدالقادر , ابراهٌم مصطفً , المعجم الوسٌط -  2 

  38ص  , 1960القاهرة  , 1ط,االول والثانً 

48 ص, مراجع نفسه , جوزٌف الٌاس , معجم مدرسً  -
3
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 األنـــــــــــتــــــــــــــــرنـــــــــــــت: 
 لـــــــــــــغـــــــــــــــــة: 

 i metenmatiomalاختصار االسم األنكميزي, مشتقة من شبكة المعمومات الدولية 

met»nuonh» ِٕٙب اٌشجىخ,  ٠ٚطٍك ػ١ٍٙب ػذح رس١ّبدthe met  )( أٚ اٌشجىخ اٌؼب١ٌّخ

met uold)) اٚ غش٠ك اإلٌىزشٟٚٔ اٌسش٠غ ٌٍّؼٍِٛبدe 

lectnomicsupensupenhighuay))
1 

  

  إصـــطالحــــب: 

 
ٟ٘ ػجبسح ػٓ ِجّٛػخ ِفىىخ ِٓ ِال١٠ٓ اٌحٛاس١ت اٌّٛجٛدح فٟ األالف األِبوٓ ٚاٌّٛلغ 

حٛي اٌؼبٌُ ٠ّٚىٓ ٌّسزخذِٟ ٘زٖ اٌحٛاس١ت اسزخذاَ حٛاس١ت ٚشجىبد ِحٛسجخ  اٌّسزخذَ 

٠ّىٓ أْ رحىُ ٚرسًٙ ػ١ٍّخ  , photocolsٚرٌه ثست ٚجٛد ِب ٠سّىجبٌجشٚرٛوٛالد 

اٌزشبسن ٘زٖ ػجش األٔزشٔذ 
2
. 

ثً ,ٕٚ٘بن رؼش٠ف أخش ٌإلٔزشٔذ ثح١ش  رؼزجش أوجش ِضٚد ٌٍّؼٍِٛبد فٟ اٌٛلذ اٌحبظش 

أٔٙب اَ اٌشجىبد ألٔٙب رعُ ػذد وج١ش ٚشجىخ اٌشجىبد ألٔٙب رعُ ػذد وج١ش ِٓ شجىبد 

اٌّٛصػخ ػٍٝ ِسز٠ٛبد ِح١ٍخ ((WANأٚ اٌٛاسؼخ((LANاٌّؼٍِٛبد اٌّحٛسجخ اٌّح١ٍخ 

ٚرسّح شجىخ أٔزشٔذ ٘زٖ ألٞ حبسٛة ,ٚإل١ّ١ٍخ ٚػب١ٌّخ فٟ ِخزٍف ثمبع ِٕٚبغك اٌّؼّٛسح 

ِضٚد ثّؼذاد ِٕبسجخ سٍٙخ االسزخذاَ
3
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           

,القاهرة,دار الفجرللنشر والتوزٌع ,الوظٌفة االعالمٌة لشبكة االنترنت ,عبد الملك ردمان الدنانً - 1 

33ص,2003  

294ص,2013دار الٌازوري كالنشر والتوزٌع االردن ,االعالم والمعلومات واالنترنت,عامر ابراهٌم القندلجً - 2 

352ص,2008,االردن ,دار البازوري ,البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات تقلٌدٌة والحدٌثة ,عامر القندلجً - 3
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االتصال مع أي حاسوب في أي مكان من العالم وتبادل المعمومات المتوفرة معو 
أو طريقة ,وبرمجياتو ,ميما كان حجم معموماتو التي يمتمكيا أو موقعو , والمشاركةفييا

 1.ارتباطو
 

 إجـــــــــــــــــــــرائيـــــــــــــــــــــا: 
ىي تمك الشبكة العالمية لممعمومات والمتاحة لكل األفراد المؤسسات بيدف اقامة عالقات 

 .اتصالية والحصول عمى مختمف المعمومات عبر كل اقطار العالم

  

                                                           

3ص , المرجع نفسه ,البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة والحدٌثة - 1
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 الــــــــــبــــــــحث الـــــــــعمـــــــــمـــــــــي: 
 

 لـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــة: 
 عمىالفحيص والمالحظة المدققة لألمر searclimgىو التفتيش في حين تدل في المغة إنكميزية 

 1.أوتعني الضوء الذي يمكن بو تفحص الظممة 
 

  إصــــــطــــــــالحــــــــا: 
مجموعة من النشاطات التي تحاول إضافة معارف أساسية جديدة عمى الحقل أو أكثر من 

حقول المعرفة من خالل اكتشاف حقائق جديدة ذات أىمية باستخدام عمميات وأساليب 
 2.منيجية موضوعية 

جيد انساني منظم وىادف يقوم عمى الرابط بين الوسائل والغايات من اجل تحقيق طموحات 
االنسان ومعالجة مشكالتو وتمبية حاجاتو واشباعيا ويتضمن مجموعة من االدوات والبيانات 
والمعمومات المنظمة واليادفة ويربط بين النظريات واالفكار واالبداع اإلنساني من جية وبين 

 3.الخبرة والممارسة والمشكالت والطموحات االنسانية من جية اخرى
 

  إجــــــــــــــــــــرائـــــــــــيـــــــــــــــــــا: 
عممية فكرية يقوم بيا الباحث لتحديد مشكالتو وذلك باالستعانة بمجموعة من ادوات البحث 

 .العممي وخطواتو بيدف جمع معمومات والتوصل الى حمول ونتائج دقيقة
 

  

                                                           

18ص,سنة .د,ط.د,دار العلوم الجزائر ,البحث العلمً ,صالح الدٌن شروخ - 1 

23ص,2013,ط5,االردن,دار صفاء للنشر والتوزٌع ,النظرٌة والتطبٌق ,اسالٌب البحث العلمً ,ربحً مصطفً علٌان  2 

23ص,نفس المرجع ,اسالٌب البحث العلمً - 3
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 دراســـــــــــات الســـــــابــــقــــــــة: 
ان جل البحوث العممية باختالف تخصصاتيا عادة ما تكون بداتييا من دراسات اخرى 

اذ يعتمد عمييا الباحث كاستشياد مرجعي او كنقطة بداية يجعل من ,سبقتيا في الميدان 
خالليا بحثو يختمف في جانب معين اوعدة جوانب عن تمك التي سبقتو فالبحث العممي 
بعد ,وكانت اولى خطوات انجازنا ليذه الدراسة اننا قمنا بعممية استطالع الدراسات السابقة 

 .تكثيف البحث عنيا سواء عمى المكتبات او عمى مستوى شبكة انترنت 
 

  دراســـــــــــــــــةاالولــــــــــــى: 
 زبير غزالة تحت إشراف دكتور سيكوك قويدر بعنوان استخدام اإلنترنت في اجريت الطالبة

 «دساسخ ١ِذا١ٔخ ثجبِؼخ ِسزغبُٔ »التدريس وتطوير البحث الجامعي 
ثٙذف ِؼشفخ  اال١ّ٘خ اٌزٟ رىس١ٙب شجىخ ,ٚرٌه ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبجسز١ش فٟ ػٍُ االجزّبع 

اإلٔزشٔذ ػٕذ اسبرزح اٌجبِؼ١ْٛ ِٓ اٌحصٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِّٙخ ٚاالحبغخ ثىً ِب ٠حذس 

ِٓ إٌذٚاد ٚاٌٍّزم١بد اٌؼ١ٍّخ , فٟ اٌؼبٌُ اٌٝ جبٔت اٌّشبسوخ فٟ اٌؼذ٠ذ فٟ جبِؼخ ِسزغبُٔ

ٚلذ لسّذ ثحضٙب اٌٝ ِمذِخ ػبِخ ,ٚحزٝ رٕشش االثحبس ُِٕٚٙ ِٓ ا٠صبي افىبسٖ األخش٠ٓ 

ٚفص١ٍٓ ثبإلظبفخ جبٔت ثجؼط اٌذساسبد اٌسبثمخ ٚاسزخذاِٙب صالس ٔظش٠بد فٟ  ١٘ئخ 

اٌزذس٠س ثجبِؼخ ِسزغبُٔ ٌٍزؼشف ػٍٝ ػاللزُٙ ثبإلٔزشٔذ ٚٚالغ اسزخذِّٙب ٌٙب فٟ اٌزذس٠س 

 :ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ ٚاٌزٟ رٛصٍذ إٌٝ ٔزبئج اٌزب١ٌخ 

 

o عالقت السبدة أعضبء هيئت التذريس ببلحبسوة واألنتزنت: 

  أغٍت اسبرزح جبِؼخ ِسزغبُٔ ٠زمْٕٛ اسزؼّبي جٙبص اٌحبسٛة ٠ّٚزٍىٛٔٗ ثصفخ

ٔظش ٌٍفبئذح اٌزٟ أصجح ٠ىزس١ب٘ب اخ١ش فٟ اٌم١بَ ثبٌىض١ش ِٓ اٌّٙبَ ,شخص١خ 

أصجح وً أسبرزح جبِؼخ ِسزغبُٔ ٠سزخذِْٛ األٔزشٔذ فٟ ظً أزشبس اٌٛاسغ 

 ٌٙب 

 

o  اعتمبد األسبتذة الجبمعين علي االنتزنت في مجبل التذريس: 
  ثً ‘ ال ٠ؼزّذ االسبرزح اٌجبِؼ١ْٛ ػٍٝ االٔزشٔذ ثشىً ِطٍك فٟ ِجبي اٌزذس٠س

 ٠زخزْٚ اٌح١طخ ٚاٌحزس فٟ اسزمبء اٌّؼٍِٛبد ِٕٙب اٌجحش اٌؼٍّٟ

  ٠شٜ أسبرزرٕب اْ األٔزشٔذ ثزٛفش٘ب ػٍٝ اٌىُ اٌٙبئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚوزا اٌطشق

اٌٝ جبٔت ػشظٙب ٌىً ,اٌجذ٠ذ ٚإٌّب٘ج اٌفؼب١ٌخ فٟ أسب١ٌت اٌزذس٠س اٌحذ٠ضخ 

 .اٌّسزجذاد اٌؼ١ٍّخ فأٔٙب ثزٌه رىْٛ لذ سبّ٘ذ ثشىً وج١ش فٟ جؼٍُٙ ٠شرمْٛ 
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o اعتمبد االسبتذة الجبمعين علي األنتزنت في مجبل البحث العلمي: 

  سغُ اٌفٛائذ اٌىض١شح ٌشجىخ االٔزشٔذ ا٢ْ أغٍت األسبرزح اٌجبِؼ١ٓ ٌُ ٠سزف١ذ ِٕٚٙب ثؼذ

 .سٛاء االٔشبء ِٛالغ أٔزشٔذ خبصخ ثُٙ 

  ٠زصً أسبرزرٕب ثشجىخ األٔزشٔذ ػبدح ٌٍذخٛي اٌٝ اٌّٛالغ اٌؼ١ٍّخ ثشىً ِسزّش

 .الغالع ِحز٠ٛبرٙب

  إْ ٌٍغخ فشٔس١خ ٟ٘ أٌٚٝ ٌغخ ٠سزؼٍّٙب أسبرزح جبِؼخ ِسزغبُٔ فٟ اٌجحش ػجش

فٍغبد أخشٜ وبإلسجب١ٔخ ٚاألٌّب١ٔخ ٚحزٝ ,صُ اإلٔج١ٍض٠خ ,األٔزشٔذ ٌز١ٍٙب اٌؼشث١خ 

ِّب ٠ذي ػٍٝ اٌزّىٓ فٟ اٌزٕٛع اٌٍغٛٞ ٌذٜ أسبرزرٕب ,اٌشٚس١خ 
1
. 

 

 الـــــــــذراســــت الثــبنيــــت: 

 

o واقع استخذام وسبئل اإليصبل لذى  أعضبء هيئت التذريس: 
أجشد ٘زٖ اٌذساسخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ أسبرزح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثجبِؼخ ِسزغبُٔ ِزّضٍخ فٟ أسبرزح و١ٍخ 

اٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ ثٙذف اٌىشف ػٓ ٚالغ اسزخذاَ رىٌٕٛٛج١بد اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبي 

ِٚؼٛلبرٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚٓ ث١ٓ ٔزبئج اٌزٟ رُ اٌزٛصً ا١ٌٙب فٟ ِحٛس اسزخذاَ اٌؼ١ٕخ 

 ٚفٟ ِجبي ٪70,96رج١ٓ أْ دٚافغ اسزخذاُِٙ ٌٙب فٟ اٌّجبي اٌجحضٟ وبْ ثٕسجخ ,األٔزشٔذ  

 فمػ ألػشاض اٌزشف١ٗ وّب  ث١ٕذ اٌذساسخ أْ أػعبء ٪2,67 ٚ٪17,74األوبد٠ّٟ ثٕسجخ 

.١٘ئخ اٌزذس٠س ٠زحىّْٛ فٟ اٌىبًِ رٛظ١ف اٌزم١ٕخارا ِب ٚفشرٙب ٌُٙ اٌجبِؼخ
2
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

ماجستٌر فً علم ,دراسة مٌدانٌة بجامعة مستغانم ,استخدام االنترنت فً التدرٌس وتطوٌر البحث العلمً ,زبٌر عزالة -1
2011-2010,االجتماع   

, دراٌة مٌدانٌة لكلٌة العلوم االجتماعٌة ,واقع استحدام وسائل االتصال لدى اعضاء هٌئة التدرٌس , عالوٌة حسٌبة -2

2008جامعة مستغانم ,رسائل ماجستٌر غٌر منشورة   
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 :مقــــــــــاربـــــــــــاتالــــــــنظريــــــــــة 
 :وجدنا أن ىناك العديد من النظريات التي يندرج تحتيا موضوع دراستنا واىميا

 

 نظرية واستخداماتواإلشباعان: 
تيتم نظرية االستخداماتواإلشباعان بدراسة االتصال الجماىيري دراسة وظيفية منظمة والتباين 

إلى بداية منظور جديد لمعالقة بين ,االجتماعي عمى ادراك السموك المرتبط بوسائل اإلعالم 
وكان ذلك تحوال من رؤية الجماىير عمى أنيا عنصر سمبى غير ,الجماىير ووسائل االعالم 

إلى رؤيتيا عمى أنيا فعالة فيانتقاء أفرادىا لرسائل ومضمون مفضل من وسائل ,فعال 
 1.اإلعالم 

وبما أن األنترنت اليوم قد تخطت كل وسائل إيصال بما فييا اإلعالمين فال شك وأن 
مستخدمييا تولدت لدييم أيضا دوافع وحاجات مادية وعاطفية وجدوا في استعماليم المستمر 

تتباين بين تمك الحاجات المعرفية أو التجارية أو الترفييية ,لشبكة االنترنت سبيال إلشباعيا 
 .أو حتى إشباع تمك العالقات االجتماعية التي أصبحت تمارس إلكترونيا

ن ,تيتم نظرية االستخداماتواإلشباعان بدراسة االتصال الجماىيري دراسة وظيفية منظمة  وا 
أعضاء الجميور مشاركون فعالون في عممية االتصال ويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق 

2أىداف مقصودة تمبي توقعاتيم
 

 

  

                                                           

الطبعة ,القاهرة ,دار المصرٌة اللبنانٌة ,االتصال ونظرٌاته المعاصرة ,لٌلى حسٌن السٌد .د,حسٌن عماد مكاوي ,د-1

2008الطبعة السابعة ,2006السادسة  

239ص  

13ص ,2014,القاهرة ,المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع ,الصحافة األلكترونٌة وثورة الفٌس بوك ,سامٌة أبو النصر - 2
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  نظرية ,وتندرج تحت ىذه النظرية نتيجة انتشار المعمومات واالتصاالت الرقمية
 اخرى سميت 

 نظريةاالعتماد 

 التي ترى أن المجتمع ووسائل األعالم والجميور يرابط بينيم عالقات تبادلية 
ومن اىداف الرئيسية لنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم الكشف عن األسباب التي تجعل 

وفي احيانا اخرى تكون ليا تأثيرات غير مباشرة ,لوسائل االعالم احيانا اثار قوية ومباشرة 
 1وضعيفة نوع ما 

ولذلك فان اعتماد األفراد ومدرسين بصفة خاصة عمي األنترنت يختمف باختالف أىدافيم 
 .ودوافعيم وحاجاتيم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

314ص,مراجع نفسه ,االتصال ونظرٌاته المعاصرة - 1
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  :المجال الجرافي
وقد شممنا أثناء عممية ,ويتمثل في مدينة مستغانم التي تشكل الحدود المكانية ليذه الدراسة 

توزيع االستبيانات بجامعة عبد الحميد ابن إباديس كمية العموم االجتماعية بخروبة عمى 
 أساتذة عموم اإلعالم واإلتصال 

  :المجال الزمني
 حيث تم إعداد الجانب 2017امتد المجال الزمني اإلنجاز ىذه الدراسة ما بين شيري جانفي 

المنيجي والنظري أوال ثم األنتقال إلى الجانب التطبيقي استعرق إعداد االستمارة وتحكيميا 
مدة شير لتأتي بعدىا مرحمة توزيع االستبيانات عمى المبحوثين التي كانت مابين األسبوع 
ستنباط النتائج الدراسة مع نياية شير أفريل   لشير أفريل وأخيرا معالجة البيانات وتحميميا وا 
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 الجانب المنهجي

 

  اإلشكالية
 تساؤالت الدراسة 
 الفرضيات 
 أسباب اختيار الموضوع 
 نوع الدراسة 
  االداة المستخدمة 
  حدود الدراسة 
  منهج الدراسة 
  اهمية الدراسة 
  اهداف الدراسة 
  مجتمع البحث 
  عينة الدراسة 
  تحديد المفاهيم 
  الدراسات السابقة 
  المقاربات النظرية 

 
 الدراسات السابقة 
 صعوبات الدراسة 

 



 مقدمة عامة
 

 
 أ

 
لقد أحدثت الثورة التكنولوجية والرقمية خالل القرن العشرين تطورات في عممية البحث 

ومن أبرز أشكاليا شبكة األنترنت وسيمة ,العممي وأساليب استحصال البيانات 
اتصالية معموماتية تختصر الزمان والمكان في توفير رصيد معرفي ضمن فضائيا 

وتقدم حاليا ىذه الشبكة اإللكترونية خدماتيا عن طريق العديد من ,المعموماتي 
وقد القت إقباال ,التقنيات أىميا خدمة الويب والبريد اإللكتروني ومجموعات الشات 

حيث أنيا تساىم في تحسين مردودية البحث ,واسعا أدى إلى إرتفاع عند مستخدمييا 
وما توفره من موارد ,العممي بما تطمع الباحث عميو من آفاق معرفية متجددة 

.معموماتية عمى مستوى العالم  

التاريخ الحقيقي لوالدة األنترنت حيث تشير الدراسات أن البداية ليذه 1969إذ يعد عام 
الشبكة العمالقة ارتبطت بالشؤون العسكرية حينما أمر الرئيس األمريكي آنذاك في 

بتوفير قاعدة معمومات لألغراض العسكرية وتأمين عدم إتالفيا إذا ما قامت حرب 1957
نووية وظل األمر في دور التحضير إلى أن تم إنشاء ما يسمى بوكالة مشاريع البحوث 

المتقدمة والتياستقطبت مجموعة من المؤسسات وجامعات تعمل في مجال األبحاث العسكرية 
وكانت المشكمة في تباعد أماكن ىذه المؤسسات والجامعات عن بعضيا البعض مما يتعذر 
عميو تبادل نتائج أبحاثيا مباشرة عبر كمبيوتراتيا ومن ثم فقد طمبت وزارة الدفاع األمريكية 
من عمماء كمبيوتر البحث عن أفضل طريقة االتصال مباشرة دون االعتماد عمى كمبيوتر 

وشيدت األنترنت مرحمة من االزدىار خالل فترة منتصف السبعينات حتى أوائل ,واحد 
الثمانينيات حيث أصبحت الشبكات المختمفة في العديد من البمدان تتصل مع بعضيا 

عن طريق مركز 1994البعض ومثال ذلك الجزائر التي عرفت دخول الشبكة إلييا في عام 



 مقدمة عامة
 

 
 ب

البحث واألعالم العممي والتقني إذ حققت تقدما ممحوظا في مجال االىتمامو االشتراك 
.والتعامل   

أما عمى المستوى العربي فتحاول مجتمعاتنا استغالل و االستفادة من ىذه الطفوة المعموماتية 
في صدد تنمية الرصيد المعرفي و الثقافي لممتعاممين مع الشبكة خاصة اذا تعمق االمر 

بمجال البحث العممي الذي يعد عصب التطور و أساس الرقي في كل المجتمعات ال سيما 
عصر المعمومات وىذا راجع لتوفرىا عمى خدمات تسمح لمستخدميا من أفراد مؤسسات 
بترصد الكثير من االجراءات و التعديالت عن بعد في شتى المجاالت اذ تمدىم منيال 

لممعارف و مركزا لمخدمات المعموماتية يفيد وقتيم وجيودىم ويحد من حاجياتيم و يجعميم 
.أكثر كفاءة وفعالية  

ومن ىذا المنطمق جاءت ىذه المحاولة البحثية لتنظر في واقع استخدام شبكة األنترنت في 
إذ يسعى الى محاولة تأىيل كفاءتو مستعينا , البحث العممي لدى األستاذ الجامعي الجزائري

.في ذلك بخبرات الدول المتقدمة لمنيوض بحركية البحث العممي عمى المستوى المحمي  

وذلك خالل االعتماد عمى أساليب تقنية متطورة في مجال البحث و المعرفة منيا شبكة 
مركزا عمى الجانبين العممي و االنتاجي بتوفير الجامعات عن طريق البيئة البحثية , األنترنت

.المناسبة و المتضمنة لشبكة المعمومات  

وكذا بتفصيل البحث العممي في مختمف الجامعات عن طريق مشاركة األساتذة الجامعيين 
وأن ال تقتصر , في العديد من المؤتمرات وتنظيم لمختمف الندوات العممية المحمية و الدولية

جيودىم فيما يتعمق بسيرورة أنشطة البحث العممي عمى المبادرات الفردية بل يجب تنسيق 
التعاون بين الييئات الوطنية و األجنبية والدولية حيث تنظم الجامعات مشروعات بحثية عبر 

وىذا يكسب البحث مصداقية ويتيح لألستاذ الجامعي فرصة االنخراط في سيرورة , الشبكة
التحول العممي المتسارع القائم عمى تفاعالت البحث المتواصل و الكشف العممي المستمر 



 مقدمة عامة
 

 
 ت

وحسن اتقان , عبر مختمف الخدمات التي تقدميا الشبكة وتقنياتيا فيتحقق تواصل أفضل
.لميارات البحث العممي و القدرة عمى التحكم في المعمومات وتسخيرىا في خدمة الواقع  

ان شبكة األنترنت ىي العامل االيجابي الذي يساير عصر المعمومات ويمكن األساتذة 
الجامعيين من اجراء بحوثيم العممية وتبادل خبراتيم المعموماتية مع أساتذة اخرين ميما كانت 

.المسافات الجغرافية التي تفصل بينيم مما يجعميم يعايشون التطورات و التحوالت العممية   

واقعاستخداماألستاذالجامعًلألنترنتفً»لذاسنتناولفًهذهالدراسةالعنونةبعنوان

التساؤالتالفرعٌة,الجانبالمنهجًالذيتناولنافٌهإشكالٌةالدراسة«البحثالعلمً  

منهج,حدودالدراسة,األداةالمستخدمة,نوعالدراسة,أسبابإختٌارالموضوع,الفرضٌات

الدراسات,تحدٌدالمفاهٌم,عٌنةالدراسة,مجتمعالبحث,أهمٌةوأهدافالدراسة,الدراسة

,مقارباتالنظرٌة,السابقة  

:أمابالنسبةللجانبالنظريفقدإعتمدناعلىثالثةفصولوهًمقسمةكماٌلً  

حٌثتضمنالمباحثالتالٌة«البحثالعلمًوالتعلٌمالعالً»الفصلاألولالمعنون  

المبحث,مراحلتطورالبحثالعلمً:المبحثالثانً,مفهومالبحثالعلمً:المبحثاألول

:المبحثالرابع,التعلٌمالجامعًوالبحثالعلمًفًظلتكنولوجٌااالتصاالت:الثالث

,خدمةاألنترنتفًالبحثالعلمً  

حٌثتضمنالمباحثالتالٌة«الجامعةوالتعلٌمالعالًفًالجزائر»بعنوان:الفصلالثانً  

,وظائفالجامعةوأهدافها:المبحثالثانً,مفهومالجامعةوالتعلٌمالعالً:المبحثاألول

:التعلٌمالعالًإباناالحتاللوبعداإلستقاللفًالجزائروالبحثالرابع:المبحثالثالث

.مراحلالتًمرتبهاعملٌةتطوٌرالتعلٌمالعالًفًالجزائر  

:حٌثتضمنالمباحثالتالٌة«عالقةاألنترنتبالتدرٌسالجامعً»بعنوان:الفصلالثالث  

مجاالتاستخداماألنترنت:المبحثالثانً,األستاذالجامعًصفاتهومهامه:المبحثاألول

التدرٌسالجامعًوالبحثالعلمًعبرمواقع:المبحثالثالث,فًالتدرٌسالجامعً

أهمٌةاستخداماألنترنتفًالتدرٌسالجامعً:المبحثالرابع,األنترنت  



 مقدمة عامة
 

 
 ث

وأخٌرابالنسبةللجانبالتطبٌقًجاءفٌهعرضوتحلٌلجداولالبٌاناتواستخالصنتائج

التساؤالتالجزئٌةواستخالصنتائجالعامةواالقتراحاتوالتوصٌاتثمختمنادراستنا

.بخاتمةوقائمةالمراجع  
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. البحث العممي والتعميم العالي:الفصل األول 

: تمهيد

  .  مفيوم البحث العممي:المبحث األول

.  مراحل تطوير البحث العممي:المبحث الثاني

التعميم الجامعي والبحث العممي في ظمتكنولوجيا :المبحث الثالث

. االتصاالت

. خدمات األنترنت في البحث العممي:المبحث الرابع

 .الخالصة 

 

 .خالصة
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: تمهيد

ٌعتبر البحث العلمً فً الجامعات ومؤسسا ت التعلٌم العالً ومراكز البحوث مطلب أساسٌا 

.فً أي حقل من حقول المعرفة المتخصصة فً مجاالت العلوم المختلفة   

وإن مهمته الجامعة والتعلٌم العالً توفٌر التعلٌم والبحث العلمً ومن هنا ٌقال فً األدبٌات 

وبالتالً فأن الباحثٌن ,أن الجامعة عقل المجتمع وأن عقل الجامعة هو البحث العلمً 

.الممٌزٌن والمثقفٌن والمتنورٌن هم عقول المجتمع الذٌن ٌقدون حركة تطوره وتقدمه  
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 البحث العممي والتعميم العالي:الفصل األول  

 مفهوم البحث العممي:المبحث األول

تعددت مفاىيم وتعريفات البحث العممي إلى أكثر من مائة تعريف ومن أبرز ىذه التعريفات 
حيث يعتبر البحث العممي محاولة دقيقة ناقدة لمتوصل إلى حمول لممشكالت التي تؤرق 

 1.البشرية و تحيرىا 

ىو التقصي المنظم بإتباع أساليب ومناىج عممية محددة بقصد الكشف عن مالم يكشف عنو 
ضافة الجديد إلييا,أو يقصد التأكد من صحتيا ,بعد   2.أوتعديميا أوا 

 وىناك تعاريف متعددة ومتنوعة البحث العممي أىميا 

طريقة عممية ,يقوم بيا الشخص تسمى موضوع البحث بإتباع ,أنو عممية فكرية منظمة 
ضافة عممية ,بغية الوصول إلى حمول عممية المشكالت ,منظمة تسمى منيج البحث  أوا 

 3لمنظريات تسمى نتائج البحث 

بيدف ,ييدف البحث إلى ظاىرة أو مشكمة ما يوجييا أفراد أوجماعات ويشعر بيا الباحث 
الكشف عن األسباب الى وجودىا أو شيوعيا عبر اختيارات جادة ودقيقة وأمينة لفرض أو 

عدة فروض تمكنو من التوصل الى نتائج ميمة تقدم حال أو عدة حمول لمظاىرة أو المشكمة 
 .4وتقيل التعميم 

 

                                                           

14ص,2006,الطبعة الثانٌة ,القاهرة ,دار الفجر  ,أساسٌات البحوث اإلعالمٌة واالجتماعٌة,محمد منٌر حجاب - 1 

182ص,2014. 1ط ,األردن ,دار المٌسرة ,تكنولوجٌا االتصال و المعلومات ,منال هالل المزاهرة -  

د سنة ,د طبعة ,القاهرة ,دار الكتب ’إعداد مشروع البحث وكتابة التقرٌر النهائً ,البحث العلمً ,وفقى السٌد األمام -3

  4ص

18ص,2007,عمان , دار الحامد,البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌةواالجتماعٌة,وائل عبد الرحمن التل - 4
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مراحل تطور البحث العممي: المبحث الثاني     

لقد استطاع األنسان عن طريق المصادر المختمفة التي سبقت المنيج أو الطريقة العممية 
أن يحصل عمى فيم وتفسير األشياء والظواىر واألحدث التي تدور حولو وفي ,في البحث 

تعد ,استخدم األنسان منذ القدم وحتى اليوم طرقا وأساليب مختمفة ,سبيل الوصول لممعرفة 
ذا قمنا بتقسيم ىذه الخطوات الى  بحد ذاتيا خطوات تطور من خالليا البحث العممي وا 

 .عدة مراحل فإن ذلك ال يعنى أنيا منفصمة تماما عن بعضيا البعض 

و فييا كان األنسان ينسب الحوادث والظواىر التي تواجيو إلى :مرحمة الصدفة -1
 .الصدفة دون أن يبحث عن العمل وألسباب 

وفييا كان األنسان يظل يجرب :مرحمة المحاولة والخطأ واالعتماد عمى الخبرة  -2
ومن ىذا الحل كان األنسان يكون بعض ,حتى يجد حال لممشكمة التييوجييا 

 .القواعد العامة والتقنيات التي يعتمد عمييا في حياتو اليومية البسيطة 
وفييا كان الباحث يستند الى أراء : مرحمة االعتماد عمى السمطة والتقاليد -3

وأفكاروأفعال القادة و أصحاب السمطة الدينية والسياسية التي كانت من القود 
ن كانت خاطئة   .بحيث تصبح وجيو نظر تقميدية حتى وا 

وفييا بدأ الباحث يشك في آراء السمطة وفي :مرحمة التكهن والتأمل والجدل والحوار -4
التقاليد السائدة ويعتمد عمى الجدل والمنطمق لموصول الى المرحمة التفكير القياسي الذي 
يقوم عمى االنتقال من المقدمات الى النتائج والتفكير االستقرائي الذي ينتقل من الشواىد 

1.الى الجزئية الى الحكم الكمي   

                                                           

26ص ,2013, 5األردن ط,دارصفاء لنشر والتوزٌع  .أسالٌب البحث العلمً,ربحً مصطفً علٌان - 1
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التي شاعت أوال في العموم الطبيعية ثم انتقمت الى :مرحمة المعرفة أوالطريقة العممية-5
باقي العموم اإلنسانية أو االجتماعية وفييا توضع الفروض ويتم إجراء التجارب وجمع 

1.البيانات لموصول الى نتائج تؤيد أو تنفي الفرضيات المتنوعة   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27ص,2013,مرجع نفسه -

1
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التعليم الجامعي والبحث العلمي في ظل تكنولوجيا المعلومات:المبحث الثالث   

ٌستخدم العدٌد من أساتذة الجامعات والكلٌات التكنولوجٌا للتعلٌم دون أن ٌتلقوا تدرٌبا 

وبعبارة أخرى لقد ,فهم ٌتعلمون بالعمل ٌنزعون الى العمل وحدهم ,رسمٌا على ذلك 

حولوا أسالٌبهم فً التعلٌم وجها لوجه تقوم تقرٌبا على نماذجه أسالٌب التعلٌم التً 

فخٌر أن تبدأ باستخدام التكنولوجٌا للتعلٌم من ,إن التعلم بالممارسة أمر هام ,تعلموها 

االنتظار حتى ٌتم تعلم كل ما هو معروف من طرف التدرٌس بالتكنولوجٌا 
1

 

إذا ال قٌمة للجامعة ,تنمٌة قٌم البحث العلمً ومهاراته الى جانب التطوٌر التكنولوجً 

إذا لم تتكرس بداخلها قٌم البحث العلمً ومنظومة التطوٌر ,واقعٌة كانت أم افتراضٌة 

إن توظٌف تكنولوجٌا المعلومات  واالتصاالت , التكنولوجً ذات أهداف وغاٌات محددة

فً الجامعات هو جزء من تحدٌات عدة حتى فاالهتمام بالتكنولوجٌا وحدها هو محاولة 

شكلٌة لتحسٌن صورة الجامعة ولٌس تطوٌر حقٌقً ذات جدوى على المدى البعٌد فمن 

الخطأ اعتبار التكنولوجٌا حل األزمة الجامعة أو بناء فً مستقبلٌها الجامعة جزء من 

محٌط عام كلما تباطأ سٌرها المحٌط العام نحن نعٌش فً عصر ٌتزاٌد فٌه دور 

وأصبحت ,تكنولوجٌات المعلومات واالتصاالت فً صٌاغة الحاضر وتشكٌل المستقبل 

لذا البد أن تشهد األوساط ,هذه التكنولوجٌا متطلبا أساسٌا فً شتى مجاالت الحٌاة 

اهتماما متزاٌد بتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت – محلٌا وعربٌا وعالمٌا –التربوٌة 

وعلى أٌة حال فإن جمٌع ,نحو تطوٌر الواقع التربوي ورفع مستوي مخرجات التعلٌم 

والتدرٌب الذي ٌمكن أن ٌتلقاه المعلم فً سبٌل تطوٌر عملٌة التعلم ,الجهود المبذولة 

والتعلٌمباستخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لن تجدي نفعا مالم ٌدخل استخدام 

.تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً حٌاة المعلم الٌومٌة
2

 

 

 

 

 

 

                                                           
دار الناشر المملكة العربٌة  , التعلٌم الفعال بالتكنولوجٌا فً المراحل التعلٌم العالً أسس النجاح,ابراهٌم ٌحً الشهابً -1

51ص,2006سنة,1السعودٌة ط  
ص ,2010سنة ,1ط.عمان , دار للنشر والتوزٌع ,استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً التعلٌم , قاسم النغاشً -2

37_36ص  
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خدمات األنترنت في البحث العلمي:المبحث الرابع   

إن خدمات التً قدمتها األنترنت اإلنسانٌة هً من كانت وراء رواجها إلى المستوى 

وبما أن خدمات األنترنت التعدو وال تحصً فإننا سنكتفً بذكر اهمها ,الذي نراها الٌوم 

 وأكثرهااستخداما فً مجال البحث العلمً 

:خدمات البحث عن المعلومة -1  

ٌعتمد علً هذه الخدمة بشكل كبٌر الباحثٌن والدارسٌن فنظر للكم الهائل من المعلومات 

الموجودة علً الشبكة فإنه غالبا ما ٌتعذر علٌنا الوصول إلٌها لجهلنا بمواقعها إال أن هذا 

االختراع الهائل لم ٌغفل عن هذه العقبة إذ ٌتوفر على إمكانٌة إٌجاد المعلومة التً تبحث 

 عنها فً جمٌع مواقع الشبكة من خالل محركات البحث والتً من اهمها 

 Yahoo.Google/Altansta.………………………وغٌرها من محركات البحث  

:خدمة نقل الملفات - 2  

تمثل هذه الخدمة الهدف األساسً لشبكة األنترنت فً بداٌة ظهورها لتكون بذلك من أقدم 

خدماتها وتتمثل هذه الملفات فً كل أنواع النصوص المكتوبة من تقارٌر وبحوث أو 

وٌعتمد علٌها الباحثٌن بشكل كبٌر ,بٌانات بتوفٌر كم هائل من الملفات الكمبٌوترٌة   

(worlduide web) :شبكة العنكبوت العالمية -3   

 من آتوا بفكرة CERNهم عدد من الباحثٌن األوربٌٌنالفٌزٌائٌٌن كانوا ٌنتمون الى مؤسسة

 هذه الشبكة بهدف نقل أفكارهم عبرحواسٌب المؤسسة    

وتعتبر هذه الشبكة من الوسائط التعلٌمٌة المتعددة لما تحتوٌه من صور ونصوص وحتى 

أصوات وهً تمتاز بالقدرة على تحوٌل الملفات الى أي حاسوب ٌكون موصوال بالشبكة 

. 

الوٌب هو الوسٌلة عالمٌة بطبعها إذ ٌتمكن المستخدم من الوصول الى النصوص فً أي 

.مكان من العالم 
1

 

 

 

                                                           

379ص,1999,عمان ,دار الثقافة لنشر والتوزٌع ,4ط,تكنولوجٌا التعلٌم واألتصال,الفرا عبد هللا عمر - 1
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 :خدمة البريد اإللكتروني  -4

جاءت هذه الخدمة كبدٌل فعال عن خدمة الرسائل التقلٌدٌة إذ ترسل وتستقبل الرسائل 

اإللكترونٌة تامة من والى آي مكان فً العالم وفً ظرف زمنى قٌاسً ٌعد بالثوانً مع 

إمكانٌة إلحاق ملفات أخري بها كصور أو حتى كتب وكل هذابتكلفة جد منخفضة 
1

 

  :خدمة الدردشة -5

وقد تكون هذه الدردشة إما بٌن شخصٌن من مكانٌن مختلفٌن أو بٌن مجموعة أشخاص 

.من مناطق عدٌدة ٌلتقون من خالل الدخول الى آحد المواقع المخصصة لذلك 
2

 

  :خدمة النشر اإللكتروني-6

خالل عقد السبعٌنات عرفت دور الطباعة والنشر بإدخال تقنٌة النظم من خالل إدخال 

آالت المسح الضوئً الصغٌرة عالٌة الجودة وبرامج معالجة الصور وأجهزة الكمبٌوتر 

الصغٌرة لتظهر بذلك أنظمة النشر المكتبً موظفة تكنولوجٌا الحاسب األلً والتً تمكننا 

 من الحصول إلكترونٌا على ملفات متنوعة ذات جودة متمٌزة 

نون عن غولقد اكدت اإلحصاءات والدراسات على إن المالٌٌن من الناس أصبحوا ال ٌست

واتسعتاستخدامات هذه الخدمة حتً وصلت الى نشر البحوث والدراسات ,األنترنت 

.العلمٌة 
3

 

بالتالً أصبح بإمكان الجمٌع من خالل األنترنت أن ٌكونوا ناشرٌن وقد استفادت من هذه 

فأصبحبإمكان األساتذة على , الخدمة العدٌد من الشركات خاصة فً مجال البحث العلمً

اختالف مستوٌاتهم أن ٌقوموا بنشر أعمالهم ومحاضراتهم وبحوثهم لعرض تعمٌم 

.المعرفة 
4

 

 

 

 

                                                           

33ص ,2003,الكوٌت ,دار مكتبة الفالح النشر والتوزٌع ,األنترنت األعالم الصحافةاإللكترونٌة,حسنً محمد نصر - 1 

391ص ,تكنولوجٌا التعلٌم واالتصال,المرجع نفسه - 2 

دار العربً لنشر والتوزٌع ,م ثورة الصحافة فً القرن القاد:تكنولوجٌا الطباعة والنشر المكتبً ,درٌس اللبان شرٌف -3

168-138ص ص ,1997,القاهرة   

األردن,دار غٌداء لنشر والتوزٌع ,استراتٌجٌاتتطوٌر المناهج وأسالٌب التدرٌس الحدٌثة ,نمر دعمس مصطفً -4  

46ص,2008  
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 :خالصة 

من خالل هذا الفصل نستنتج أن البحث العلمً أصبح ال ٌستعنً عن استخدام األنترنت 

 .بدلٌل أن التعلٌم العالً فً الجامعة ٌواكب تطورات العصر 

حٌث أصبح األساتذة فً الجامعات والكلٌات ٌوظفون تكنولوجٌا المعلومات والتصاالت 

فً أبحاثهم وفً تلقٌنهم المحاضرات والدروس وذلك من أجل رفع مستوى مخرجات 

وتوفٌر األنترنت لألستاذ عدة خدمات متنوعة من بٌنها خدمة البحث عن ,التعلٌم 

 إلخ ................Google .Yahoo:المعلومات وذلك من خالل محركات البحث مثل 

 .باإلضافة إلى البرٌد اإللكترونً والنشر اإللكترونً وغٌرها من الخدمات 
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. الجامعة والتعليم العالي في الجزائر  :الفصل الثاني

: تمهيد

.  الجامعة والتعميم العاليممفيو: األولالمبحث 

.  الجامعة واىدافيا ف وظائ:الثانيالمبحث 

 .وظائف الجامعة  :المطلب األول .1

 .اىداف الجامعة :المطلب الثاني  .2

.  العالي إبان االحتالل وبعد االستقالل في الجزائرم التعمي:الثالثالمبحث

 .الجامعة و التعميم العالي ابان االحتالل :المطلب األول  .1

 .الجامعة والتعميم العالي بعد االستقالل:المطلب الثاني  .2

المراحل التي مرت بيا عممية تطوير التعميم العالي في  : المبحث الرابع

 جزائر

 .الخالصة 

 :خالصة
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: تمهيد
لقد تراجع التعميم خالل االحتالل الفرنسي نتيجة السياسة االستعمارية التي رمت إلى إغراق 

إال أن لمتعميم الفرنسي الفضل في إعادة ,المجتمع في الجيل واألمية لتسييل السيطرة عميو 
العموم التطبيقية حيث تخرج من جامعاتيا أطباء وصيادلة وميندسون جزائريون لكنيم كانوا 

كانت المغة الفرنسية لغة التعميم األساسي أما ,موجيون لدعم السياسة الفرنسية وثقافتيا 
.العربية كمغة لمن أراد تعمميا   

ولعد استقالل الجزائر تغيرت الرسالة الجامعية حيث تم استقبال األساتذة محمين وفتح المجال 
.ليم لمقيام بعممية التدريس الجامعي   
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 مفهوم الجامعة : المبحث األول

ىي مؤسسة من مؤسسات المجتمع مرت بتطورات عدة عبر العصور وظل المجتمع 
اإلنساني حريصا عمي قيام ىذه المؤسسة حتى استقرت تسمية ىذه المؤسسة بالجامعة في 

وتميزت ىذه المؤسسة حتى بأداء رسالة متميزة في مجاالت المعرفة والفكر ,العصور الحديثة 
وفق احتياجات المجتمع وثقافتو عبر اختالف األزمنة واألمكنة من خالل تحمميا مسؤولية 
بناء األنسان الذي يمثل القوة الدافعة لعممية تطور المجتمع وبيذا تمحور اىتمام الجامعات 

 1عمي تنمية القدرات البشرية التي يحتاجيا المجتمع في مختمف القطاعات 
وموطن ,وىناك تعريف آخر الجامعة وىو معقل الفكر اإلنساني في أرفع صوره ومستوياتو 

ومصدر لبناء ,واألبداع في شتى أصناف العمم واألدب والفنون ,لممعرفة والخبرة الراقية 
فالجامعات صارت مؤسسات إنتاج لمفكر والعمم ,ومخبر لمتطبيقات العممية ,النظريات 

فيي تعمل ليل نيار في سباق مع الزمن لتستأثر من خالل ,والمعرفة والقيم واالتجاىات 
البحوث بمعرفة أسباب حدوث الظواىر الطبيعية واإلنسانيةلالستفادة من ىذه المعرفة من 

2.أجل تحقيق التطور االقتصادواالجتماع
 

الجامعة مؤسسة تعلٌمٌة ٌلتحق بها الطالب بعد إكمال دراستهم بالمرسة : مفهوم الجامعة 
الثانوٌة والجامعة أعل مؤسسة معروفة فً التعلٌم العالً وتطلق أسماء أخرى على الجامعة 

المدرسة ,مجمع الكلٌات التقنٌة ,األكادٌمٌة ,الكلٌة المعهد :وبعض المؤسسات التابعة لها مثل 
ألنها تحمل معانً مختلف من بلد ألخر,العلٌا وهذه األسماء تسبب اختالطا فً الفهم 

3   

                                                           

13ص,2011,القاهرة ,دار الناشر مؤسسة طٌبة للنشر والتوزٌع ,الجامعة وخدمة المجتمع ,طارق عبد  الرؤوف عامر - 1 

136-135ص ص ,2008,القاهرة ,الناشر المكتبة العصرٌة للنشر والتوزٌع ,البحث النفسً فً الجامعة ,بشٌر معمرٌه - 2 

 3 285ص ,2011,دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ,التعلٌم الجامعً ,هاشم فوزي العبادي -



 الفصل الثاني                            الجامعة والتعليم العالي في الجزائر
 

 
36 

:وهناك عدت تعرٌفات التعلٌم العالً   
 

تساعدهم على أن ٌكونوا ,مؤسسات التعلٌم العالً تزود الطالب بخبرة شخصٌة فرٌدة 
كما تضطلع الجامعات بالبحوث المناسبة لالحتٌاجات ,مواطنٌن صالحٌن بعدا انتهاء تعلٌمهم 

مثل الخدمات االستشارٌة و اإلرشادٌة وهذه ,وتوفر الخدمات التٌتطلبها مجتمعاتها ,المحلٌة 
.الوظائف ال ٌمكن أن تقدمها المؤسسات األجنبٌة بأسلوبها التقلٌدي المعروف

1
 
 

وهناك تعرٌف آخر التعلٌم العالً ٌقصد به كل أشكال التعلٌم التً تمارسها مؤسسات وقد 
فٌه مستوٌات , تكون جامعات أو كلٌات أو معاهد أو مدارس علٌا أو اكادٌمٌات أوغٌر ذلك

وحصول فً أعلب األحوال على شهاداتها العامة وٌالحظ ,تعلٌمٌة تعقب المدرسة الثانوٌة 
 أن التعلٌم العالً الذي ٌنتشر فً البلدان العربٌة له ثالثة أنماط أساسٌة فً 

 
وٌشمل المعاهد التخصصٌة فً كافة المجاالت التً تنتهً بحصول :المستوي األول -

 الطالب على شهادة تؤهله الى العمل فً المجتمع 
 

 هو التعلٌم فً الجامعات والكلٌات وتستمر الدراسة بها الى  أربع سنوات :المستوى الثانً-
الى ستة سنوات حسب طبٌعة الدراسة وٌحصل الطالب على شهادة اللٌسانس فً مختلف 

 التخصصات 
 

هو الحصول على شهادة علٌا تعقب التعلٌم الجامعً وٌحصل الطالب فً :المستوي الثالث -
الدراسة العلٌا على ثالثة أنواع من الشهادات وهً الدٌبلوم العالً وماجستٌروالدكتورة

2
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

161-160ص ص ,2006,القاهرة ,نشر وتوزٌع والطبعة ,العولمة والتعلٌم الجامعً ,السٌد عبد العزٌز البهواشً - 1 

99ص,2006,دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ,التعلٌم العالً والتنمٌة ,رمزي أحمد عبد الحى - 2
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وظائف الجامعة واهدافها:المبحث الثانً   

 
 وظائف الجامعة :المطلب األول 

 
فالمؤسسات الجامعٌة تزداد ,إن دور الجامعات فً المجتمعات المعاصرة ٌتعاظم باستمرار 

وتزداد كذلك ,وأعضاء هٌئة التدرٌس أٌضا ,وعدد الطلبة ٌزداد كذلك ,فً العدد وفً الحجم 
األدوار التً تقوم بها الجامعة إزاء المجتمع الذي ٌتعرض للتغٌرات باستمرار وٌسعى الى 
من  ٌنٌر له البصٌرة لٌفهم هذه التغٌرات وٌتحكم فٌها ومن أهم وظائف الجامعة حسب ما 

 g ,Newnanٌرى نٌومان

أن التدرٌس أحد أهم وظائف «The tdeaaf a univevsityفكرة الجامعة »:فً كتابة 

حتى أنه قلل من ,الجامعة حٌث أكد أن الجامعة ماهً إال مكان لتدرٌس المعرفة الشاملة 
قٌمة وظٌفة البحث العلمً ال اعتقاده بعدم إمكان الجمع بٌن الوظٌفتٌن وعلى العكس من ذلك 

. أن وظٌفة الجامعة األساسٌة هً البحث 1968T.Veblenٌرى ثورشتٌن فبلن 
1

 

 

 فٌضعان للجامعة مهمتٌن أساسٌتٌن Guskin S .M.Bassisجسكن.إ,أ,باسٌس .م.أما س 

التدرٌس سواء على مستوى التعلٌم الجامعً األول أو على مستوى الدراسات العلٌا  : هما
أما الثانٌة فهً الخدمة التً تقدمها الجامعة للمجتمع من خالل األبحاث العلمٌة التً ٌقوم بها 

 .األساتذة 
وتكمن الخطوة الثانٌة فً تحدٌد الوظائف التً ٌتم على ضوئها تحقٌق مهام الجامعة 

والوظائف التقلٌدٌة للجامعة هً التدرٌس والبحث العلمً ولكن فً الجامعات ,والكلٌات 
والمجتمع ,استحدثت وظٌفة ثالثة للجامعة تتمثل فً خدمة مجتمع الجامعة ,المعاصرة 

فمجلس التعلٌم العالٌبأسترالٌا وضع مفهوما لما تفعله الجامعة إذا ,الخارجً المحٌط بالجامعة 
ٌرى أن وظٌفة الجامعة هً تخرج طالب مزودٌن بالقدرة على االضطالع بالدور القٌادي 

 فً التنمٌة االجتماعٌةواالقتصادٌة والثقافٌة والفكرٌة ألسترالٌا  وأقالٌمها 

 أوضحت أن lim1997 ولٌم Bnadleyومع ذلك توضح النتائج الدراسة التً قام بها برادلً

 من الخدمات المجتمع من camtimaumالجامعة منوطة بتقدٌم حلقات متصلة ومترابطة 

خالل وظٌفتً التدرٌس والبحث العلمً وهذا ما ٌسمى باإلسهام غٌر المباشر للجامعة فعند 
وجود برنامج بحثٌة وتدرٌسٌة جٌدة تناسب احتٌاجات المجتمع

2
 

 
 
 
 
 

                                                           

140ص,البحث النفسً فً الجامعة ,مرجع السابق - 1 

35ص ,2005,القاهرة ,دار نشر وتوزٌع ,ضمان الجودة فً تعلٌم العالً ,عبد العزٌز البهواشً - 
2
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لكنه أقل إدراكا من ,واإلسهام غٌر المباشر للجامعة فً خدمة المجتمع شائع ومنتشر 
نظر ألنه ٌتضمن الوظائف الجوهرٌة للجامعة فانه ,واإلسهام غٌر المباشر ,اإلسهام المباشر 

وٌطلق البعض على اإلسهام المباشر الجامعة,ٌحظى بأهمٌة أكبر من اإلسهام المباشر 
1

 
 وأن العلم «علمٌة معرفٌة بحثٌة »ومن حٌث الجانب المعرفً أن الوظٌفة أساسٌة للجامعة 

هدف بحد ذاته  بغض النظر عن فوائده وتطبٌقاته العلمٌة وأن المعرفة ٌجب تكون موضعٌة 
 خلٌة من القٌم 

 وأن الجامعة هً «اجتماعٌة سٌاسة »بالنسابة للجانب االجتماعً أن الوظٌفة الجامعة 
ومن ثم فإنها ,المكان الذي ٌدرس أوضاع المجتمع ومشكالته وٌعمل على إٌجاد الحلول لها 

.توظٌف الدراسة والبحث المعالجة المشكالت اجتماعٌة وتعتبرهما إعداد العمل 
2

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

35ص,ضمان جودة فً تعلٌم العالً ,مرجع نفسه - 1 

47ص,1997,دار زهراء الشرق , (بٌن الواقع والمأمول )أستاذ الجامعة الدور الممارسة ,فاروق عبده -  2
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أهداف الجامعة : المطلب الثانً   
 

والبد لها أن تعمل فً مجتمع تتأثر فٌه ,إذ اما سلمنا بأن التعلٌمٌة ال ٌمكن أن تتم فً فراع 
نابعة من طبٌعة المجتمع الذي أقٌمت لخدمته لذا فإنه ,فمن الطبٌعً أن تكون أهداف الجامعة 

من غٌر الممكن أن نضع أهدافا محددة لكل الجامعات بغض النظر عن مكانتها وزمان 
فاألهداف التً تخدم مجتمعا معٌنا قد ال تخدم مجتمعا آخر ,وجودها   

 واألهدافالتٌتستخدم فً فترة زمنٌة معٌنة ال ٌمكن أن تطبق هً نفسها فً فترة زمنٌة تالٌة 
 

إن أهداف الجامعة ترتبط بأٌدٌولوجٌة المجتمع ومرحلته التارٌخٌة والحضارٌة ومجمل 
وقد كانت أهداف الجامعة منذ نشأتها تعكس بشكل ,ظروفه االجتماعٌةوالقتصادٌة والسٌاسٌة 

حٌث تمثلت ,كبٌر أهداف فئات محدودة من المجتمع والتً غالب ما كانت الفئات العلٌا فقط 
:أهداف الجامعة فٌما ٌلى 

1
 

اكتساب الطالب طرق التفكٌر العلمً بحٌث تعمل الجامعة على تكوٌن الطالب تكوٌنا  .1
فٌكتسب مرونة فكرٌة ونظرة موضوعٌة لألنشاء وحب حقٌقٌا للعلم ,عقلٌا سلٌما 

 ٌجعله ٌقبل تطور والتجدٌد وٌشارك فً إحداث التقدم فً المجتمع 
 

 إتاحة الفرص أمام الراغبٌن فً مواصلة الدراسة الجامعٌة فً تحقٌق أهدافهم  .2
 

 المساهمة فً مجاالت العلم والتكنولوجٌاواإلضافة إلٌها  .3
 

إجراء البحوث البٌنٌة التً تعالج بعض المشكالت المتداخلة من خالل أكثر من  .4
تخصص

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التركٌز على الدراسات األساسٌة فً المرحلة الجامعٌة األولى على أن ٌكون  .5

                                                           

56-55ص ص,2005,القاهرة ,الدار العالمٌة لنشر والتوزٌع ,الجامعة والسلطة ,عبد العزٌز الغرٌب صغر - 1 

73ص,بدون سنة ,بدون طبعة ,اإلسكندرٌة ,دار النشر والتوزٌع ,التجدٌد فً التعلٌم الجامعً ,شبل بدارن - 2 
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 التخصص الدقٌق فً مرحلة الدراسات العلٌا .6

 
 توفٌر العدالة فً فرص التعلٌم الجامعً لجمٌع الطالب الذٌن أتموا التعلٌم الثانوي .7

 
تقوٌم المجتمع بهدف تجدٌده من خالل تنمٌة الفكر الناقد عند الطالب .8

1 
 

 

إعداد لدارس المكان المناسب فً دنٌا الصناعة واإلنتاج كً تضمن له نجاح فً  .9
أعماله ومهنته 

2 
 
الوظٌفة االجتماعٌة للجامعة والهدف الذي من أجله فكر المجتمع فً أنشاء تلك .10

المؤسسة والمقصود بخدمة المجتمع كل ما تقدمه الجامعات من نشاطات وخدمات 
طالب أو أعضاء هٌئة التدرٌس,تتوجه بها إلى غٌر منسوبٌها 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التعلٌم الجامعً فً الجزائر إبان االحتالل وبعد االستقالل:المبحث الثالث 

                                                           

58-59ص ص ,المرجع نفسه - 1
 

228ص ,2006,القاهرة ,دار عالم الكتب ,منظومة التعلٌم العالً ,فردوس عبد الحمٌد الهنداوي - 2 

289ص ,2012,القاهرة ,دار الفكر العربً ,آفاق جدٌدة فً التعلٌم الجامعً العربً ,علً السٌد الخشٌبً - 3
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 التعلٌم الجامعً فً الجزائر إبان االحتالل:المطلب األول 

 
لقد تمثلت أول جامعة جزائرٌة فً ظهور أربع مدارس علٌا فً سنة واحدة جمعت كل 

 ولكل واحدة من هذه المدارس 1909الحقوق والعلوم وكذلك سنة ,اآلداب ,الطب : من

 نقطة انطالق معٌنة نلخصها كاالتً
 

 مدرسة الطب:  
تعتبر أول مؤسسة تعلٌم عالً فً الجزائر بدلٌل أن إنشاءها كان بعد ثالث سنوات من 
االحتالل وحٌث اقتصرت مهامها على تدرٌس بعض التخصصات الطبٌة فقط فً سنة 

 أٌن تم اتخاذ قرار تسمٌتها بالمدرسة العلٌا للطب والصٌدلة تابعة لفرنسا سنة 1879

18591
 

 

 مدرسة اآلداب:  
حٌث كانت بداٌتها عندما نشأت ,فاألدب قد قامت له ثورة وهً ثورة العلم الجزائرٌة 

لتعلٌم اللغة العربٌة األفراد الجٌش الفرنسً حتى ٌتمكنوا من التواصل مع الجزائرٌٌن 
 كأحداالستراتٌجٌات العسكرٌة 

وحٌث أصبحت من ابرز مدارس االستشراق فً الوطن العربً وشمال إفرٌقٌا وفً سنة 

 تحولت هذه المدرسة إلى كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة دائما فً نطاق تأسٌس 1909

 جامعة الجزائر
 

  مدرسة الحقوق: 

 بعد المشروع الذي أعدته الجامعة 1879سمحت اإلدارة الفرنسٌة بتدرٌس الحقوق منذ 

Momtpellien ولم تكمن المدرسة تقبل االلتحاق األبعد خضوع 1876و1833ما بٌن

 aisempnovemce   - Momtpellienامتحان على مستوى الجامعتٌن الفرنسٌة  

 . تحولت الى كلٌة الحقوق بالجزائر 1909وفً سنة 

 
  مدرسة العلوم: 

 بهدف تدرٌس بعض التخصصات العلمٌة ثم توسع 1868كانت بداٌة هذه المدرسة سنة 

 الى البحث العلمً أٌضا تطورت شٌئا فشٌئا حتً تحولت الى 1880اهتمامها منذ سنة 

.1909كلٌة العلوم بالجزائر سنة 
2

 

 
 الجامعة فً الجزائر بعد االستقالل:المبحث الثانً 

                                                           

ص ,1998ماي ,الجزائر ,C.R.A.S.C منشورات «غرٌد جمال »وتقدٌم ,أعمال ندوة ,جامعة الٌوم ,غرٌد جمال -1

 118-117ص

18-16ص ص ,2004,الجزائر , دار هومة لنشر والتوزٌع ,ثورة العلم ,زهور اسعد -
2
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 تغٌرت رسالة الجامعة فً الجزائر من حٌث 1962منذ إعالن استقالل الجزائر 

األهداف والوسائل تغٌٌر جذرٌا عما كانت علٌه فً عهد االحتالل الفرنسً حٌث كانت 
تابعة للهٌمنة الفرنسٌة وكانت برنامجها التدرٌس وطرقها فً القٌم للحصول على 

 إن الجامعة فً الجزائر ما بٌن  «بنون محفوظ»شهادات فرنسٌة وفً هذا العدد قال 

 كانت فرنسٌة استعمارٌة من خالل بنٌتها الوظٌفٌةالداخلٌة ونمطها 1966و 1962

الثقافً وأهدافها بكل المجاالت 
1

 
لكن الجزائر سرعان ما بدأت مرحلة التطور الذاتً من خالل النصوص أوال بقطاع 

فعلى مستوى الجامعً كان عدد المسجلٌن –التربٌة والتعلٌم الذي ٌعتبر أولى مؤشرات 

 مالٌن ساكن لكن الجهود التً قامت بها 9 طالب من بٌن 600عداة االستقالل ال ٌتعدى 

الدولة فً هذا الجانب ما لبثت أن بدأت تؤتى ثمرتها فحسب تقارٌر السنة الدراسٌة 

 8 أصبح عدد التالمٌذ المسجلٌن فً المدارس بأطوارها الثالث حوالً 1999-2000
هذا إن دل , طالب 600.000مالٌٌن وعدد المسجلٌن على مستوى الجامعات أكثر من 

على شئً فإنما ٌدل وٌؤكد على رغبة البالد فً النهوض بهذا القطاع والحاجة الماسة 
التً كان ٌطالب بها المجتمع 

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طالب فقط لٌصبح 504-1954ونستخلص مما سبق ذكره الطلبة إذ كان عددهم سنة 

  طالبا جدٌدا سنوٌا 120.000الٌوم ٌلتحق حوالً 

                                                           

1-Bemmoume Mahfoud " educatiom et dèveloppememtn "  Algènie –Billam et penspective 
du système è ducatif E.N.A.G.200.p317 
2- la Bididjamel .sciemce et pouvoineemAlgènie de l’imdèpeemdamce au 1 plam de la 

neclenclnesciemtifique office de pullicatiomsumivensitaine .Algen .p .p 23.24 
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فبعد آن كانت جامعة واحدة ,التوسٌع فً بناء الجامعات على مستوى التراب الوطنً 
كما سبق وأن رأٌنا فإن البالد الٌوم الزالت تبنً وتشٌد ,فقط تظم أربع مدارس علٌا 

 الجامعات الى أن أصبح عددها بالعشرات 
استقبال أساتذة محلٌٌن وفتح المجال أمامهم للقٌام بعملٌة التدرٌس الجامعً واألشراف 

على تخرٌج إطارات تساهم فً بناء مجتمع سلٌم وتسهر على المحافظة علٌه ونشٌر الى 

  أستاذ 82كان ٌقدر ب 1962أن عددهم سنة 

 طالبة سنة 22االلتحاق المكثف لإلثاث بالتعلٌم الجامعً فبعد أن كان عددهم ال ٌتجاوز 

  أصبحت أعدادهم الٌوم تعد باآلالف1954

إعطاء األولوٌة للغة العربٌة فً التعلٌم الجامعً بدال من الفرنسٌة كأحد رموز للدولة 
 الجزائرٌة المستقلة 

للنصوص بقطاع التعلٌم العالً وجعله منتمٌا للدولة الجزائرٌة المستقٌلة عملت الجهات 

 وبعدها المخطط الرباعً (1967-1969)المعٌنة لتوثٌق ذلك من خالل المخطط الثالثً 

(1974-1970).1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المراحل التً مرت بها عملٌة تطوٌر فً التعلٌم العالً والجامعً فً :المبحث الرابع 
 .الجزائر

                                                           

1-guenid djamel "l’umivensitèaujound ‘hui " actes sèmimaincoondimatiom et pnèsemtatiom 
.gueniddjamel .èditiom C.R.A.S.C.P.P.12-13 
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 من أجل تحقٌق سٌاسة التوازن الجهوي فً تنمٌة الشاملة قامت الجزائر بمرور بمراحل
كمعالم لتطوٌر التعلٌم العالً والجامعً من أجل تحقٌق سٌاسة التوازن الجهوي فً 

 التنمٌة الشاملة للجزائر 
 

 1969حتً عام 1966من عام :المرحلة األولى 

 وقد شهدت تطورا (1970-1967)والتً تصادف تنفٌذ المخطط الثالثً للتنمٌة 

 طالبا وطالبة وقد أثار هذا 10,756 فً أعداد الطلبة الذٌن قدر مجموعهم ب (محسوسا)

التطور مشاكل كثٌرة على مستوى هٌاكل االستقبال الجامعٌة التً أصبحت غٌر قادرة 
ولذلك تطلب األمر إٌجاد حلول مستعجلة حٌث تنازلت وزارة ,على الوفاء بالحاجة 

 الدفاع عن بعض ثكناتها لعسكرٌة فً وهران التً تحولت الى جامعة وهران 
 

(  1973-1970):أما المرحلة الثانٌة

حٌث ارتفعت أعداد ( 1973-1970)فهً تطابق بداٌة تنفٌذ المخطط الرباعً األول

الطلبة فً الجامعات الجزائرٌة بشكل كبٌر لم تعرفه الجزائر فً تارٌخ حٌاتها حٌث 

 1970 سنة 19,311 الى 1968 سنة 10,756تضاعف مجموعهم فقفز من 

وٌالحظ أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة تفكٌر وإعادة النظر فً محتوى التعلٌم العالً 
والجامعة الموروث من العهد االستعماري والشروع التً تتلخص فً الثورات الثالث 

 التٌاتخذتها الجزائر كمحاور أساسٌة للتنمٌة وهً 
 الثورة الصناعٌة 
 الثورة الزراعٌة 

 الثورة الثقافٌة 
وقد أصبح التعلٌم الجامعً ابتداء من هذا الوقت ٌحتل مكانة إسترتجٌة هامة فً السٌاسة 

وهكذا تكونت وزارة جدٌدة فً ,البالد التنموٌة التً شرعت فٌها على نطاق واسع 
الجزائر األول مرة فً تارٌخ الجزائر هً وزراء التعلٌم العالً والبحث العلمً سنة 

 " األسس األولى للبحث العلمً فً الجزائر " كما وضعت خالل هذه الفترة أٌضا 1970

انطالقا من أن له صلة قوٌة بعملٌة تنمٌة مختلفة القطاعات االجتماعٌةوالقتصادٌة فً 

 تكوٌن المنظمة الوطنٌة للبحث العلمً التً أسندت إلٌها 1973وقد تم فً سنة , البالد

كما تم كذلك تكوٌن المجلس ,عملٌة تطوٌر البحوث التطبٌقٌة فً مٌدان البحث العلمً 
الوطنً للبحوث العلمٌة الذي تتلخص مهمته فً رسم المحاور األساسٌة للبحث العلمً 

.الموجه نحو التنمٌة الوطنٌة
1

 
 
 

 
( 1977-1974):المرحلة الثالثة 

 
                                                           

153-152ص ص ,1990,الجزائر ,دٌوان المطبوعات الجامعٌة ,أصول التربٌة والتعلٌم ,تركً رابح - 1 
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 (1977-1974)أما المرحلة الثالثة التً تصادف عملٌة تنفٌذ المخطط الرباعً الثانً 

فقد تمٌزت بكونها أكثر طموحا وأكثر صلة بمستوٌات التنمٌة التً سجلت فً مختلف 
 المجاالت وتذكر من بٌن هذه األهداف ما ٌلً
 تكوٌن اإلطارات العلٌا الالزمة لتنمٌة البالد 

 تدعٌم دٌمقراطٌة التعلٌم فً مختلف مراحل التعلٌم بما فٌها التعلٌم العالً والجامعً

 1971تدعٌم عملٌة إصالح التعلٌم الذي شرع فٌه 

تكٌٌف التعلٌم مع احتٌاجات التنمٌة بصورة دائمة عن طرٌق وضع نظام توجٌه نظام 
توجه ٌسمح بتطوٌر الفروع العلمٌة فً مختلف الجامعات والمعاهد العلٌا وقد حدد 

 مقعد دراسً جدٌد 32,000 ضرورة إنجاز (1977-1974)المخطط الرباعً الثانً 

 مقعد دراسً جدٌد تأخرت عن اإلنجاز من مخطط 9000فً الجامعات باإلضافة الى 

(  1973-1970)الرباعً األول

  خرٌج 25,000كما قدر عدد الخرجٌن من الجامعات خالل المخطط الرباعً الثانً ب 

.فً مختلف فروع العلوم اإلنسانٌة والعلمٌة والمهنٌة 
1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خالصة
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عملت الجزائر على تطوٌر الجامعات لما لها من دور كبٌر من خاللها ٌكتسب الباحث 
 .طرق التفكٌر العلمً 

حٌث الجامعة معقل الفكر اإلنسانً وتعمل على رفع صوره ومستوٌاته وموطن للمعرفة 
والخبرة الراقٌة والتدرٌس الجامعً ٌكتسب صفة تمٌزه عن غٌره من مستوٌات التدرٌس 

بل ٌتجاوز ذلك إلى ما ,فهو لٌس نوعا من الشرح والتلقٌن ,فً مراحل التعلٌم األخرى 
الذي ,فً صنع الطالب مفكر باحث مبدع الذي ٌعتبر عالما ومفكر للمستقبل ,هو أبعد 

حٌث ال ,تعتمد علٌه البلد فً زٌادة معدالت التنمٌة للوصول إلى مجتمع الدول المتقدمة 
 . سبٌل إلى ذلك إال بالمزٌد من العلم واإلنتاج 
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 عالقة األنترنت بالتدريس الجامعي :الفصل الثالث 

: تمهيد

. األستاذ الجامعي صفاته ومهامه :المبحث األول

مجاالت استخدام األنترنت في              :المبحث الثاني

 .التدريس الجامعي 

التدريس الجامعي والبحث العلمي عبر :المبحث الثالث

 .مواقع األنترنت

اهمية استخدام األنترنت في التدريس  :المبحث الرابع

. الجامعي 

. الخالصة 
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: تمهيد

ولقد بدأ استخدام شبكة األنترنت فً التعلٌم الجامعً بألوٌات المتحدة األمرٌكٌةالتً بدورها 

ساهمت فً تطوٌر الشبكة ونشرها االستخدامات المدنٌة بعد أن كانت مقتصرة على 

.االستخدامات العسكرٌة   

وكان الفرض ِاألساسً من استخدام شبكة األنترنت هو البحث عن المعلومات لكل من 

.األساتذة والطلبة   

وقد أدى استخدام شبكة األنترنت إلى تطوٌر سرٌع فً التعلٌم حٌث أصبحت أداة للبحث 

واالكتشاف بمنح فرصة للباحثٌن والطلبة االتصااللمباشر مع بعضهم البعض لتبادل اآلراء 

.واألفكار حول االهتمامات البحثٌة المتشابهة   
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األستاذ الجامعي صفاته ومهامه ووظائفه:المبحث األول   

صفات األستاذ الجامعي: المطلب األول   

الصفات التً ٌجب أن تتوفر فً األستاذ الجامعً بكل تأكٌد ٌكون عدد هذه الصفات 

لكن ٌجب القول أن الباحثٌن ال ٌتكلمون عن نفس الصفات فأحد ٌثنً على , كثٌرا

ٌرى أنها ,وآخر ٌركز على صفة أو صفات أخرى ,صفة أو أكثر ٌراها مهمة جدا 

وهكذا قد ٌكون مرد هذا االختالف هو التكوٌن العلمً ,أكثر أهمٌة من األخرى   

 :ٌمكن تصنٌف الصفات والقدرات والمهارات المقترحة فً األصناف اآلتٌة 

 

  المهارات العلمية: 

كما ٌجب أن ,األستاذ الجامعً ٌجب أن ٌمتلك معرفة عمٌقة فً مٌدان اختصاصه 

 ٌمتلك ثقافة جٌدة فً المجالت المرتبطة بمجال اختصاصه

 

  المهارات التربوية: 

ٌجب أن ٌمتلك مجموعة من المهارات التربوٌة تمكنه من القٌام بدوره كأستاذ جامعً 

 كامال ولقد تعددت هذه المهارات من أهمها 

  مهارات االتصال ومنها مهارات التوصٌل ومهارات االستماع ومهارات األقناع. 

  مهارات استخدام الحاسب اآللً وشبكة األنترنت. 

 مهارات التقوٌم وبناء االختباراتوأعداداالمتحانات. 

  مهارات اإلرشاد النفسً والتربوي.
1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ص ,2005,الجزائر,دار باتنٌت للمعلوماتٌة والخدمات المكتبٌة  , الجامعة فً عهد العولمة قراءات متفرقة,محمد مقداد -1
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  الكفايات األخالقية 

أستاذ الجامعة ٌجب أن ٌمتلك مجموعة من الصفات األخالقٌة لنجاح أعماله ومن 

 أهمها 

  أن ٌحاول األستاذ تدرٌس ماهو مختص فٌه فقط 

  أن ٌدرس ماهو جدٌد وممثل لمحتوى المادة التً ٌدرسها 

  أن ٌوضح لطلبة أهداف التدرٌس وٌحرص على بلوعها 

  ًاألخالق المرتبطة بالبحث العلم 

  أن ٌتجنب كل أشكال الغش فً األبحاث التً ٌنشرها 

  أن ٌبتعد عن االستبداد العلمً والتطرف فً الرأي 

  األخالق المرتبطة بالعمل اإلداري 

  ًأن ٌحتفظ األستاذ بكل ماٌخص األساتذة والطلبة وغٌرهم من األفراد ف

سرٌة تامة وال ٌستخدمه فً أي من األعراض األ بعد موافقة المعنً باألمر 

 على ذلك

 

 القدرات: 

 :ٌجب أن ٌمتلك أستاذ الجامعً من القدرات أهمها

  كالقدرة على العمل المواقف والقدرة على الجلوس لمدة : القدرات البدنٌة

 .طوٌلة 

  كالقدرة علً اإلبصار واالستماع:القدرات الحسٌة. 

  كالذكاء والقدرة على التكٌٌف مع المواقف المختلفة والقدرة :القدرات العقلٌة

 .على التفكٌر المنطقً وسالمة التفكٌر والقدرة العقلٌة

  كاالتزان العاطفً والقدرة على التعبٌر اإلٌجابً عن :القدرات العاطفٌة

.العاطفة 
1
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 مهام وأدوار األستاذ الجامعي :المطلب الثاني 

إن أهم ما ٌمٌز التعلٌم الجامعً عن التعلٌم الثانوي والمهنً وغٌره وهو اقترانه بالبحث 

العلمً النشٌط 
1

 

حٌث تختلف األدوار والمهام التً ٌتوقع من أستاذ الجامعة أن ٌقوم بها فً الوقت الحاضر 

بحكم التغٌرات والتحدٌات التً تواجه الجامعة ,عن تلك التً ٌقوم بها فً الماضً 
2

 

 :التدريس 

وأن ٌكون ملما إلماما كامال ,ٌنتظر من األستاذ الجامعً أن ٌدرس عدد معٌنا من المواد 

كما ٌنتظر منه أن ٌقدم للطلبة معلومات حدٌثة فً المادة ,بموضوع كل واحدة منها 

ٌتضمن هذا العمل عددا من المهام ,وصحٌحة ومالئمة األهداف التدرٌس المحددة سلفا 

وٌمثل فً الجامعات التً تسمى جامعات التدرٌس ,التحضٌر واإللقاء والتقوٌم واإلرشاد 

العمل الرئٌسً ومن الممكن أن ٌأخذ وقتا كبٌرا من وقت األستاذ كما أن أنظمة تقوٌم 

 األساتذة الجامعٌن كثٌرا ما تعتمد على كٌفٌة التً ٌنجزا األستاذ بها هذا العمل 

أما فً الجامعات البحث فإنه ال ٌشغل إال وقتا قلٌال من وقت األستاذ وقد ال ٌعتبرا عنصر 

من عناصر التقوٌم أداء األستاذ الجامعً 
3
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 :البحث العلمي 

ألن تطوراألستاذ ,ٌنتظر من األستاذ الجامعً إنجاز البحث العلمً ونشره لالستنارة به 

عالوة على هذا فإن تطور المجتمع الذي ,العلمً والمهنً مرتبط به ومتوقف علٌه أٌضا 

فالمجتمع أي مجتمع ال ٌتطور إذا لم تكن حركة البحث ,ٌنتمً إلٌه األستاذ مرتبط به كذلك 

 :ٌتضمن هذا العمل عددا من المهام أهمها , العلمً فٌه نامٌة ومستمرة 

إنجاز البحث العلمً ونشره والمشاركة فً الملتقٌات العلمٌة وكذلك األشراف على الرسائل 

وهو ٌمثل جامعات البحث العلمً العمل الرئٌسً ومن الممكن أن ٌستغرق وقت ,العلمٌة 

حتً فً الجامعات التدرٌس فإن األساتذة غالبا ما ٌكونون مطالبٌن , كبٌرا من وقت األستاذ 

بإنجاز البحث العلمً الذي قد ٌتم االعتماد علٌه فً الترقٌات وزٌادة األجور وتجدٌد العقود 

فإنجاز البحث العلمً ,تضم كل مهمة من المهام المذكور أعاله عدد من النشاطات المختلفة 

 إلخ....ثم جمع المعلومات واختبارها,ٌقتضً تحدٌد مشكلة البحث ثم افتراض الفروض 

 :خدمة المجتمع 

ٌنتظر من األستاذ الجامعً أن ٌساهم فً خدمة المجتمع وتقدٌم كل أشكال المساعدة له فلٌس 

من خصائص األستاذ الجامعً التوقع فً برجه الجامعً دون االندماجً فً المجتمع 

والتفاعل معه وجعل علمه فً برجه الجامعً دون االندماج فً المجتمع والتفاعل معه 

وإذا لم ٌفد هؤالء األساتذة مجتمعهم بكل ,وجعل علمه فً متناول هذا المجتمع لالستفادة منه 

وٌتضمن هذا العمل عددا من المهام أهمها ,شرائحه من العلوم التً ٌمتلكونها فمن لفٌدهم 

إلقاء المحاضرات العامة والخاصة فً المناسبات الدٌنٌة والوطنٌة ,تقدٌم الدروس الخاصة 

ولقد اختلفت الجامعات فً شأن ,تقدٌم اإلرشاد والنصٌحة لألفراد والجمعٌات والمؤسسات 

هذا العمل اختالف واضحا فمنها ما تعتبره جزءا ال ٌتجزأأمن عمل األستاذ ومن الضروري 

أن ٌقوم به ومنها ماتعتبره ثانوٌا تترك الحرٌة فً القٌام به األستاذ 
1
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 :العمل اإلداري 

لقد تضخمت الجامعات وتزاٌدت أعداد الطالب واألقسام والتخصصات وتعددت العالقات 

واألدوار ولم تعد الجامعة األن جامعة األعداد الصغٌرة وإنما أصبحت جامعة األعداد 

الكبٌرة إن تضحم المجتمع الجامعً وتباٌن مستوٌاته أدى الى تعدد وتنوع األعمال اإلدارٌة 

وتعقٌدها وأصبح من الصعب على أستاذ الجامعة أن ٌنائً بنفسه عن هذه األعمال بل هو 

 .المحالة واقع فٌها رضى بهذا أو لم ٌرض بحكم وضعه وخبراته واألكادٌمٌة 

فألمقرإذن مشاركة فً العمل اإلداري تحت أي مستوى من المستوٌات داخل القسم أو الكلٌة 

وهذه المشاركة تطلب منه القٌام بالعدٌد من األدوار اإلدارٌة خاصة تلك األدوار ,أو الجامعة 

المرتبطة باألعمال األكادٌمٌة كما تطلب منه أن ٌكون على مستوى القٌام بها من حٌث 

توافر المهارات اإلدارٌة من تخطٌط وتنظٌم وقدرة على اتخاذ القرارات واستثمار أمثل 

للقدرات واإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة للقسم أو الكلٌة أو الجامعةالتً ٌتولى مسؤولٌتها أو 

.ٌشارك فً هذه المسؤولٌة
1
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مجالت استخدام األنترنت في التدريس :الفصل الثاني   

 من أبرز التقنٌات التربوٌة الحدٌثة والتً برزت " األنترنت "تعتبر شبكة معلومات دولٌة 

خالل السنوات القلٌلة الماضٌة وأصبحت أسلوب التبادل المعرفً بٌن مختلف المؤسسات 

التعلٌمة
1

 

وٌعتبر التعلٌم أحد مستفٌدي من تطورات تكنولوجٌا االتصال الحدٌثة وقد عملت على 

 إحداث ثورة فً القدرة على نشر التعلٌم بطرق لم تكن ممكن فما سبق 

حٌث تمنح األنترنت الفرصة للباحثٌن والطالب االتصال المباشر مع بعضهم البعض لتبادل 

األفكار واآلراء حول االهتمامات البحثٌة المتشابهة وبذلك أصبحت الخدمات المنقولة 

مباشرة على األنترنت متاحة الى حد كبٌر فً مناطق التدرٌس والبحث العلمً 
2

 

حٌث تعددت مجالت استخدام األنترنت بتعدد المعلومات والخدمات التً تحتوٌها لذلك فإن 

تلك المجالت شملت تقرٌبا مختلف األنشطة الحٌاة والوظائف فً المجتمع وٌرى محمد 

:محمود أن األنترنت تقدم المشتركٌن فوائد عدٌدة منها   

خدمة البرٌد اإللكترونٌالتً من والى أي شخص فً العالم بأسرع وقت وأقل تكلفة مع -1

 ضمان الوصول 

الحصول على معلومات تجارٌة واقتصادٌةوأسعار األسهم والعمالت-2   

الحصول على البرامج التطبٌقٌة والتعلٌمٌة-3  

األطالع على الموسوعات العلمٌة واألدبٌة -4  

الحصول على بحوث واستشاراتعلمٌة  -5  

األطالع على آخر األخبار العربٌة والعالمٌة -6  

التواصل مع األخرٌن من خالل مجموعات النقاش والقوائم البرٌدٌة واالتصال الصوتً -7

المتبادل بالهاتف بتكالٌف زهٌدة
3

 

 

 

                                                           

297ص ,2014,عمان ,دار المٌسرة ,منال هالل المزاهرة تكنولوجٌا االتصال والمعلومات - 1 

135ص ,2004,عمان ,دار الفكر ,تكنولوجٌا التعلٌم ,مصطفى عبد السمٌع محمد - 2 
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التدريس الجامعي والبحث العلمي عبر مواقع األنترنت:لمبحث الثالث ا  

لقد سبق وأن تنبأ العدٌد من الخبراء أن التدرٌس الجامعً سٌتخطى حدودها التً طالما 

 تعارف علٌها الناس وسٌصبح فً ٌوما الرابط الوحٌد بٌن األستاذ والطالب 

هو الحاسوب وملحقاته من الوسائل المتعددة والبرٌد اإللكترونً الذي ٌعتبر أكثر التطبٌقات 

أنترنت شٌوعا حٌث أنه ٌحقق وسٌلة اتصال
1

 

ٌزاح كل الحدود الزمنٌة والمكانٌة بٌن الطلبة وأساتذتهم وفً نفس الوقت اإلبقاء على ذلك 

 التفاعل الجماعً انطالقا من عدة أماكن مختلفة 

 هومن مؤٌدي هذه المشارٌع إذ وضع تجربته "مٌسترال غولً "البروفٌسور الكندي 

 بكندا هً نقطة بداٌته وهذا بالتنسٌق مع "الكٌباك"الخاصة فً هذا المجال لتكون جامعة 

التً كانت (بال وسً آر آي أم للتكنولوجٌات وكٌبٌكورملتمٌدٌا)المؤسسات أخرى باألنترنت 

 مهمتها أساسا فً الصمٌم وبناء وتسوٌق أجهزة بٌداغوجٌة متعددة الوسائط 

وكان هدف الجامعات المهنٌة بهذه الخطوات الواعدة هو الدخول الى عالم الطرق السٌارة 

تحضٌرا لما سٌقدمه التكوٌن اإللكترونً عن بعد األن هذا المشروع لقى بعض ,للمعلومات 

المعارضة من قبل األسرة الجامعٌة لتخوفها من فقدان أعضائها
2

 

كان ذلك حافز العدٌد من الجامعات األخرى خاصة الجامعات الكندٌة األنجلوقٌةالتً 

وذلك من "أتاٌسكا"أصبحت ترى فً التعلٌم االفتراضً البدٌل المالئم التعلٌم العادي كتجمعه 

وهً إطالقا مجموعة من «Vintuelteachimg vital» «»Learmimgخالل مشروع 

الدروس عن طرٌق األنترنت لتضع فٌما بعد إن أهمٌة األنترنت كمصدر للمعلومات فقد 

أدرك الباحثٌن أهمٌة إجراء عملٌات التقٌٌمللمواقع على الشبكة نظر االنتشاراتها الكبٌر 

ٌعرف الموقع بأنه مجموعة من الصفحات التً تصف هٌئة أو شخص أو مواقع فرعٌة 

هناك عدة أنواع رئٌسه للمواقع فتشمل المواقع المعلوماتٌةوالتً تقدم المعلومات حول ,

 موضوع معٌن 

المواقع التعلٌمٌة أو التربوٌة األغراض التدرٌس والتعلٌم 
3

 

 

                                                           

,410 ,2010,األردن ,دار المناهج ,تكنولوجٌا المعلومات ,عالء عبد الرزاق السالمً - 1 
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حٌثاعتمد الباحثون على هذه المواقع األعداد كذلك الرسائل الجامعٌة وحٌث توفر لهم هذه 

المواقع الجو العلمً التً تعتبر مصدرا من مصادر المعلومات
1

 

باستعمال األنترنت ٌستطٌع الباحث االطالع على كل مستجدات العلوم والمعارف 

والنشاطات والمنشورات ونشرها على مواقع األنترنت
2

 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أٌضا هً من رواد هذه المشارٌع إذ تم إحصاء أكثر من ألف 

زٌادة على ذلك تقوم كل ,درس تبنة مختلف الجامعات األمرٌكٌة عن طرٌق شبكة األنترنت 

من جامعة هارفارد وجامعة فونٌكس ٌارٌزونا من تقدٌم برامج تعلٌمٌة كاملة على مواقعها 

األنترنت ٌسهر على افتراضٌة فً انتظار أن تعمم هذه المشارٌع على العدٌد من الجامعات 

 samnt st atesamduestenmgonenmonsumivnsityاألخرى من خالل مشروع 

 والٌة ومقاطعة 15هذا المشروع ٌهدف الى جمع ,1995الذي هو قٌد الدراسة منذ سنة 

واحدة فً الغرب األمرٌكً للدخول فً التعلٌم عن بعد وجامعة واشنطن هً األخرى غالب 

تقوم بنشر العدٌد من المحاضرات على الشبكة كخطو إٌجابٌة منها لنشر المعرفة اإللكترونٌة 

عبر القوائم البرٌدٌة 
3

 

نظام المجموعات اإلخبارٌة وبرامج المحادثة 
4
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أهمية استخدام األنترنت في التدريس :المبحث الرابع   

إن المتتبع للتغٌر المستمر فً تقنٌات التحدٌث قوة وسرعة الحاسوب اآللً ٌستطٌع أن ٌدرك 

أن ما كان باألمس القرٌب األفضل تقنٌة األكثر شٌوعا أصبح أداءه محدودا أو ربما أصبح 

1998«ثروا»ٌؤكد ,وقٌاس على هذا التسارع الكبٌر والمخٌف أحٌان ,غٌر ذي جدوى   

أن التأثٌر حقٌقً لثورة المعلومات واالتصاالت ٌوجد أمامنا ولٌس خلفنا تعتبر األنترنت 

بقوله 1417إحدى التقنٌات التً ٌمكن ٌستخدمها فً التدرٌس بصفةعامة وقد عرفها كاتب

األنترنت هً شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب اآللً المرتبطة ببعضها البعض ............

 والمنتشرة حول العالم 

 من المفروض جد للتربوٌٌن )حٌث قال أنه "ellsuonth"1994وقد أكد على هذه األهمٌة 

أن ٌستخدموا شبكة األنترنت التً توفر العدٌد من الفرض األساتذة والطلبة على حد سواء 

(بطرٌقة ممتعة 
1

 

وهذا ٌشٌر بعض الباحثٌن الى أن األنترنت سوف تلعب دورا كبٌرا فً تغٌر الطرٌقة 

وبخاصة فً مراحل التعلٌم الجامعً والعالً ,التعلٌمٌة المتعارف علٌها فً الوقت الحاضر 

لن ٌحتاج األستاذ الجامعً "Multemediaimtenaclin"فمن طرٌقة الفٌدٌو التفاعلً

مستقبال أن ٌقف أمام الطلبة اإللقاء محاضرته والٌحتاج الطالب أن ٌذهب الى الجامعة بل 

بواسطة مدرس إلكترونً وبالتالً "distamcelaanmimg"ستحل طرٌقة التعلٌم عن بعد 

توفر على الطالب عناء الحضور الى الجامعة وٌضرب المؤلف مثالحٌا لدور خدمات 

 األنترنت فً عملٌة التعلٌم وبالتحدٌد فً معهد ماساتشوستس للتكنولوجٌا 

"MIT" الذي قدم األول مرة برنامج لنٌل درجة الماجٌستر فً أدارة وتصمٌم األنظمة دون

الحاجة لحضور الطلبة الى الجامعة 
2
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 .                 الفصل الثالث                                           عالقة األنترنت بالتدريس الجامعي

 

 
59 

وهناك أربعة أسباب رئٌسة تجعلنا نستخدم األنترنت فً التعلٌم وهً األنترنت مثال واقعً 

تساعد األنترنت على التعلٌم ,للقدرة على الحصول على معلومات من مختلف أنحاء العالم 

فإنه ٌصعب على ,نظرا لكثرة المعلومات المتوفرة عبر األنترنت ,التعاونً الجماعً 

حٌث ٌقوم كل طالب ,الطالب البحث فً كل القوائم لذا ٌمكن استخدام طرٌقة العمل الجماعً 

 بالبحث فً قائمة معٌنة ثم ٌجتمع الطلبة لمناقشة ما توصل إلٌه 

تساعد األنترنت على توفٌر أكثر من طرٌقة فً التدرٌس ذلك أن األنترنت هً بمثابة مكتبة 

كبٌرة تتوفر فٌها جمٌع الكتب سواء كانت سهلة أم صعبة كما أنه ٌوجد فً األنترنت بعض 

.البرامج العلٌمةلالختالف المستوٌات
1
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:خالصة   

لقد ساعدت األنترنت على توفٌر أكثر من طرٌقة  فً التدرٌس باعتبار هذه األخٌرة  بمثابة 

.مكتبة كبٌرة تتوفر فٌها جمٌع الكتب سواء كانت سهلة أم صعبة   

وتعتبر مثال واقعً للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم باإلضافة 

 إلى إمكانٌة مشاركة فً نشر المعلومات واإلبداعات 

لذلك نجد أن الجامعات الجزائرٌة أدخلت تكنولوجٌا  المعلومات كعنصر أساسً فً عملٌة 

. التعلٌم والبحث   
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 :نبذة عن جامعة مستغانم 

جامعة مستغانم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية 
 .و ىي تخضع لوصية وزارة التعميم العالي 

 تم تحويل المعيد 1997وفي سنة , تم إنشاء المركز الجامعي بمستغانم 1978في سنة 
 .الوطني لتكوين العالي في اليندسة الزراعية إلى المركز الجامعي بمستغانم 

 تم تحويل 2000وفي سنة , أنشئت جامعة مستغانم بكل المعاير األكاديمية 1998وفي سنة 
 أنشئ 2003وفي سنة , المعيد الوطني لتكوين في األشغال العمومية إلى جامعة مستغانم 

 معيد لتربية البدنية و الرياضية 

 تم إعادة تنظيم جامعة مستغانم لتصبح اليوم جامعة تتكون من جميع 2009و في سنة 
التي تتكون من عدة تفرعات منيا قسم عموم :التخصصات مثل  قسم العموم اإلنسانية 

 إلخ.........عمم المكتبات ,اإلعالم و اإلتصال

 قسم الفمسفة ,قسم العموم االقتصادية و التجارية,قسم اآلداب 
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 :مجتمع البحث وخصائصه

اعتمدنا في  ىذه الدراسة عمى العينة القصدية المتمثمة في شريحة من األساتذة عموم اإلعالم 
 . سنة 33سنة إلى أكثر من 24واالتصال ،أما عن السن فتم تحديده من 

 أفريل ،وقد تم اختيار 26 أفريل إلى غاية 02وقد أجريت الدراسة في الفترة الممتدة ما بين
والية مستغانم إلجراء الدراسة الميدانية نظرا لقرب منطقة الدراسة مما سيل عمينا التعامل مع 

 .مجتمع البحث
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 :تمهيد

بعد األنياء من األطار المنيجي والذي تم فيو وضع اإلجراءات المنيجية التي من شأنيا 

توصل مجموعة البحث إلى نتائج مؤقتة سيتم التطرق في ىذا الفصل إلى تكميم المعطيات 

الكيفية التى تحصمنا عمييا من خالل اإلستمارة ومن خالل تحميميا وتفسيرىا وآخيرا وصوال 

 .إلى النتائج حول الدراسة 
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 :وبناء عمى ذلك تشكمت عينة الدراسة وخصائصيا عمى النحو التالي

 

  

 .توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:01جدول رقم 

 
 النسبة المئوية تكرار الجنس

 ٪50 15 ذكور

 ٪50 15 إناث

 ٪100 30 لمجموعا  

 

فيما يخص توزيع الجنس األفراد العينة نجد نسبة "1"رقم نالحظ من خالل الجدول أن 
وعددىم (٪50)مبحوث أما الذكور فبنسبة 15يمثميا جنس اإلناث وعددىم (50٪)

مبحوث وعميو يتضح من خالل ىذه المعطيات أن نسبة اإلناث متساوية مع نسبة الذكور 15
 .وىذا راجع إلى طبيعة مجتمع البحث 

 

 

 

 

 

 

 البيانات العامة
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  توزيع أفراد العينة حسب متغير السن:02جدول رقم 

النسبة المئوية التكرار السن 
23 -26 01 3.33 ٪
27 -30 10 33.34 ٪

٪ 63.33 19 سنة 33أكثر من 
 ٪ 100 30المجموع 

 

سنة هم 33أكثر من  من أعمارىممن خالل الجدول نالحظ أن المبحوثين الذين تتراوح 
 مناسب األساتذة عمرىم وربما يرجع ىذا كون معظم ℅63.33 األكبر وذلك بنسبة الفئة

سنة وذلك بنسبة  30–27 الجامعي،ثم تمييا الفئة التي تتراوح أعمارىم بين التعميممع مستوى
 .℅3.33سنة بنسبة 26 –23تأتي في األخير الفئة التى يتروح سنيا بين  ثم ℅33.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهادة الجامعية توزيع أفراد العينة حسب :03الجدول رقم 
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 النسبة المئوية التكرار الشهادةالجامعية

 ٪10 03 ماستر 

 ٪33.33 10 ماجيستر

 ٪56.67 17 دكتوراه

 ٪100 30 المجموع 

 

أساتذة ن النسب كانت متباعدة حيث كانت نسبة أنالحظ الشيادة الجامعية وبالنسبة لممتغير 
أما نسبة أساتذة ℅33.33التي بمغت أساتذة ماجستير مقارنة بنسبة ℅10ماستر بمغت 

نسبة مقارنة بأساتذة ماستر كثر  حيث ىذه األخيرة ىي األ٪56.67دكتوراه بمغت بنسبة 
 .وماجيستر ومن خالل ىذا نجد أن غالبية أفراد العينة ىم فئة دكتوراه 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد العينة حسب الرتبة :04الجدول رقم 
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دون أن يكون لدينا عمم ,عادة ما يعطى لقب أستاذ لعضوىيئة التدريس بالجامعة
فيي تعتبر من أىم اإلمتيازات التي ع أساسيا يتم ,بالشيادة التي يحوز عمييا 

ترقيتو من رتبة دنيا إلي رتبة أعمى و الجدول التالي يبين مختمف الرتب لألساتذة 
 الجامعيين 

 النسبة التكرار  الرتبة 

٪ 36.67 11"  أ"أستاذ المساعد

٪ 20 06" ب"أستاذ المساعد 

٪ 23.33 07"  أ"أستاذ محاضر

٪ 20 06"  ب"أستاذ محاضر  
٪100 30 المجموع   

وبالنسبة لمتغير رتبة أساتذة جامعة نالحظ أن النسب كانت متقاربة نوعا ما حيث كانت 
والتى " أ" وىي أكثر نسبة مقارنة بأستاذ محاضر٪36.67 بمغت " أ"نسبة رتبة أستاذ المساعد

 "ب" و أستاذ المساعد "أ" وفي األخير نالحظ أن نسبتي أستاذ محاضر ٪23.33بمغت 
٪ 20متساوية و التي قدرت بنسبة 

  

 

  

إستخدام األنترنت: راألول المحو   
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توزيع أفراد العينة حسب األوقات التى تفضل فيها إستخدام :05الجدول رقم 
 األنترنت

 النسبة المئوية التكرار الفترة
٪ 20 06 الفترة الصباحية
٪ 50 15 الفترة المسائية 

٪ 30 09" ليال"الفترة المسائية 
٪ 100 30 المجموع

 

 الذي تناول أىم األوقات التي تفضميا الفئة العينة فييا 05نالحظ من خالل الجدول رقم 
 مقارنة بنسبة ٪50إستخدام األنترنت حيث تمثل الفترة المسائية ىي األكثر نسبة التي بمغت 

 وتأتي في األخيرة الفترة الصباحية ىي أقل ٪30 التي قدرت بنسبة " ليال "الفترة المسائية 
٪ 20نسبة التي بمغت 

 :ويعود ىذا االختالف في نسب الفترات راجع إلي عدة أسباب من بينيا 

  الوقت الذي ال يكون فيو األساتذة مشغولين 
 حسب الحاجة األساتذة إلى األنترنت 
  حسب التزامات مع العائمة و الزمالء 
 تواصل مع كل ما ىو جديد 
 االنو الوقت المناسب 
  و األعمال المنزلية و االىتمام باألوالد ,كثرة االنشغاالتاليومية 
 توفر الوقت 
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  بحكم عمل األستاذ في الجامعة لذا يمجأون ألوقات الراحة إلستعمال األنترنت وعندما
 التكون لدييم إرتباطات في العمل 
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توزيع أفراد العينة حسب دوافع إستخدام شبكة األنترنت  : 06جدول رقم   

لترتيب حسب األهمية                                            ا   

2المرتبة      3المرتبة      4المرتبة      5المرتبة        6المرتبة المجموع  1المرتبة    الفئات             

التعرف على كل ماهو  ك   ٪ ك   ٪ ك  ٪ ك  ٪ ك  ٪ ك  ٪ ك   ٪
جديد في مجال 
 التخصص     

100 30 10 3 16.67 5 16.67 5 16.67 5 13.33 4 26.66 8 

متابعة المؤتمرات  2 6.66 4 13.33 12 40 5 16.67 5 16.67 2 6.66 30 100
وندوات متخصصة      

    

إتصال باألخرين  4 13.33 6 20 5 16.67 9 30 4 13.33 2 6.66 30 100
لمناقشة بعض 
 المعلومات     

الوصول إلى الدراسات  6 20 8 26.66 4 13.33 4 13.33 7 23.34 1 3.34 30 100
       واألبحاث السابقة 
 وأوراق العمل        

 التواصل مع األدارة 1 3.34 0 0 2 6.66 2 6.66 5 16.67 20 66.66 30 100
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يتبن لنا من خالل ىذا الجدول أن دوافع إستخدام شبكة األنترنت عند المبحوثين جاءت 
إذ الحظنا  أن أول ما يدفعيم , حسب األىمية التي تكتسبيا ىذه التقنية الحديثة في حياتيم 

 من 26.66إلستعماليا ىو التعرف عمي كل ماىو جديد في مجال التخصص لتكون النسبة 
.المبحوثين ىي الدليل عمى ذلك   

ىذا مايفسر أن أنترنت اليوم أصبحت تمثل إحدى أىم المراجع التي يمجأ إلييا عضو ىيئة 
التدريس بغرض الحصول عمى أي معمومات يرغب الوصول إلييا في مجال تخصصو 

 بغض النظر عن مصدقيتيا

خصوصا االقتران الثاني و , كما الحظنا تقارب النسب في باقي النتائج متحصل عمييا 
 الرابع و الخامس حسب ترتيبيا في الجدول 

و بالتالي فأعضاء ىيئة التدريس بجامعة مستغانم يستعممون األنترنت إلشباع دوافعيم عمى 
:الترتيب التالي   

 الحصول » التي تحصمت عمييا فئة٪36.34 المرتبة األولىحيث بمغت اكبر نسبة في 
 وذلك بدليل عمى أن معظم المبحوثين يستخدمون شبكة «عمى الوثائق و المستندات 

 األنترنت من أجل الحصول عمى الوثائق و المستندات 

التواصل مع » و التي تتمثل في فئة ٪3.34وأقل نسبة في المرتبة األولى التي قدرت بنسبة 
.ممايدل عمى تجنب المحوثينإستخدام شبكة األنترنت كوسيمة لتواصل مع اإلدارة«اإلدارة   

 الوصول إلي » و التي تحصمت عمييا فئة٪26.66فكانت أكبر نسبة فييا المرتبة الثانية أما
«دراسات و األبحاث السابقة و أوراق العمل   

وىذا دليل أن األساتذة أعطوا أىمية كبيرة لدراسات و األبحاث السابقة و أوراق العمل 
 المنشورة عبر شبكة األنترنت 
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وحيث تساوت النسب بين كل من فئة التعرف عمى كل ماىو جديد في مجال التخصص 
 باإلضافة ٪13.33وفئة متابعة المؤتمرات و الندوات المتخصصة و التي قدرت نسبتيما 

إلي تساوي كل من فئة اإلتصال باآلخرين  لمناقشة بعض المعمومات وفئة الحصول عمى 
  .٪20الوثائق و المستندات و التي قدرت نسبتيما بـــ

 التي تتمثل في فئة ٪40 حيث إحتمت فييا أكبر نسبة التي قدرت بــــلممرتبة الثالثةبالنسبة 
وىي من ثالث إىتمام األساتذة  لدى إتصاليم «متابعة الندوات و المؤتمرات المتخصصة»

.بشبكة األنترنت  

  و التي تحصمت عمييا فئة التواصل مع اإلدارة ٪6.66وأقل نسبة التي قدرت بـــ

إتصال باآلخرين لمناقشة بعض المعمومات حيث » حيث كانت فئةلممرتبة الرابعةأما بالنسبة 
تعتبر من الطرق الحديثة إال أن اساتذة جامعة مستغانم أعطوىا المرتبة الرابعة من 

٪30إىتماماتيم وذلك بنسبة المبحوثين قدرت بــ  

ولقد تساوت كل من فئتي التعرف عمى كل ماىو جديد في مجال التخصص مع فئة متابعة 
 باإلضافة إلي تساوي كل من فئتي ٪16.67المؤتمرات و الندوات المتخصصة بنسبة 

الحصول عمى الوثائق و المستندات و الوصول إلي درسات وأبحاث سابقة و أوراق العمل 
٪13.33بنسبة   

  تتمثل في التواصل مع اإلدارة ٪6.66وأصغر نسبة بالمرتبة الرابعة قدرت ب

 » والتي تحصمت عمييا فئة٪23.34 فكانت أكبر نسبة بييا لممرتبة الخامسةأما بالنسبة 
 و ىذا راجع إلىتمام األساتذة «الوصول إلى الدرسات و األبحاث السابقة و أوراق العمل

 جامعة مستغانم 
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 والتي تحصمت عمييا فئة الحصول عمى ٪6.66وأقل نسبة في المرتبة الخامسة قدرت ب
 الوثائق و المستندات 

 ٪66.66 فكانت أكبر نسبة فييا التواصل مع اإلدارة و التي قدرت ب المرتبة السادسةأما
 وىذا بدليل عمى أن األساتذة يتجنبون التواصل مع اإلدارة عن طريق شبكة األنترنت 

 و األبحاث السابقة و توأقل نسبة في المرتبة السادسة تمثمت في فئة الوصول إلى الدارسا
٪3.34أوراق العمل بنسبة   
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توزيع أفراد العينة حسب متى استخدم األنترنت في البحث:7الجدول رقم   

 اإلجابة التكرار النسبة

 عندما يكون عندك بحث لإلنجازه 14 ٪46.67  

 تتحضير المدخال 7 ٪23.33 

 التحضير المحاضرات 9 ٪30 

 المجموع 30 ٪100 

 

 أن عند إنجاز البحوث و تحضير المحاضرات 07اتضح من خالل معطيات الجدول رقم 
ىما األكثر الغرضين الستخدام األنترنت في البحث العممي حيث بمغت نسبة إنجاز البحوث 

 ٪30في حين تحضير المحاضرات  بمغت بنسبة ,  مبحوث 14 وعددىم ٪46.67بنسبة 
 7 وكان عددىم 23.33 مبحوث وتمييا تحضير المدخالت التي قدرت بنسبة 9وعددىم 
 مبحوث  

ومن خالل النسب نالحظ أن الغرض من إستخدام األنترنت في إنجاز البحوث وىذا يعكس 
 من أجل المعرفة العممية و تطوير الذات البحثية و (األنترنت)إستخدام التكنموجيا الحديثة 
.                 إىتماميم بالبحث العممي   

 

األنترنت والبحث العممي: ر الثاني  المحو  
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 توزيع أفراد العينة حسب نوع المعمومات التى تقوم بالبحث عنيا في األنترنت بشكل كبير:8جدول رقم 

 المجموع 5المرتبة  4 المرتبة  3المرتبة   2المرتبة  1المرتبة  الفئات

٪    ك٪    ك٪    ك٪    ك٪     ك٪     ك
 100 30 0 0 36.67 11 36.67 11 20 6 6.66 2 الجرائد والمجالت,الدويات

 100 30 3.33 1 0 0 23.33 7 26.67 8 46.67 14 آخر األبحاث العممية
 100 30 0 0 43.34 13 30 9 23.33 7 3.33 1 الرسائل الجامعية

 100 30 0 0 20 6 6.67 2 13.33 4 60 18 الكتب اإللكترونية

 100 30 96.67 29 0 0 0 0 0 0 3.33 1 أخرى
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 وحيث كانت ة يبرز لنا أن أفراد العينة ييتمون بالكتب اإللكتروني08من خالل الجدول رقم 
مبحوث حيث أصبحت 18 والذي كان عددىم ٪60في  المرتبة األولى و التي قدرت بنسبة 

ىذه الخدمة  بديال  فعال عن الكتب العادية و التي في الكثير من األحيان يتعذر عمى 
 عضو ىيئة التدريس الحصول عمييا

أما بالنسبة لممرتبة الثانية حيث كانت نسبة آخر األبحاث العممية  ىي أكبر نسبة و التي 
  وىذا راجع الىتمامات األساتذة 8 وكان عددىم ٪26.67قدرت بنسبة  

أما بالنسبة لممرتبة الثالثة حيث إىتم أفراد العينة بدوريات و الجرائد و المجالت و التي قدرت 
 وىذا راجع الىتمامات االساتذة وىي تعتبر من 11 وكان عدد المبحوثين ٪36.67بنسبة 

 الطرق الحديثة لالطالع عمى آخر ماتأتي بو الوسائل اإلعالمية المكتوبة

أما بالنسبة لممرتبة الرابعة حيث اىتم األساتذة بالرسائل الجامعية و التي قدرت نسبتيا 
 وىذا من أجل الوقوف عمى آخر األبحاث العممية المقدمة من 13وعدد المبحوثين 43.34٪

 طرف األساتذة و الباحثين و معرفة إلى أي مستوى وصمت البحوث الجامعية 

أما بالنسبة لممرتبة الخامسة حيث كان معظم الباحثين ادلو بآرائيم حول نوع المعمومات التي 
   29 وكان عددىم ٪96.67يقوم بالبحث عنيا في األنترنت و التي قدرت نسبتيا 

ومن بين أىم المعمومات التي يقوم الباحثون في البحث عنيا في األنترنت و التي تمثمت في 
 مايمي

الكتب الخاصة ,البحث عن معمومة معينة تتعمق بعنوان ىيئة معينة ,مواقع الجامعات 
اإلتصال مع , (البرامج و األخبار حول الجامعات العالمية )مجال اإللكتروني , بالتخصص

اإلتصال المستمر بمخابر أجنبية أي من مجال ت أو مقاالت أو كتب أو معمومة ,الزمالء 
.البحث عن مقاالت عممية متعمقة بالتخصص و كذلك عن مجالت عممية لمنشر, عموما   



 المجال التطبيقي
 

 

92 

توزيع أفراد العينة حسب محركات البحث التى تعتمد عميها بشكل كبير:9الجدول الرقم   

 األجابة التكرار النسبة

٪73.33 22 Google 
٪16.67 5 Yahoo 

٪0 0 Altavista 
 أخرى 3 ٪10
 المجموع 30 100  ٪

 

يبدوا واضحا من خالل إجابات المبحوثين أن العديد منيم يستعممون أكثر من محرك بحث 
 واحد لمحصول عمى مختمف المعمومات

 ٪37,33والذي قدر بنسبة ,Googleحيث الحظنا أن أفراد العينة ييتمون كثيرا بمحرك 
وقد يكون سبب اعتماد المبحوثين بكثرة 5وكان عددىم٪16.67بنسبة Yahooليميو محرك 

 الجيدة من الخدمات التي يقدمانيا والتي تتمثل في ةعمى ىذين المحركين ىو النوعي
 الحصول عمى أكبر قدر ممكن من المعمومات والسرعة في ذلك

 : تستعمل محركات بحث أخرى والتي تمثل في ما يمى 10كما يبدوا أيضا أن نسبة 

 ليس ضروي المرور عبر محركات البحث إذا كان لديك قواعد بيانات محددة ومواقع معروفة

 

 



 المجال التطبيقي
 

 

93 

Altavista/ Google books  /gallika/  Academia eu مواقع متخصصة أجنبية
altavista فيبدو ىذا المحرك األخير أنو منعدم االستعمال من قبل األساتذة الجامعين ربما

 0لعدم تعودىم عميو أو لعدم جودة خدماتو إذا نسبتو 
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 الذي اقترحو مشروع SNDL توزيع أفراد العينة حسب امتالكيمحساب:10الجدول رقم 
 الوزراء

    النسبة   التكرار       اإلجابة

 ٪50    15          نعم

٪  50 15         ال

٪  100     30       المجموع   

 

 حيث الحظنا أن نسبة أفراد العينة الذين يمتمكون وال 10من خالل معطيات الجدول رقم 
٪ 50  متعادلة وحيث قدرت بــSNDL حساب نيمتمكو

لدي :وحيث كان ىناك آراء بعض األساتذة حول استعماليم ليذا الحساب وىي كالتالي 
لدى حساب ولكن لم أستعممو إلى حد اآلن , تم سحبو مني ,حساب ولكنو لم أستعممو كثيرا 

أتردد عميو مرات و أحمل ,مستفيد منو لكن لم أعد تحديثو ,وذلك لوجود فيو بعض األخطاء 
ليس لدي حساب ربما لعدم جيمي ,منو ممفات و دراسات في التخصص و غير التخصص 

 ,وعدم اطالعي حول ىذا الحساب
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توزيع أفراد العينة حسب الخدمة التي تستفيد منيا لمحصول عمى :11الجدول رقم
 معمومات من شبكة األنترنت في بحث العممي

 النسبة التكرار                      اإلجابة 

٪ 33.33  10   البريد اإللكتروني إميل 

٪ 23.33   7   البحث عن المصادر والمراجع

٪ 16.67   3    الدردشة المحادثة 

٪ 16.67  5   نقل الممفات 

٪ 16.67   5   زيارة صفحتك عمى مواقع التواصل االجتماعي

٪ 100   30              المجموع

 

 أن استخدام األنترنت من قبل أفراد العينة وىم عمى 11يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
 10 وعددىم ٪33,33 من خدمة البريد اإللكتروني وىذا ما تؤكده نسبة ناألغمبية يستفيدو

 7وعددىم 23,33مبحوث وجاء في المرتبة الثانية البحث عن المصادر و المراجع بنسبة 
 :أما بقية الخدمات المستفاد منيا فترتب تنازليا كمايمي 

نقل الممفات و زيارة صفحتك عمى مواقع التواصل االجتماعي حيث كانت النسبة متعادلة و ٭
٪ 16,67التي قدرت بنسبة 

٪ 10الدردشة المحادثة بنسبة ٭



 المجال التطبيقي
 

 

96 

 من خدمة البريد اإللكتروني نمن خالل ىذه المعطيات نستنج أن أفراد العينة يستفيدو
وتكتشف ىذه النتائج وعي أفراد , بالدرجة األولى وبعدىا البحث عن المصادر و المراجع 

العينة بأىمية األنترنت كمصدر لممعمومات ىام في البحث العممي و التطوير الذاتي و 
 .التعميم المستمر 
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 توزيع أفراد العينة حسب الغرض من إستخدام لألنترنت في بحث العممي:12الجدول رقم 

 النسبة التكرار         اإلجابة

٪  30 9   إستفادة من الدرسات
٪   20 6   البحث عن المقاالت
٪  23.33 7   القيام بمشاريع بحثية

٪  6.67 2   تقويم البحوث
٪  20 6   إستفادة من النصوص والرجوع إلييا

٪  100 30        المجموع

 

 أن إستفادة من الدراسات العممية عمي األنترنت و 12إتضح من خالل معطيات الجدول رقم 
القيام بمشاريع بحثية ىما األكثر الغرضين اإلستخدام األنترنت في البحث العممي حيث بمغت 

في حين القيام ,مبحوث 9 وعددىم ٪30االستفادة من الدراسات العممية عمي األنترنت نسبة 
وتمييا البحث عن المقاالت و اإلستفادة  , 7 وعددىم ٪23.33بمشاريع بحثية بمغت نسبة 

و في اآلخير ٪20من النصوص و الرجوع إلييا وحيث كانت نسبتيما متعادلة بحيث بمغت 
  2 وكان عددىم ٪6.67تقويم البحوث حيث بمغت نسبتو ب

من النسب السابقة نستنتج أن غرض إستخدام األنترنت في ىو اإلستفادة من الدراسات وىو 
يعكس إستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل المعرفة العممية و تطوير الذات البحثية و 

و ربما يشير ىذا إلى قصور المكتبات الجامعية لتمبية ما ,إىتماميم بالبحث العممي 
يحتاجونو من معمومات األمر الذي يدفعيم إلى تصفح األنترنت لتعويض ىذا النقص و 

 .القصور 
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توزيع أفراد العينة حسب المشاكل والمعوقات التى تعوق إستخداميم :13الجدول رقم 
 األنترنت في البحث العممي 

 النسبة التكرار اإلجابة 

٪ 53.34 16 بطء اإلتصال أو إنقطاعو أحيانا
٪ 10 3 صعوبة إستخدام التقنية ذاتيا كتحديد المواقع المناسبة

٪ 20 6 صعوبة الوصولِ إلى المعمومة 
٪ 13.33 4 صعوبة المتعمقة بالمغة

٪ 3.33 1 صعوباتِ أخرى
٪ 100 30                المجموع

 

توضح لنا المعطيات الموضحة في الجدول أىم المشاكل و المعوقات التي تعوق 
إستخداممألنترنت في البحث العممي ىي المشكمة المرتبطة ببطء األتصال  أو إنقطاعو بنسبة 

 ٪20وبعد ذلك صعوبة الوصول إلى المعمومة بنسبة ,  مبحوث 27 و عددىم 53.34٪
 أما بالنسبة لصعوبة ٪13.33كما تمييا الصعوبات المتعمقة بالمغة بنسبة  ,6وعددىم 

 وتأتي في األخير ٪10إستخدام التقنية ذاتيا كتحديد المواقع المناسبة و التي قدرت بنسبة 
  وعددىم مبحوث واحد ٪3.33صعوبات أخرى و التي قدرت بنسبة 

 :حيث كان ألساتذة بإعطاء أرائيم حول صعوبات أخرى و التي تمثمت في مايمي 

قمة البحوث و الدراسات المنشورة من طرف المؤسسات البحثية و الجامعية ,ضيق الوقت

عدم التواصل و الحصول عمى معمومات فعالة من المواقع المتخصصة ,الجزائرية و العربية 
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سبب ىو دائما وتيرة األنترنت ىي العائق أمام إستخدام ,عدم العثور عمى المطموب أحيانا 

 .معوقات مادية التي تعيق خاصة بالنسبة لمكتب ذات األىمية و الحداثة,ىذه العينة 

توزيعِ أفراد العينة حسب الحمول الناجع لتذليل الصعوبات إستخدام لألنترنت :14الجدول رقم
 في البحث العممي

 النسبة التكرار اإلجابة  

٪ 30 9 عقد دورات متخصصة في الجامعات

 70 ٪ 21 توفير حدمة األنترنت في البيت والجامعة

 100 30 المجموع
 

 

 أن أغمبية أفراد العينة الدراسة يقترحون توفير خدمة 13توضح المعطيات في الجدول رقم 
 وكان عددىم  وتمييا عقد دورات متخصصة في ٪70األنترنت في البيت و الجامعة بنسبة 

 .  مبحوث 9 وكان عددىم ٪30الجامعات بنسبة 

وحيث إقترحبعض األساتذة حمول حول تذليل الصعوبات إستخدام األنترنت والتي تمثمت في 
 :مايمي 

إتفاقيات بين الجامعات و الدول لتسييل عممية الدخول لبعض المواقع و المكتبات العالمية 
يعود السبب الضعف األنترنت ,........إلقتناء حاجاتنا من الكتب وغيرىا(عن طريق الدفع)

 .إلى جيات معينة مثل وزارة اإلتصال 
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يجب عمى الجامعة أن تقوم بتكثيف إستخدام األنترنت من المحاضرات و تمقي الخبرات عبر 
اإلكتفاءبالجيودات الشخصية من خالل الشبكة العنكبوتية من خالل , مواقع خاصة لألساتذة 

قيام المؤسسات الجامعية في الجزائر بنشر , (مواقع الجامعات و المكتبات المتخصصة )
توفير األنترنت في كل مكان و ,البحوث و الرسائل الجامعية القيمية عمى مواقعيا في النت 

تكوين في مجال إستخدام البيانات و اإلقتراحات  إلى قاعدة البيانات و ,في كل فضاءات 
معالبجة مشكمة التدفق البطيئ ,تعزيز و دعم التدفق الذي يعني بطيئا جدا, البحوث المتوفرة 

توفير , تنظيم المحتوى الرقمي العربي و الجزائري , توفير قاعدة بيانات لمجامعات الجزائرية ,
فتح ,رفع مستوى التكوين في اإلعالم اآللي ,قواعد و مصادر معمومات منظمة و موحدة 

شبكة خاصة بالألساتذة و الدكاتره ألجل تبادل المعمومات و الممفات الخاصة بكل بحث 
 .توفير خاليا جوارية لتقديم الخدمات ,
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 نتائج التساؤالت الفرعية لمدراسة

 : نتائج البيانات الشخصية_1

 ٪50لقد أكدت الدراسة الميدانية و النتائج المتحصل عمييا من قبل المبحوثين عمى نسبة 
يمثميا جنس اإلناث التي تعادل  نسبة جنس الذكور وىو راجع لطبيعة مجتمع البحث كما 

 33 الذين كانت أعمارىم أكثر من ٪63.33ووجود نسبة  , 01ىو موضح في الجدول رقم 
و غالبية أفراد عينة البحث يحممون شيادة الدكتوراه بنسبة ,سنة من أفراد عينة الدراسة 

( أ) التي كانت تمثل أكبر نسبة لرتبة أستاذ مساعد ٪36.67ووجود نسبة  ,56.67٪

 استخدام األنترنت: نتائج المحور األول _2

توصمنا من خالل دراستنا الميدانية أن المبحوثين يرون أن الفترة المسائية ىي الفترة المناسبة 
 التي ٪50 نسبة حلمزاولة الباحث إستخدام األنترنت في البحث العممي و ىو ما توض

 وىذا مايدل عمى أنيم في ىذه الفترة يكونون متفرغين (الفترة المسائية)تحصمت عمييا 
 إلستخدام شبكة األنترنت

والتي إحتمت المرتبة األولى ,و من أىم الدوافع إستخدام أستاذ الجامعي لشبكة األنترنت 
 التي تمثمت في فئة الحصول عمى الوثائق و المستندات و كذالك دافع ٪36.34بنسبة 

 وىذا مايدل عمى أنيم ٪26.66التعرف عمى كل ماىو جديد في مجال التخصص بنسبة 
 مدركون ألىمية األنترنت و دورىا الكبير في إنجاز البحث العممي 

 األنترنت و البحث العممي:نتائج المحور الثاني_3

من خالل تحميل معطيات جداول ىذا المحور نستنتج أن استخدام األنترنت من قبل أفراد 
العينة في البحث العممي التي كانت غالبية المبحوثينيمجأون لشبكة األنترنت بيدف إنجاز 
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 و ىذا مايدل عمى وعييم بأىمية األنترنت كمصدر ٪46.67البحوث و التي قدرت بنسبة 
 لممعمومات ىام في البحث العممي و التطوير الذاتي و التعميم المستمر 

أما أىم المعمومات التي يستقييا الباحث من شبكة األنترنت و التي إحتمت المرتبة األولى 
 و التي تمثمت في الكتب اإللكترونية باإلضافة إلي فئة األبحاث العممية التي ٪60بنسبة 

من أجل (األنترنت) وىو مايعكسإستخدام التكنولوجيا الحديثة ٪46.67تحصمت عمى نسبة 
 .المعرفة العممية و تطوير الذات البحثية و إىتمامو بالبحث العممي 

 googleأما بالنسبة لمحركات البحث األكثر إعتمادا من طرف األساتذة تمثمت في محرك 
  وربما راجع ذلك إلى سيولة اإلستخدامو و إنتشاره عالميا ٪73.33بنسبة 

الذي إقترحيمشروع الوزارء فكانت النسبة متساوي بين الذين SNDL أما بالنسبة لحساب
أما الخدمة التى يستفيد منيا األساتذة ,٪50يممكونو وبين الذين ال يممكونو والتى قدرت ب 

لمحصول عمى معمومات من شبكة األنترنت بشكل أكبرفتمثمت في البريد اإللكتروني 
وىذا مايبرز الدور الكبير لألنترنت كأداة تساعد عمى مواكبة ٪33.33وذلك بالنسبة (إميل)

 .الجديد لمعموم 

أما الغرض من إستخدام األنترنت في البحث العممي التي تمثمت بنسبة أكبر في إستفادة من 
  و ىذا راجع لصعوبة الحصول عمى المصادر و المراجع ٪30الدراسات العممية بنسبة 

أما فيما يخص المشاكل و المعوقات التي تعوق إستخدام األستاذ الجامعي لألنترنت في 
 وىذا مايدل ٪53.34البحث العممي فتمثمت في بطء اإلتصال أو إنقطاعو أحيانا بنسبة 

 عمى أن التكنولوجيا المعمومات في الجزائر مازالت في حاجة الى تطوير و الحداثة 

من خالل الدراسة الميدانية توصمنا أن أغمبية أفراد العينة إقترحوا حموال حول تجاوز 
 14صعوبات إستخدام األنترنت في البحث العممي التي سبق ذكرىا في الجدول رقم 
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 النتائج العامة لمدراسة

واقع إستخدام األستاذ الجامعي األنترنت في »تعتبر درستنا الميدانية المعنونة ب 
عمى عينة من أساتذة عموم اإلعالم و اإلتصال محاولة الكشف «البحث العممي 

عن واقع إستخدام ىذه التكنولوجيا في البحث العممي إنطالقا من التساؤل الرئيسي 
 ما واقع إستخدام األساتذة لشبكة األنترنت من أجل البحث العممي ؟: 

 :وقد بينت النتائج التالية

  تأكيد المبحوثين عمى أن األنترنت ميمة جدا في البحث العممي إلدراكيم
ليذه األىمية و دورىا الكبير في إنجاز و إغناء البحث العممي و 

يستخدمون ىذه الوسيمة في المنزل ما دل عمى امتالكيم ليا مما يمنعيم  
 لمخروج من منزليم 

  تساىم شبكة األنترنت في دعم البحث العممي من خالل دورىا في إثراء و
 مدعم البحوث العممية نتيجة لتدفق اليائل لممعمومات و تنوعيا مما يساه

 في إغناء و تسييل البحث العممي لدى األساتذة 
  عمى وعييم لو ىذا ما يد, يستخدم أفراد العينة خدمة البريد اإللكتروني 

 بأىمية األنترنت كمصدر لممعمومات ىام في البحث العممي 
 استخدام س العممية عمى األنترنت ىو ما يعكتيستفيد المبحوثين من الدارسا

 التكنولوجيا الحديثة 
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  فيذا ,سبب تفضيل المبحوثين لألنترنت ىو سرعة الوصول إلى المعمومات
 الدور الكبير لألنترنت كأداة تساعد عمى مواكبة الجديد لمعموم و دما يؤك

  و سرعة الحصول عمييا فور صدورىا تمتابعة أحدث اإلصدارا
  الصعوبات التي تواجو المبحوثين عند إستخدام األنترنت ىي صعوبات

مرتبطة ببطء االتصال و انقطاعو أحيانا مما يدل عمى نقص تكنولوجيا 
 الحديثة 
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 :خالصة

: من خالل دراستنا الميدانية توصمنا إلى صحة الفرضيات و التي كانت كالتالي

 األنترنت يزيد من فعالية البحث العممي ويجعل األستاذ الجامعي يواكب ماستخدا

تطورات في مجال بحثو حيث أن أغمبية األساتذة في جامعة يستخدمون األنترنت 

في بحث العممي وذلك من أجل مواكبة تطور تكنولوجيا المعمومات وزيادة من 

 فعالية البحث العممي 

أما الفرضية الثانية فكانت عبارة عن المشاكل والمعوقات التي تعوق إستخدم 

األنترنت في البحث العممي بدليل النتائج التي توصمنا إلييا والتي تثبت عمي 

وجود مشاكل ومعوقات من بينيا قمة البحوث والدراسات المنشورة من طرف 

 المؤسسات البحثية والجامعة الجزائرية والعربية 
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    إن التقدم السريع الذي يحدث في العالم اليوم في المجالين العالمي و التكنولوجي و نواتج 
البحوث العالمية التي تفرز خالل كل ساعة بل خالل كل دقيقة ىو مايؤدي بيذه األمم إلى 
ركب الحضارة العالمية و ما نقرؤه و نمحظ كل مرة ليذه األمم المتطورة ىو إعادة النظر في 

 .مجال التربية و التعميم بإعتبارىما مؤشر عجمة التقدم و النيوض إلى األمم 

ولقد قدمنا في بحثنا ىذا كل المعمومات التي أمكنتنا الحصول عمييا لمبموغ نتائج أدق تخدم 
دراستنا إذ فضمنا أن ندخل مباشرة في صميم الموضوع دون الحديث عن مختمف مجالت 

 .اإلتصال التي رأينا أنيا كانت محل العديد من الدرسات قبمنا 

وقد قسمنا بحثنا ىذا إاى مقدمة عامة و ثالث فصول تدققنا فييما قدر المستطاع حول 
حيث تحدثنا في المقدمة العامة عمى الجانب المنيجي لمدراسة إذ بدأنا ,الظاىر المدروسة 

بتمييد تناولنا فيو بشكل سطحي أبرز المظاىر اإلتصالية التي عرفيا اإلنسان قبل الدخول 
في الحديث عن األنترنت و إستخداميا في البيئة التعميمية ثم أتينا بدراستين سابقتين التي 
قمنا بجمع بعضيا من المكتبة و أتيح لنا بحصول عمى دراسة من خالل بعض المواقع 

العممية عمى شبكة األنترنت لنخرج من ىذه النقطة لحديث عن موقع دراستنا من بينيا التي 
جاءت أساسا لتعرف بشكل دقيق عمى عالقة األستاذ جامعة مستغانم باألنترنت كفئة 

 إجتماعية بارزة لم تحض يمثل ىذه الدراسة من قبل الباحثين و الدارسين بذات الجامعة 

وكحال كل البحوث اإلجتماعية قد حاولنا بناء تصور حول تحديد اإلشكالية التي ع ضوئيا 
كان موضوع الدراسة مبرزين إياىا بسؤال جوىري و تفرعنا منو عدة تساؤالت ثانوية ثم ذكرنا 

أىم األىداف التي إجتيدنا في بموغيا و تمييا فرضيتين ثم تناولنا المنيجية المتبعة في 
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أسباب الذاتية و الموضوعية و األداة المستخدمة ,الدراسة من خالل أسباب إختيار الموضوع 
و منيج الدراسة و مجتمع عينة الدراسة وصوال إلى تحقيق المقاربات النظرية إذ أتينا 

كما لم نتجاىل الحديث ,بنظريتين في مجال اإلتصالراينيا أكثر إقترابيما من موضوع بحثنا 
 عن المجالين المكاني و الزماني لدراسة 

و بعد تحديد الشكل المنيجي لمبحث أتينا بمعطيات نظرية تخدم موضوعنا وكان ىذا من 
خالل الفصل األول الذي بدأنا بإعطاء نظرة حول البحث العممي و التعميم العالي التي تعتبر 
مطمب أساسي في أي حقل من حقول المعرفة المتخصصة في مجالت العموم المختمفة وأن 

ميمة الجامعة و التعميم العالي توفير التعميم و البحث العممي فإننا لم نشأ إىمال ىذا الجانب 
الذي تمعب فيو التكنولوجيا في ظل التعميم الجامعي و البحث العممي التي ىي جزء من 

تحديات عدة وىي محاولة شكمية لتحسين صورة الجامعة و ليس تطور حقيقي ذات جودة 
 عمى المدى البعيد 

خصصنا الفصل الثاني لمحديث عن الجامعة و التعميم ,وبعد أن تناولنا كل ىذه المعمومات 
العالي في الجزائر بما أننا ننتمي المجتمع الجزائري الذي عاش فترتين مختمفتين في تاريخو 

أبينا إال أن نتعرف عمى الواقع المؤسسة الجامعية في كمتا الفترتين و الذي كان الفرق 
واضحا من حيث التطور بين الجامعة الجزائرية إبان اإلحتالل و الجامعة الجزائرية في ظل 
اإلستقالل الوطني التي ضاعفت مساعييا لنيوض بمستوى البحث العممي الذي يمثل قاعدة 

 أساسية لتطور من خالليا اإلنسان في كل مجاالت حياتو 

أما بالنسبة لفصل الثالث الذي تحدثنا فيو عن عالقة األنترنت بالتدريس الجامعي و البحث 
العممي و ىو صمب موضوع الدراسة بعد أن أصبح المجتمع يتفاعل مع كل اإلنجازات 

العممية حيث أن شبكة األنترنت تعتبر من وسائل اإلتصال التي أتى بيا العمم الحديث حيث 
تعتبر األنترنت وسيمة إتصال تزيد كل الحدود الزمانية و المكانية بين الطمبة و أساتذتيم و 



 خاتمة عامة
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في نفس الوقت اإلبقاء عمى ذالك التفاعل الجماعي  وأصبحت أسموبا لتبادل المعرفي بين 
 مختمف مؤسسات التعممية

بعد األنياء من األطار المنيجي والذي تم فيو وضع اإلجراءات المنيجية التي من شأنيا 
توصل مجموعة البحث إلى نتائج مؤقتة سيتم التطرق في ىذا الفصل إلى تكميم المعطيات 
الكيفية التى تحصمنا عمييا من خالل اإلستمارة ومن خالل تحميميا وتفسيرىا وآخيرا وصوال 

 .إلى النتائج حول الدراسة 

 

 



 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

-مستغانم- جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس   

 كلٌة العلوم االجتماعٌة

 قسم العلوم اإلنسانٌة

 شعبة علوم اإلعالم واالتصال

 السنة الثانٌة ماستر

 تخصص وسائل اعالم والمجتمع

 

:تحية طيبة وبعد  

ٌشرفنا أن نضع بٌن أٌدٌكم هذه االستمارة من أجل مساعدتنا فً انجاز هذه المذكرة والتً 

 تندرج ضمن اطار التحضٌر لنٌل شهادة ماستر فً علوم اإلعالم واالتصال بعنوان

"واقع استخدام األستاذ الجامعي األنترنت في البحث العلمي   "                                       

 "دراسة ميدانية على عينة من األساتذة الجامعين بالجامعة مستغانم "

ولذا نرجو منكم االجابة على األسئلة بكل موضوعٌة ،ونحٌطكم علما بأن هذه المعلومات 

.وفً األخٌر تقبلوا منا فائق التقدٌر واالعتبار.ستستغل ألغراض علمٌة فقط   

 

:تحت اشراف االستاذ:من اعداد الطالبتين   

  العربً بوعمامة *بن عودةصبرٌنة* 

 شارف حورٌة * 

 

 

 

 

2016/2017:السنة الجامعي  



 : فً المكان المناسب(x)ضع عالمة  : مالحظة

  البياناتالعامة

 :الجنس -01

  ذكر                                       انثى

 :السن-  02

  سنة33        ،  ،      أكثر من 30–27          ،  26–23

 

 :الشهادة –03

 ماجستٌر دكتوراه                           ماستر

 :الرتبة - 04

 أستاذ محاضر ب أستاذ محاضر أ أستاذ مساعد ب أستاذ مساعدة أ

 

 إستخدام األنترنت :المحور األول

 ما هً األوقات التى تفضل إستخدام األنترنت فٌها -05

 الفترة المهنٌة         الفترة المسائٌة  الفترة الصباحٌة

 .................................................................لماذا

 ما هً دوافع إستخدامك لشبكة األنترنت ؟رتبة حسب األهمٌة - 06

  التعرف على كل ما هو جدٌد فً مجال التخصص 

  متابعة مؤتمرات وندوات متخصصة 

  اتصال باألخرٌن لمناقشة بعض المعلومات 

 الحصول على وثائق ومستندات 

 الوصول الى الدراسات واألبحاث السابقة وأوراق العمل 

 التواصل مع اإلدارة  

 

 



 األنترنت والبحث العلمي :المحور الثاني 

 

 متى تستخدم األنترنت فً البحث ؟- 07

 عندما ٌكون عندك بحث لإلنجازه  

  لتحضٌر المداخالت   

 لتحضٌر المحاضرات   

رتب حسب األهمٌة نوع المعلومات التى تقوم بالبحث عنها فً األنترنت بشكل -08

 كبٌر

  الجرائد والمجالت ,الدورٌات   

  آخر األبحاث العلمٌة   

 الرسائل الجامعٌة  

  الكتب اإللكترونٌة   

  أخرى 

...............................................................................حددها 

....................................................................................... 

 ماهً محركات البحث التً تعتمد علٌها بشكل كبٌر؟-09

Google Yahoo      altavista    أخرى  

حددها 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 .................الذي إقترحه مشروع الوزارةSNDLهل لدٌك حساب -10

 

ما هً الخدمة التً تستفٌد منها للحصول على معلومات من شبكة األنترنت فً - 11

 بحثك العلمً ؟

 

  البرٌد اإللكترونً إمٌل 

 البحث فً المصادر والمراجع 

  الدردشة المحادثة  

  نقل الملفات   

 ًزٌارة صفحتك على مواقع التواصل اإلجتماع  



 ماهوالغرض من إستخدام األنترنت فً البحث العلمً؟-12

 إستفادة من الدراسات   

  البحث عن المقاالت  

  القٌام بمشارٌع بحثٌة  

  تقوٌم البحوث   

  إستفادة من النصوص والرجوع إلٌها  

 

 ما هً المشاكل والمعوقات التى تعوق إستخدامك األنترنت فً البحث العلمً ؟-13

  بطء األتصال أو إنقطاعه أحٌانا 

 صعوبة إستخدام التقنٌة ذاتها كتحدٌد المواقع المناسبة 

  صعوبة الوصول الى المعلومة 

  صعوبة المتعلقة باللغة 

  صعوبات أخرى 

أذكرها 

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

 ماهو الحل الناجع لتذلٌل الصعوبات إستخدام األنترنت فً البحث العلمً ؟-14

  عقد دورات متخصصة فً الجامعات  

  توفٌر خدمة األنترنت فً البٌت الجامعة 

 ...................................................إذا كانت هناك حلول أخرى فإقترحها 

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................. 
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 قائمة المراجع

 

 الكتب بالمغة العربية

التعميم الفعال بالتكنولوجيا في المراحل التعميم العالي أسس ,إبراىيم يحي الشيابي  .1
. 2006سنة ,1ط ,دار الناشر المممكة العربية السعودية ,النجاح 

دار وائل ,استخدام تكنولوجيا المعمومات واألتصاالت في التعميم ,قاسم الغواشي  .2
. 2010سنة ,1ط ,األردن ,لمنشر والتوزيع 

عمان  ,دار  الثقافة لنشر والتوزيع ,تكنولوجيا التعميم واألتصال ,الفرا عبد اهلل عمر  .3
 .1999سنة , 4ط 

دار مكتبة الفالح ,الصحافة اإللكترونية :األنترنت واالعالم ,حسني محمد نصر  .4
. 2003سنة ,الكويت ,النشر والتوزيع 

ثورة الصحافة في القرن :تكنولوجيا الطباعة وانشر المكتبي ,در ويسس المبان شريف  .5
 .1997سنة ,القاىرة ,دار العربي النشر والتوزيع ,القادم 

دار , إسترتجيات تطوير المناىج وأساليب التدريس الحديثة ,نمر دعمس مصطفي .6
 .2008سنة ,األردن ,عنيداء لنشر والتوزيع 

دار الناشر مؤسسة طبية لمنشر ,الجامعة وخدمة المجتمع ,طارق عبد الرؤوف عامر .7
 .2011سنة ,1ط ,األردن ,والتوزيع 

الناشر المكتبة , دارسات نقدية تحميمية :البحث النفسي في الجامعة ,بشر معمرية .8
 ,  2008سنة ,1ط ,القاىرة ,العصرية لمنشر والتوزيع 
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عمان ,دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ,التعميم الجامعي ,ىاشم فوزي العبادى .9
 .2011سنة 

القاىرة ,نشر وتوزيع وطباعة ,العولمة والتعميم الجامعي ,السيد عبد العزيز البيواشى .10
 .2006سنة 

دار الوفاء لدنيا الدنيا الطباعة ,التعميم العالي والتنمية ,رمزى أحمد عبد الحى .11
 .2006سنة ,القاىرة ,والنشر 

دار المجموعة العربية لمتدريب ,إدارة المكتبات الجامعية ,أبراىيم السعيد مبروك.12
. 2012سنة ,2ط,مصر ,والنشر 

القاىرة ,دار نشر وتوزيع ,ضمان الجودة في التعميم العالي ,عبد العزيز البيواشى .13
 .2005سنة ,1ط

دار زىراء الشرق ,بين الواقع والمأمول :أستاذ الجامعة الدوروالممارسة ,فاروق عبده .14
 .1997سنة 

ط ,القاىرة ,دار الفجر ,أساسيات البحوث اإلعالمية واإلجتماعية ,محمد مير حجاب .15
 .2006سنة ,2

ط ,األردن ,دار الميسرة,تكنولوجيا اإلتصال والمعمومات ,منال ىالل المزاىرة . 16
 .2014سنة ,1

دار ,إعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النيائي ,البحث العممي ,وفقي السيدةاإلمام .17
 .دون سنة ,دون طبعة ,القاىرة ,الكتب 

دار الحامد ,البحث العممي في العموم اإلنسانية واإلجتماعية ,وائل عبد الرحمن التل .18
 .2007سنة ,عمان 
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 األردن,دار صفاء لنشر والتوزيع ,أساليب البحث العممي ,ربحي مصطفي عميان .19

 .2013سنة ,5ط 

دراسة ميدانية ,استخدام األنترنت في التدريس وتطوير البحث العممي ,زبير عزالة .20
 .2011|2010سنة ,ماجستير في عمم األجتماع ,بجامعة مستغانم 

دراية ,واقع استخدام وسائل األتصال لدى اعضاء ىيئة التدريس ,عالوية حسيبة .21
سنة ,جامعة مستغانم ,رسائل ماجستير غير منشورة ,ميدانية لكمية العموم األجتماعية 

2008. 

القاىرة ,دار المصرية المبنانية ,األتصال ونظرياتو المعاصرة ,حسين عماد مكاوي .22
 .2007سنة ,7ط ,2006سنة ,6ط

المكتبة العصرية لمنشر ,الصحافة األلكترونية وثورة الفيس بوك ,سامية أبو النصر .23
 .2014سنة ,القاىرة ,والتوزيع 

سنة ,عمان ,دار الميسر ,تكنولوجيا األتصالوالمعمومات ,منال ىالل المزاىرة .24
2014. 

دار اليازوري كالنشر ,االعالم والمعمومات واالنترنت ,عامر أبراىيم القندلجي .25
 .2013سنة ,األردن ,والتوزيع 

دار ,البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات تقميدية والحديثة ,عامر القندلجي .26
 .2008سنة ,األردن ,البازوري 

 .دون سنة ,دون طبعة ,دار العموم الجزائر ,البحث العممي ,صالح الدين شروخ .27
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دار صفاء لمنشر ,النظرية والتطبيق :أساليب البحث العممي ,ربحى مصطفي عميان .28
 .2013سنة ,5ط,األردن ,والتوزيع 

 .2004سنة ,عمان ,دار الفكر ,تكنولوجيا التعميم ,مصطفي عبد السميع محمد .29

القاىرة ,دار النشر والتوزيع ,انتاج مواقع األنترنت التعميمية ,أكرام فتحي مصطفي .30
 .2006سنة 

سنة ,األردن ,دار المناىج ,تكنولوجيا المعمومات ,عالء عبد الرزاق السالمي .31
2010. 

من 386العدد ,دار الحبر األسبوعي ,السيير جامعات واأللفية الثالثة ,الصدق رابح .32
 .2006سنة ,جويمية 28إلى 22

األردن ,دار صفاء ,المكتبات اإللكترونية والمكتبات الرقمية ,ربحي مصطفي عميان .33
 .2010سنة 

دار فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية ,النشر اإللكتروني ,تبيل بن عبد الرحمن المعثم .34
 .2011سنة ,الرياض ,أثناء النشر 

 ,ثورة المعمومات واإلتصال وتأثيرىا في الدولة والمجتمع ,لحضرثروة . 35

دون طبعة ,سوريا ,دار وموسة رسالن ,التعميم اإللكتروني ,مصطفي يوسف كافي .36
 .دون سنة 

سنة ,عمان ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عبد المطيف حسن فواج التدريس الفعال .37
2009. 

 .2014سنة ,الجزائر ,دار ىومة النشر والتوزيع ,ثورة العمم ,نيور آسعد .38
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سنة ,الجزائر ,ديوان المطبوعات الجامعية ,أصول التربية والتعميم ,تركي رابح .39
1990. 

دار باتنيت لممعموماتية ,الجامعة في عيد العولمة قراءات متفرقة , محمد مقداد.40
 .2005سنة ,1ط ,الجزائر ,والخدمات المكتبة 

سنة ,القاىرة ,دار زىراء الشروق ,أستاذ الجامعة الدور والممارسة ,فاروق عبده فميو .41
1997. 

سنة ,1ط ,دار الثقافة لنشر والتوزيع ,الطالب واألستاذ الجامعي ,محمد سكران .42
2001. 

القاىرة ,دار العالمية لنشر والتوزيع ,الجامعة والسمطة ,عبد العزيز الغريب صفر .43
 .2005سنة 

بدون ,األسكندرية ,دار النشر والتوزيع ,التجديد في التعميم الجامعي ,سبل بدران .44
 .بدون سنة ,طبعة 

سنة ,القاىرة ,دار عالم الكتب ,منظومة التعميم العالي ,فردوس عبد الحميد البيناوي .45
2006. 

دار الفكر العربي ,آفاق جديد في التعميم الجامعي العربي ,عمي السيد الشخييي .46
 .2012سنة ,القاىرة 

منشورات ,وتقديم غريد جمال ,أعمال ندوة ,جامعة اليوم ,غريد جمال .47
C.R.A.S.C, 1998ماي ,الجزائر. 
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 المعاجم والقواميس

 :المعاجم العربية

 .2000, لبنان,دار المجاني بيروت ,جوزيف الياس ,معجم مدرسي ,المجاني المصور .48

 .1985,القاىرة ,أبراىيم مذكور معجم العموم اجتماعية الييئة المصرية الكتاب .49

محمد عمى ,أحمد حسن الزيان ,حامد عبد القادر ,أبراىيم مصطفي ,المعجم الوسيط .50
 .1960,القاىرة ,1ط,النجار الجزء األول والثاني 

 القواميس بالمغة العربية

 .2008 ,5-4ط,بيروت ,المشرق العربي ,دار المشرق ,المنجد في اللغة واألعالم .51

 :الكتب  بالمغة الفرنسية
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