
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مستغانمعبد الحميد بن باديس جامعة 
 االجتماعيةالعلوم كلية 
  االعالم واالتصال مو علشعبة 

 
ص اتصال وصحافة علوم االعالم واالتصال تخصفي  ماسترنيل شهادة لتخرج مذكرة 

  :مكتوبة الموسومة بـ
 

 

 

 

 
 
 

 تحت إشراف األستاذ                                                           :من إعداد  الطالبتين

 غالم عبد الوهاب                                                               بوقضبة بوتينة
 بوخاتم نادية 

  

 2017 – 2016: جامعيةالسنة ال

El-Nour
Note



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   قال اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم      

  

 َيْرَفِع المَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َدَرَجاٍت َوالمَُّه ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيٌر " 
 

 11سورة المجادلة اآلية رْقم 



 
 

 

 

الحمد هلل الذي شرفنا باإلسالم وأكرمنا بالقرآن ، وحبب إلٌنا اإلٌمان وزٌنة فً 
 قلوبنا وكره إلٌنا الفسوق والعصٌان .

والصالة والسالم على من أرسله هللا رحمة للعالمٌن وصحة على الجاحدٌن وقدوة 
 للمتقٌن وخاتمة لعباده المرسلٌن محمد وآله وصحبه أجمعٌن .

جد ن، إلى التً ال  الشمعة التً احترقت وضحت من أجلنا إلى ناهدي ثمرة جهدن
ى التً قٌل عنها لها ، إلى الصدر الحنون ... إل نابالعبارات والكلمات لوصف ح

 الجنة تحت أقدامها .

العزٌــــزة أمــــنا  

المبادئ واألخالق وسهر على تربٌتنا وتعلٌمٌنا إلى من غرس فٌنا  

. نستطٌع رد فضله طول حٌاتناإلى من ال   

العزٌــــز ناأبــــــٌ  

 و األصدقاء كل إلى فضل لهم حصًن وال الدنٌا فً ناسند ، ناأسرت أفراد وإلى

الدراسة رفقاء كل و الكرام أساتذتنا إلى.استثناء دون من األحباب  

 الطلبة جمٌع منه ٌستفٌد نفعا هذا عملنا ٌجعل أن تعالى هللا من رجوان األخٌر وفً

التخّرج على المقبلٌن المتربصٌن  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       

 

كل صعب بمعونته  سهلهٌن و  نحمد هللا تعالى الذي  

 وكل ضائع بتوفٌقه وهداٌته متحقق 

نحمده سبحانه على نعمته على ما سٌره لنا من هذا العمل 

 المتواضع

أتقدم بجزٌل الشكر إلى الذي لم ٌبخل علٌنا بنصائحه القٌمة ، 

"  غالم عبد الوهاباألستاذ "  

كما نتقدم بأسمى معانً الشكر وأنبل عبارات التقدٌر إلى األستاذة 

ح امالاصف  

مستغانم  كل أساتذة علوم اإلعالم واالتصال بجامعةوإلى   

 وإلى كل من ساهم فً هذا العمل من قرٌب أو من بعٌد

 

 

 

 

 



 
 

الدراسة ملخص  

هدفت هده الدراسة إىل دراسة"استخدام األنرتنت يف البحث العلمي لدى الطالب اجلامعي " وذلك من 
احملققة من هذا االستخدام وهدفت أيضا إىل  العادات ودوافع االستخدام مث اإلشباعات خالل دراسة

فروق يف استخدام الطلبة لألنرتنت يف البحث العلمي تعزى ملتغري  الكشف عن ما إذا كانت هناك
اجلنس  بني ذكرـ انثى وذلك  لطلبة  العلوم االعالم وإتصال من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية من 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس 

استخدام منهج ولإلجابة على مشكلة الدراسة اعتمدنا على بعض اإلجراءات املنهجية با تباع  -
المسح االجتماعي، الذي يعد احد أنماط الدراسات المسحية التي تنتمي الى الدراسات 

 كما اعتمدنا يف مجعنا للمعلومات والبيانات على استمارة االستبيان املصممة هلذه  الوصفية التحميمية

 لدراسة بعد التأكد من صدق األداةا

 من وفرته بما العلمً، البحث مستوى على ضخمة تحوالت االنترنٌت  ثورة أحدثت

 متجددة مصادر من أتاحته وبما ، للطلبة الباحثٌن اآللً استخدام فً سهولة

 لكل مكتبة بمثابة بذلك فأصبحت وتحلٌلها المعلومات إلدارة وبرامج للمعلومات،

 من عرٌضا جمهورا الجدٌدة االتصالٌة الوسائل هذه وكسبت تخصص أي فً باحث

 .اإلعالم قوٌا لوسائل منافسا الجماهٌر،وأصبحت فئات مختلف

 أفضل إلى التعلٌم إٌصال فً والرئٌسٌة المهمة العوامل من االنترنٌت وتعتبر

 مجال فً هائلة قفزات تكنولوجٌة العشرٌن القرن آخر شهد، حٌث  المستوٌات

 المعلومات شبكة ظهور وأهمها أحدثها أن والشك والمعلومات، االتصال وسائل

 االلكترونً، النشر فً قفزات من صاحبها وما وانتشارها، "االنترنت" الدولٌة

 أصبحت المعلومات، بحٌث ونقل العلمً البحث فً الشبكة هذه واستخدام

 نائٌة كانت مهما األرض من رقعة أي فً األفراد الستخدام متاحة المعلومات

 

 

 



 
 أ

 مقدمة

شتىفًالتقنًالتقدمهوالحالًلعصرناالثالثةاأللفٌةمعطٌاتٌمٌزماأهمإن

هذافًالبارزةالسمةالتًتعداألنترنتهًالمنجزاتتلكأبرزأنحٌثالمجاالت

والحصولمعهاالتعاملوسهولةواالتصاالتالمعلوماتبدقةٌتصفالذيالعصر

،منالكمبٌوترعبرالمعلوماتشبكةتعرضهاالتًتصبحالمعلوماتوسوفعلٌها

أغراضتخدمالتًالمطلوبةالمعلوماتعلىللحصولوأسرعهاالوسائلأهم

التطورلمواكبةوالطالبالمعلمون،منهاٌستفٌدحٌثالتعلٌمقطاعومنهاالقطاعات

هذهعرفتحٌث.خاصةالعلمً البحثتعزٌزوفًودراستهمعملهممجاالتفً

أو،شبكات،مواقعبحثٌة،محركاتالتحتٌةبنٌتهاصعٌدعلىتطوراالتكنولوجٌا

المجتمعاتشهدتهالذيالتطورمعمستمراازدٌاداشهدالذينطاقمستخدمٌهاعلى

أضحتحتىالتقنٌةكبٌرابهذهاهتمامامجاالتهااختالفعلىالمؤسساتأولتفقد

لمكانةتٌقنتالعربٌةالدولفانهذامنمؤسسةوانطالقاكلداخلالحٌاةعصب

علىالتًالجزائرأبزهاومنالحدٌثةواالتصالاإلعالمتكنولوجٌات إدخالتقوم

لمواكبةمنهاالتعلٌمٌةخاصةالمؤسساتمختلففًاستعمالهاوتعمٌم"األنترنت"

ولخدمةالتطورات المؤسساتهذهبٌنومنالعلمًوالبحثالتعلٌمالحاصلة

التًالمجتمعأقطابأهمأحدتعتبرالتًالجامعاتالخصوصوجهعلىالتعلٌمٌة

تلعب،ولكًالتعلٌمٌةالتنمٌةعجلةدفعفًمهمدورلهامنلماالوسٌلةهذهتستخدم

جمٌعتطوٌرإلىتسعىأنعلٌهااالتجاههذافًوكامالمهمادوراالجامعة

مستخدمًأهممنٌعتبرالذيالطالبخدمةخاصةالجامعةخدمةٌفٌدبمامكوناتها

المنطلق،ومنالعلمًالبحثٌخدمبمااألداةهذه هاتهخاللمنسنحاولهذا

هًماوالعلمًالبحثفًلألنترنتالجامعًالطالباستخداممدىمعرفةالدراسة

 تمفقدأكثرالدراسةموضوعفًذلكوللتعمقمنالمحققةالدوافعواالشباعات

 االخٌرالفصلامافصلٌنواإلطارالمنهجًإلىقسمت،حٌث،حٌثخطةانتهاج

 : للتطبٌقً

الموضوعتحدٌدإلىاإلطارالمنهجًفًالتطرقوتم اختٌاروأسبابأهمٌة

المتبعالدراسةمنهجالفرضٌاتاإلشكالٌة،وكذلكالدراسةتحدٌد،أهدافالموضوع

المصطلحاتتحدٌدالعٌنـــةواختٌـــارالبحــــثمجتمـــع-والمعاٌنةالعٌنة-

 السابقةالدراساتإلى،باإلضافةاإلجرائٌةوالمفاهٌم

األنترنت:فٌهتناولناالولالفصلوفً التالٌةالنقاطتحتهوتندرج المبحـــــث:

المبحثاالنترنٌتوتطورنشأةالثانًالمبحـــــثاإلنترنٌــــتتعرٌــــف:األول



 
ب  

المبحـــــثاإلنترنٌتأهمٌةالرابعالمبحـــــثوسلبٌاتهااٌجابٌاتهااالنترنٌتالثالث

    اإلعالمٌةووظٌفتهااالنترنٌتتقدمهاالتًالخدماتالخامس

التالٌةالمبحثالنقاطتحتهوتندرجالعلمًللبحثخصصناهالثانًالفصلوفً 

األول العلمًالبحثأهمٌةالثانًالمبحـــــثالعلمًالبحثتعرٌف: المبحـــــث

ً البحثأهدافالثالث العلم ،وأخٌراالعلمًالبحثخصائصالرابعالمبحـــــث

 العلمًالبحثصعوباتالخامسالمبحـــــث
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 الفصل األول : اإلطــار المنهجي للدراســة 

 
 تحدٌد الموضوع

ًْٔ  نقذ اعزطبػذ اإلَزشٍَذ فً انغُٕاد األخٍشح أٌ رغٍش ًَظ انحٍبح انؼظشٌخ ،

رؼذ يٍ أْى يٕاسد انًؼهٕيبد فً ْزا انؼظش ، كًب رؼزجش يٕسدا ً ػبنًٍب ً ْٔبيب ً فً 

انٍٕيٍخ  فشجكخ اإلَزشٍَذ رؼذ يٍ انًؼطٍبد انٓبيخ فً األنفٍخ انضبٍَخ ، انطبنت حٍبح 

ٔرٕظٍفٓب فً يجبالد انحٍبح انًخزهفخ  ٔاالعزفبدح يُٓب ٌقغ ػهى ػبرق انجًٍغ ألَٓب 

ذيخ فً يجبالد انًؼهٕيبد ٔاالرظبالد ، ٔرقذو خذيبد كجٍشح ػٍ رؼذ حهقخ يزق

طشٌق رجبدل انًؼهٕيبد ثٍٍ يخزهف انًغزفٍذٌٍ يُٓب فً انؼبنى ٔيًب ٌذل ػهى أًٍْخ 

شجكخ اإلَزشٍَذ ْٕ انزضاٌذ انًغزًش فً ػذد انًغزخذيٍٍ نٓب ، ْٔزا ٌذل ػهى أٌ 

ٍُٓى ، ٔنقذ ٍْأد اإلَزشٍَذ انؼذٌذ يٍ انُبط ٌغزؼًهَٕٓب كٕعٍهخ نهزؼبيم فًٍب ث

نًغزخذيٍٓب عجم اإلعزفبدح نًب رٕفش ثٓب يٍ يؼهٕيبد دٌٔ قٍٕد أٔ حذٔد ، كًب ٍْأد 

نٓى انحظٕل ػهى انًؼهٕيبد َٔششْب ٔاإلعزفبدح يُٓب فً أي ٔقذ ٔفً أي يكبٌ ، 

ٔنى ٌكٍ انًجبل انؼهًً ثؼٍذا ً ػٍ ْزِ انحقٍقخ ، إر أطجحذ شجكخ اإلَزشٍَذ يحشكبً  

 عبعٍب ً فً يجبل انزؼهٍىأ

 :أهميـــة الدراسة 

ضرورة وضع إستراتيجية بناءة في طريقة االستفادة  :تكمن ىذه األىمية فيما يمي -
أًٍْخ شجكخ اإلَزشٍَذ انزً ٌؼذ  من مزايا التكنولوجيات التي ىي سالح ذو حدين.

ٔاالرظبل نجبيؼخ يغزغبَى  االػالواالعزفبدح يُٓب رحذٌب ً كجٍشا ً ثبنُغجخ نطهجخ ا

 خشٔثخ

أًٍْخ اإلَزشٍَذ ٔدٔسْب انفؼبل فً خذيخ انزؼهٍى انؼبنً ٔصٌبدح انزحظٍم انؼهًً  -

 االػالو ٔاالرظبل نجبيؼخ يغزغبَى خشٔثخثبنُغجخ 

كما جاءت أىمية ىذه الدراسة في ضرورة مواجية ىذه المشكمة بإيجاد حمول  -
 وكيفية االستخدام االمثل ليا. تاالنترن من مخاطر طمبةمناسبة لحماية ال

ودورىا الفعال  طمبةالتي يعد االستفادة منيا تحديا كبيرا بالنسبة لم االنترنتأىمية  -
 في خدمتيم.

 أسباب اختيار الموضوع
 تعود أسباب اختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية وموضوعية نوجزىا فيما يمي:

 :األسباب الذاتية   
 تطوير معارفنا بيذا الموضوع بحكم تخصصنا. رغبة منا في
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دفعنا الفضول لكون ىذه الظاىرة ظاىرة عالمية، ونظرا لما تحممو من أبعاد 
 اجتماعية، ثقافية ونفسية.

تعد من أدوات االتصال بين  االنترنت كوننا طالبتان في فرع االتصال وكون
 اليوم. الطمبة

 :األسباب الموضوعية 
 عصر التطورات التكنولوجية كوننا نعيش

 عمى ىذه التقنية الحديثة واالستخدام الكبير ليا. لطالب الجامعياإلقبال اليومي 

 خدمات فً خاصة به تسهم وما الحدٌثة االتصال تكنولوجٌا تطور فً ٌتمثل:
 العلمٌة البحوث فً وحتمً ضروري أصبح استخدامها التً األنترنت

مختلف  النجاز الشبكة هذه على المتزاٌد الطلبة إقبال ،وكذلك واألكادٌمٌة
 التقلٌدٌة الورقٌة والمراجع المكتبة عن وعزوفهم البحوث

ظاىرة جديدة لم تتضح معالميا بعد في مجتمعنا ولمبحث لما وراء ىذه  االنترنت
األسباب والكشف عن مايمكن أن تقدمو من إيجاب أو سمب أو لغرض التوعية 

 المثل ليذه التقنية.والتحسيس واالستعمال ا

التنوع الكبير لموسائل التكنولوجية الحديثة جعل من الضروري دراسة إشباع 
 .طمبةلحاجات ورغبات ال االنترنت

 أهداف الدراسة: -

 إن لكل دراسة أىداف يطمح الباحث لموصول إلييا وىدفنا  -
 مع ىذه التقنية . طمبةتحديد طبيعة تعامل ال -

عمى إيجاد الحل من  ةبطميمكن أن تساعد ال الوصول إلى جمع بيانات عممية -
 أجل االستعمال األمثل ليذه التقنية وتكون أكثر أمانا.

 .ةبطمال تحديد أسباب استخدام التكنولوجيات الحديثة من طرف -

 محاولة اإلجابة عمى األسئمة التي تم وضعيا في اإلشكالية. -

 رحذٌذ دٔس شجكخ اإلَزشٍَذ فً انجحش انؼهًً . -

 انًٕاقغ انًغبػذح فً انجحش انؼهًً ػهى شجكخ اإلَزشٍَذ .رحذٌذ  -

 رحذٌذ أعجبة إقجبل انطهجخ ػهى شجكخ األَزشٍَذ . -

 واألسباب الحقيقية التي تدفعيم إلييا. نترنتلال انطهجخمعرفة مدى استخدام  -
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  انطهجخمحاولة معرفة فاعمية ىذه الوسيمة في نظر -

 تحدٌد االشكالٌة
 مجال فً العشرٌن القرن من الثانً النصف خالل وتسارعت األحداث تعاقبت

 الثمانٌنات فترة حلت إن وما الحٌاة، مٌادٌن كافة فً اتهوتطبٌقا اآللٌة الحواسٌب

 والعسكرٌة، المدنٌة الصناعات من العدٌد ٌتصدر الشخصً الحاسوب كان حتى

 ربطها ثم ،ومن اآللٌة الحواسٌب قدرات زٌادة مع بدأت كثٌرة تطورات وشهد

 الحواسٌب أجهزة تستطٌع فٌها بحٌث انترنت شبكة تكون كً البعض بعضها مع

 تعتبر االنترنت فمنظومة والبٌانات، والتقارٌر والملفات البرامج تتناول أن اآللٌة

 االنترنت ت جاء وقد . االتصال و تكنولوجٌا المعلومات مجال فً التطور قمة

 بال وقرٌة جدران بال مكتبة إلى العالم حولت التً االختراعات أهم أحد لُتشكل

 للشبكة االستخدام وٌنمو حواجز، دون من ثقافة هذه القرٌة سكان وأمدت أسوار

 ٌوم على بعد ٌوما لٌستولً اإللكترونً النشر وٌزحف ، الفت بشكل العنكبوتٌة

 الذي الحد إلى المكتوب عالم علٌها ٌسٌطر القرٌب باألمس كان جدٌدة مساحات

 بأن التنبؤ إلى الباحثٌن من وٌدفع الكثٌر متسارع بشكل ٌتقادم الورق جعل

 للمعلومات العالمٌة الشبكة فتقنٌة .الورق من خال عالما سٌشهدون أطفالنا

 مطالب من ٌا أساسً  مطلًبا المعلومات مجال فً تقدمها التً والخدمات االنترنت

 على الحصول فً فاعلة كقوة المتعلم الفرد ٌسخرها الحالً بدأ العصر

 أن لها كما المختلفة، االتصال وسائل خالل من المتنوعة، اإللكترونٌة المعلومات

 عن واالكتشاف للبحث أداة باعتبارها والمتعلم، المعلم أداء طرٌقة على أثًرا

 سهلت التكنولوجٌا كأحد مستجدات هً و المتنوعة، اإللكترونٌة المعلومات

 العلمٌة والبحوث والدورٌات، التلمجوا الكتب على االطالع

 البحث محركات خالل من اإللكترونٌة المتنوعة، والمقاالت،والمعلومات

 لحل استراتٌجٌات وإٌجاد ، المعلومات نقل عملٌة سهلت كما .فٌها المتوافرة

 عصر من التحول فً الحاصلة القفزات هذه كل ومع .المشكالت التعلٌمٌة بعض

 تها من خدما واالستفادة الطفرة لهذه العربً االستغالل ٌزال ما آخر، إلى
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 االستغالل دون ، الجوانب بعض على مقتصرا وربما بطٌئا الهائلة المعلوماتٌة

 مع للمتعاملٌن والثقافً الرصٌد المعرفً تنمٌة فً المعلوماتً الفضاء لهذا الجٌد

 عصب ٌعد الذي العلمً البحث بمجال األمر تعلق إذا خاصة ، العنكبوتٌة الشبكة

 اهتمت وقد المعلومات عصر فً ،السٌما تمعاتلمجا كل فً وأس الرقً التطور

 وتعد المعلوماتٌة، والثورة التكنولوجٌة المستجدات بمواكبة الجزائرٌة الجامعات

 تعددت ،حٌث المعرفة على فً الحصول ثمارها إحدى االنترنت تطبٌقات

 ،وال االنترنت لشبكة المستخدمٌن عدد وازداد االت،لمجا شتى فً اتهاستخداما

 تمعلمجا بحاجات ٌفً ٌعد لم التقلٌدي التعلٌم إن العلمً،إذ مجال البحث فً سٌما

 مع ٌسهم االنترنت للباحثٌن شبكة تقدمه الذي المنظم المعرفً فالرصٌد المعاصر

 أصبح فقد ،لذا تمعلمجا وتنمٌة البشرٌة الثروة تنمٌة فً تمعاتلمجا إلٌه تسعً ما

 الطلبة قبل من العلمً البحث مجال فً منها وطرائق االستفادة االنترنت استخدام

على  فرض مما والمعرفً والتقنً العلمً التطور لمواكبة األساسٌة األمور من

 لتنمٌة التقنٌة هذه للطلبة،الستغالل خاصة بٌئة توفٌر الجزائرٌة الجامعات

 ومفٌد جدٌد على كل لالطالع لهم الفرصة وإتاحة ال،لمجا هذا فً متهقدرا

 الدراسة هذه جاءت هنا ومن .واإلبداع التمٌز من عال مستوى إلى للوصول

 الطلبة لدى العلمً البحث فً االنترنت شبكة استخدام واقع إلى للتعرف كمحاولة

 الجامعٌٌن

ما هو واقع استخدام طلبة االعالم واالتصال  :هو للدراسة الرئٌسً السؤال

 العلمً البحث أجل من االنترنت لشبكة مستغانم خروبةلجامعة 

 صٌاغة الفرضٌات 

نإلجبثخ ػٍ ْزِ اإلشكبنٍخ، رى رحذٌذ يجًٕػخ يٍ اإلجبثبد انًؤقزخ طٍغذ فً 

 شكم فشضٍبد ػهى انشكم انزبنً:

 يستخدم اإلنترنت إلشباع حاجاتو العممية والمعرفية.  لباالطإن 

 الطمبة اإلعالم إلى استخدام اإلنترنت إلى قمة المراجع في التخصص. يعود لجوء

 في البحث العلمي هاستفادتهم منلجوء الطمبة إلى خدمات اإلنترنت يعود إلى 
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 و يستخدمياىي التي جعمت طالبلماإلنترنت التي تقدميا  ةالخدمات االيجابيان 

 :منهج الدراسة المتبع -
في ضوء طبيعة الدراسة والمعمومات المراد الحصول عمييا لمعرفة طبيعة تعامل  -

، الذي يعد منيج المسح االجتماعيمع ىذه التقنية سوف يتم استخدام ة لطالبا
التي التحميمية احد أنماط الدراسات المسحية التي تنتمي الى الدراسات الوصفية 

اقع حيث ييتم بوصفيا وصفا تعتمد عمى دراسة ظاىرة معينة كما ىي في الو 
دقيقا، حيث انو أكثر من المناىج األخرى استعماال في معالجة المشاكل اإلنسانية 
نظرا لكبر حجم المجتمع المدروس، فمثال في موضوعنا المتعمق بدراسة مدى 

فان المنيج المالئم ىو المنيج  ،ةطالبلإشباع التكنولوجيات الحديثة لرغبات ا
ثم تطبيق نتائج الدراسة  ةطالبالمسحي حيث يتعذر دون استخدامو عينة من ال

  (2)عمى جميع المجتمع.
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 العينة والمعاينة  -
ان الكمال في البحث العممي ىو ان نستعمم لدى كل عناصر مجتمع البحث  -

كمما تتجاوز العدد االجمالي بعض المئات من  الذي نيتم بدراستو .االانو
العناصر كمما اصبح ذالك صعبا،قد يصبح من المستحيالت عندما تصل 
لمماليين بسبب ما يقتضيو البحث من موارد وتكاليف.يمكننا ان نقتصر عمى 
المعمومات القميمة الموجودة حول مجتمع بحث معين عندما يكون الوصول اليو 

نين المتعمقة بسرية بعض قوائم االشخاص البد ان نقوم اذن صعبا او نضرا لمقوا
بسحب عينة من ذلك الجزء من مجتمع البحث الذى سنجمع من خاللو 
المعطيات في ميدان العمم نتطمع ان تسمح لنا العينة المتكونة من بعض 

 المئات،اآلالف من العناصر ،ذالك حسب الحالة
حث والذي سيتركز حولو البحث ىناك عدة طرق الختيار جزء من مجتمع الب -

تتضمن المعاينة مجموعة من العمميات تيدف الى بناء عينة تمثمية لمجتمع 
البحث المستيدف .في ىذا المجال يوجد نوعين كبيربن من المعاينة االحتمالية 

  ).وغير احتمالية
  طبيعة المعاينة: معاينة غير احتمالية. -
وتم اختيارىا عمى أساس مبدأ تعذر وصولنا  ،رضيةوالعينة اليادفة ىي العينة الع -

وتطبيق نتائجيا  رضيةحيث تم اختيار عينة ع الى جميع الشباب بصفة قصدية،
 عمى كامل المجتمع المدروس.
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 العربً ،المكتب2 ،طللمحاضرات اإلعداد و األبحاث كتابة كٌفٌة مسعد، محمد الدٌن محً . 1
 02،ص 2000 ، الحدٌث،اإلسكندرٌة
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 يجرًـــغ انثحــــس ٔاخرٛـــاس انؼُٛـــح :  -

انثحس فٙ انؼهٕو االَضاَٛح ْٕ يجًٕػح يُرٓٛح أ غٛش  اٌ يجرغيجرًغ انثحس  -

يُرٓٛح يٍ انؼُاصش انًحذدج يضثقا ٔانهرٙ ذشذكز ػهٛٓا انًالحظاخ كًثال ػهٗ 

رانك صكاٌ انحزائش ا٘ يجًٕع االشخاص أ االفشاد انًقًٍٛٛ تانجزائش أ 

 يجًٕع كرة انًكرثح ا٘ كم كرة انًكرثح .

ثحس فٙ ْزِ انحانح أ ذهك،الَُا َضرطٛغ ذحذٚذ ذؼشٚفّ اَُا َرحذز ػٍ يجرًغ ان -

يقٛاس ٚحًغ تٍٛ األفشاد أ األشٛاء، ًٔٚٛزْى يٍ غٛشْى .فاالقايح تانجزائش 

ْٙ يقٛاس ٚشًم كم االشخاص انزٍٚ ٚؼٛشٌٕ فٛٓا ضًٍ َفش انًجًٕػح 

انضكاَٛح، انز٘ ًٚٛزْى ػٍ ذهك انًجًٕػاخ انهرٙ ال ذؼٛش فٙ انجزائش.فٙ ْارا 

اٌ انًضأنح انًٕاطُح تاػرثاسْايقٛاصا يأنٕفا نهرحذٚذ األشخاص انزٍٚ انًثال، ف

فٙ اصرطاػرٓى انقٕل آَى جزائشٍٚ نى ٚرى اخزْا تؼٍٛ االػرثاس.اٌ ياذى اخزِ 

ْٕ االقايح فٕق انرشاب انجزائش٘  ٔاَطالقا يٍ كٌٕ انكراب ذاتغ نًكرثح 

كرثح،ٔانزٖ ًٚٛزْا انثهذٚح،فٓار يقٛاس ٚجًغ تٍٛ كم انكرة انًٕجٕدج فٙ انً

ػٍ غٛشْا ار فا٘ كاَد يجًٕػح انثحس فآَا ال ذؼشف اال تًقٛاس ٚجؼم 

تطشٚقح يا انؼُاصش انهرٙ صرًثهٓا راخ خاصٛح يشرشكح .اٌ ػذد ػُاصش يجرًغ 

انثحس يؼٍٛ ٚشكم ػذدْا االجًانٙ ْكزا َحضة يجرًغ تقٕنُا اٌ ػذدِ 

قثٕال التذ يٍ ذؼشٚف يجرًغ االجًانٙ ٚركٌٕ يٍ كزا ػُصش نكٙ ٚكٌٕ انثحس ي

انثحس انز٘ َشٚذ فحصّ
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في ضوء طبيعة الدراسة والمعمومات المراد الحصول عمييا لمعرفة طبيعة تعامل  -
الذي يعد احد أنماط  مع ىذه التقنية سوف يتم استخدام المنيج المسحي، ةطالبال

الدراسات المسحية التي تنتمي الى الدراسات الوصفية التي تعتمد عمى دراسة 
ظاىرة معينة كما ىي في الواقع حيث ييتم بوصفيا وصفا دقيقا، حيث انو أكثر 
من المناىج األخرى استعماال في معالجة المشاكل اإلنسانية نظرا لكبر حجم 

وضوعنا المتعمق بدراسة مدى إشباع التكنولوجيات المجتمع المدروس، فمثال في م
، فان المنيج المالئم ىو المنيج المسحي حيث يتعذر دون لطمبةالحديثة لرغبات ا

  (2)ثم تطبيق نتائج الدراسة عمى جميع المجتمع. لطمبةاستخدامو عينة من ا
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 ) الشماس لعٌسى للباحث الدراسة كانت: األولى الدراسة : السابقة الدراسات
 الدراسة هذه فتهد التربوي البحث فً األنترنت استخدام " بعنوان ( 2005

 من الطلبة اهٌكلف التً التربوٌة البحوث فً األنترنت استخدام عن الكشف إلى
 كلٌة فً العلٌا الدراسات طلبة استفادة مدى ما: التالً الرئٌسً التساؤل خالل

 هً ؟وما المطلوبة التربوٌة بالبحوث قٌامهم أثناء األنترنت خدمات من التربٌة
 التالٌة الفرعٌة التساؤالت تحته واندرجت ؟ تحسٌنه وكٌفٌة هذااالستخدام معوقات

 -1 االستخدام؟ هذا فً الطلبة ٌقضٌه الذي الوقت ما 

 -2 من الطلبة ٌحققها التً الفوائد وما ؟ األنترنت استخدام ممٌزات ما 
 ؟ التربوي البحث فً استخدامه

 -3 ؟ األنترنت استخدام فً الطلبة ٌواجهها التً الصعوبات ما 

 دمشق بجامعة التربٌة كلٌة فً العلٌا الدراسات طلبة على الدراسة أجرٌت 
 طالبة ( 24 )طالبا و ( 18 ) منهم مفردة ( 42 ) فً العٌنة تمثلت حٌث

 استمارة مستخدما الوصفً المنهج على الدراسة هذه فً الباحث ،اعتمد
 أفراد من ( 66.7 ) ٌقضً-النتائج من مجموعة الدراسة أظهرت االستبٌان

 أجل من األنترنت استخدام فً األسبوع فً ساعات أربع من أقل العٌنة
 التربوي البحت

 - فوائد من األولى المرتبة فً ٌأتً األجنبٌة اللغة تحسٌن أن العٌنة أفادأفراد 
  التربوٌة والمؤتمرات البحوث االطالععلى ٌلٌه التربوي البحث فً االنترنت

 شرف بوتمجت ومفٌدة بوضٌاف نادٌة) للباحثتٌن دراسة : الثانٌة الدراسة 
 بٌن العلمً البحث مجال فً العنكبوتٌة الشبكة توظٌف" بعنوان ( الدٌن

 شبكة به تقوم الذي الدور معرفة إلى الدراسة فها تهدوالتحدٌات المعوقات
 االجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم كلٌة أساتذة العلمٌلدى البحث تعزٌز فً األنترنت

 التقنٌة لهذه استعمالهم عند تواجههم التً المعٌقات أهم على والتعرف ،
 الحاسوب" حول الوطنً الملتقى فً ألقٌت مداخلة إطار الدراسةفً ،جاءت

 واالجتماعٌة اإلنسانٌة مالعلو العالٌبكلٌة التعلٌم فً المعلومات وتكنولوجٌا

 التساؤل وكان2011مارس 10 و 09ورقلة– مرباح قاصدي بجامعة

 العلمً البحث تعزٌز فً العنكبوتٌة الشبكة دور ما: كاآلتً للدراسة الرئٌسً
 ضمنه وتندرج ؟ تواجهه التً المعٌقات هً وما ؟ الجامعً األستاذ لدى

 التعلٌم مجال فً األنترنت توظٌف إمكانٌة 1- : التالٌة الفرعٌة التساؤالت
 ؟ العلمً والبحث

 -2 ؟ الجامعً األستاذ لدى لألنترنت العلمٌة االستخدامات هً ما 

 -3 التواصل عملٌة فً ٌساعدهم الكترونٌا برٌدا الجامعة لألساتذة كان إذا ما 
 ؟ اآلخرٌن مع

 - وتحلٌل وصف فً الوصفً المنهج على الدراسة هذه فً الباحثتان اعتمدت 
 اإلنسانٌة كلٌةالعلوم أساتذة كان فقد الدراسة مجتمع أما الدراسة بٌانات

 أستاذا 50 الدراسة عٌنة وكانت ورقلة - مرباح قاصدي بجامعة واالجتماعٌة
 اإلمكانٌات ضعف سبب هً الجامعة أن-النتائج إلى الباحثتان توصلت حٌث
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 ،عدم الحواسٌب توفر عدم باألنترنت ٌتعلق فٌما الجامعً لألستاذ المادٌة
 تعلم على لألستاذ الجامعة تشجٌع ،عدم الجامعة أنترنت مناستخدام تمكنه

  أكادٌمٌا األنترنت واستعمال

 استعمال واقع" بعنوان" صالحً حنٌفة" للباحثة دراسة : الثالثة الدراسة
 تساؤالت وكانت" والطلبة األساتذة بٌن ،التواصل العلمً البحث فً األنترنت
 البحث فً األنترنت والطلبة األساتذة من كل ٌستعمل هل 1 : كالتالً الدراسة
 األساتذة ٌدفع مالذي  2؟ الوسٌلة هذه نسبةاستعمال وماهً سواء حد على العلمً
 . األنترنت؟ عبر بٌنهم تواصل ٌوجد وهل ؟ استخدامها إلى والطلبة

 االستبٌان استمارة واستخدمت التحلٌلً الوصفً المنهج على الباحثة اعتمدت وقد
 من طالب 72 أستاذ 72بٌن مقسمة فرد 144 قوامها عشوائٌة العٌنة وكانت

 األساتذة من 70 نسبة_ : كالتالً الدراسة نتائج وكانت مختلفة تخصصات
 وال العلمً البحث فً األنترنت ٌستخدمون الطلبة من 61،88 تفوق ونسبة
 لألنترنت واألساتذة الطلبة من كل استعمال إحصائٌةفً داللة ذات فروق توجد

 . البحث فً

 :الحالٌة بالدراسة مقارنتها و الدراسات على التعلٌق

 حٌث الموضوع :حٌث من الحالٌة الدراسة تشبه فهً :األولى للدراسة بالنسبة
 البحوث فً لالنترنت الجامعً الطالب استخدام فً ٌبحثان الدراستٌن كال أن

 .ذلك من المحققة اإلشباعات و االستخدام عادات درسا الدراستٌن كال العلمٌةأن

 شبكة استغالل وهو الموضوع نفس فً انبهٌتشا:الثانٌة للدراسة بالنسبة
 االستخدام خاللمجاالت من العلمً البحث مجال فً المتنوعة وخدماته االنترنت

 تختلف ،و البٌانات جمع وأداة المستخدم المنهج إلى باإلضافة االستفادة، ومدى
 الدراسة عٌنة الجامعة طلبة الحالٌة فعٌنةالدراسة البحث، مجتمع فً الدراستٌن

 .الجامعة أساتذة الثانٌة

 لنفس تطرقهما حٌث من الحالٌة الدراسة مع تشابه الثالثة للدراسة بالنسبة
 والتواصل البحوث العلمٌة فً األنترنت شبكة على االعتماد وهو الموضوع
 ، الجامعٌٌن الطلبة وهم البحث مجتمع إلى ،باإلضافة
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 أحد للدراسة العلمٌة والمصطلحات المفاهٌم تحدٌد ٌعد ذحذٚــــذ انًصطهحـــاخ
 التً العلم الموضوعٌة و البحوث،فالدقة تصمٌم فً الهامة المنهجٌة الطرق

 وضع فً العلم فً الدقة مستلزمات المعرفة،ومن ضروب من غٌره تمٌزه عن
 فً دراستهم الباحثون ٌستخدمه مصطلح لكل محددة واضحة تعرٌفات

 استخدم مصدر: استخدام: االستخدام لغة

 . أوخادما خادمة اتخاذها: الرجل أو المرأة استخدم

 . استغاللها : اإلمكانات كل استخدام

 أو واآللة المستخدم بٌن العالقة لتجسٌد االستخدام مصطلح ٌوظف : اصطالحا
 من فً المستقبل ٌؤدي قد ما ومشاركة تفاعل من العالقة هذه ٌطبع وما التقنٌة
 المعلومات من فعلٌا الفرد ٌستخدمه ما بأنه" ٌعرف واإلنسان اآللة مابٌن اندماج

 أن إلى ،إضافة بالفعل ٌحتاجها للمعلومات التً العقلً االستخدام أنه أي
 االستخدام أن ٌرضٌها كما أوال المستفٌد احتٌاجات ٌرضً ربما االستخدام

 والتحلٌل لالكتشاف قابلة تكنولوجٌة أو إعالمٌة وسٌلة استعمال إلى ٌحٌل فٌزٌائٌا
 االستخدامات فإن آخر جانب من تمثالت خصوصٌة،و و ممارسات عبر

عادات  صٌغة فً متكرر بشكل تبرز االستعماالت من أنماط هً االجتماعٌة
 على قادرة تكون كً المستخدمٌن ٌومٌة فً كافً نحو على مندمجة اجتماعٌة
 و االستخدام بٌن"جوزٌان جوي جون" ،وتمٌز خصوصٌة كممارسات المقاومة

 العشوائً االستعمال مجرد إلى ٌحٌل مفهوم االستخدام أن ترى حٌث الممارسة
 تغطً ال و صٌاغة أكثر هً الممارسة حٌن أن فً للتقنٌة المنتظم الغٌر أو

 التً متهتمثال و متهاتجاها و األفراد السلوكٌات تغطً بل فقط التقنٌات استعمال

. باألداة مباشرة غٌر أو عالقة مباشرة لها


 

 للطلبة الشخصً استخدام هو الدراسة هذه فً باالستخدام وٌقصد: إجرائٌا
 لألنترنت الجامعٌٌن

 لكلمتً إدغاما تعتبر التً INTERNET كلمة ٌترجم لفظ: لغة األنترنت
INTERCONECTED NETWORKS المترابطة الشبكات .  

 تربط عمومٌة شبكة وهً THE INTERNET االصطالحٌة الناحٌة
 تتبع شبكة ، المعلومات تبادل أجل بعضها من مع والشبكات المنفصلة الحواسٌب

 الخادم صفحات ٌخزن حٌث ،العمالء الخادم هٌكلٌة تنظٌمها فً األنترنت شبكة
 األنترنت شبكة فً العمالء على بعرضها المنشأة إدارة ترغب التً المعلومات

  آخر أو خادما طرفٌة أو شخصٌا حاسوبا العمٌل ٌكون وقد

   :يطمق عمى االنترنيت اسم الطريق السريع لممعمومات وتقوم االنترنيت االنترنيت
 بشكل أساسي عمى فكرة المشاركة والتعاون في التكنولوجيا.

)عشرات اآلالف أو  تتكون من مجموعة كبيرة تمن الحاسبا وىي شبكة عالمية
 أكثر( من الشبكات المختمفة)العالمية، الجيوية، المحمية(.

                                                 


 19،ص  1000،انًكزت انؼشثً انحذٌش،اإلعكُذسٌخ ، 1 كٍفٍخ كزبثخ األثحبس ٔ اإلػذاد نهًحبضشاد،ط :يحً انذٌٍ يحًذ يغؼذ 


 21، ص  1001سْبَبد األَزشَذ ،انًؤعغخ انجبيؼٍخ نهذساعبد ٔانُشش ٔانزٕصٌغ ،ثٍشٔد ، : انؼهٕي شٕقً 
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وترتبط فيما بينيا اغمب بمدان العالم وتوفر لزبائنيا خدمات جمة، فيي اقل ما نقول 

 عنيا وسيمة 

 ثقافية وترفييية عمى الخط  بحث سريعة مفيدة وعامة وتقدم لمستخدميياخدمات

 الطالب علٌها وٌعتمد ٌستعملها التً الحدٌثة التكنولوجٌة الوسائل إحدى هً: إجرائٌا

 إضافة وٌسر، بسهولة المتنوعة المعلومات والمعارف مصادر إلى للوصول الباحث

 مع التواصل من أٌضا تمكنه ال،ولمجا هذا فً تقدمها التً المختلفة الخدمات إلى

 علمٌة واستشارات مراجع على للحصول األجانب األساتذة والباحثٌن

ْٕ يحبٔنخ يُظًخ ٔيٕضٕػٍخ رغزٓذف دساعخ يشكهخ يحذٔدح يٍ  انثحس انؼهًٙ

اجم انزٕطم إنى يجبدا ػبيخ ٌٔغزششذ ثٍبَبد ػهًٍخ جًؼخ يٍ قجم ٌٔٓذف إنى 

ٔقذ اعزخذو يظطهح انجحش  إضبفخ جذٌذح إنى ٍْكم انًؼشفخ انقبئى حٕل انًٕضٕع .

انؼهًً فً يجبالد يخزهفخ نزا فزؼشٌفّ ٌزٕقف ػهى انًضًٌٕ انزي ٌغزخذو فٍّ 

انًجبل انؼهًً انزي ٌؼًم انجبحش فً إطبسِ . 
(2)

 

إجشائٍب :ٌقظذ ثبنجحش انؼهًً فً ْزِ انذساعخ ًْ يجًٕػخ انجحٕس انزً ٌقٕو ثٓب 

ٌٔكزغت يٍ خالنٓب يُٓجٍخ انجحش ٔ  انطبنت أصُبء انًشحهخ انجبيؼٍخ ،ٔانزً ٌزؼهى

انًؼشفخ انؼهًٍخ ،ٔانزً رؤْهّ فًٍب ثؼذ الَجبص يخزهف أطشٔحبد انزخشط ٔرًكُّ يٍ 

 االعزفبدح يُٓب يٍُٓب

 من باالنتقال العلمٌة كفاءته له سمحت الذي الشخص ذلك هوالجامعً الطالب

 الجامعة إلى العالً الفنً أو المهنً التكوٌن مركز أو الثانوٌة المرحلة

 أحد الطالب ،وٌعتبر لذلك ٌؤهله دبلوم أو شهادة بواسطة الفرعً تابعالتخصصه

 ٌمثل أنه ،إذ الجامعً طٌلةالتكوٌن التربوٌة العملٌة فً والفاعلة األساسٌة العناصر

الجامعٌة المؤسسة فً العالٌة النسبة عددٌا


 . 

                                                 
(2)

،  2999انجحش انؼهًً )خطٕارّ ،يشاحهّ ،أعبنٍجّ ،يُبْجّ ،أدٔارّ (،انًًهكخ انؼشثٍخ انغؼٕدٌخ ، ػجذ انشحًبٌ ثٍ ػجذ هللا انٕاطم : 

 21ص 


ٌبعًٍُخ خذَخ :ٔاقغ ركٌٍٕ طهجخ انذساعبد انؼهٍب فً انجبيؼخ انجضائشٌخ ،يزكشح يكًهخ نٍُم شٓبدح يبجغزٍش فً ػهى اجزًبع ،جبيؼخ  

 22، ص  1001  1001يُزٕسي ،. انجضائش، 
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 اإلنسانٌة العلوم لكلٌة المنتمً الطالب الدراسة هذه فً به ٌقصد: إجرائٌا

 أنثى أو ذكرا مستغانم خروبة  بجامعة االعالم واالتصال العلوم وكلٌة واالجتماعٌة

. الجامعً المحٌط من اختٌاره وتم
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 صؼــــٕتاخ انذساصـــح 

انؼهًً ، ٔاجٓزُب خالل ثحضُب ْزا ػذح طؼٕثبد ػُذ انقٍبو ثئَجبص ْزا انجحش  

 ٔقذ رًضهذ ْزِ انظؼٕثبد فًٍب ٌهً : 

 َقض يشاجغ انكزت انزً رُبٔنذ اإلَزشٍَذ ٔانجحش انؼهًً -

ػُذ اعزؼًبل االعزًبسح يٍ أجم انحظٕل ػهى انًؼهٕيبد انًغطشح ٔانزً  -

َشٌذ انٕطٕل إنٍٓب رهقٍُب طؼٕثخ فً رٕصٌؼٓب ٔاعزشجبػٓب فً انٕقذ انزي 

 حذدَبِ .

انًجحٕصٍٍ يٍ اإلدالء ثًؼهٕيبد طبدقخ ٔطشٌحخ ػُذ ػذو طشاحخ ٔرخٕف ثؼض 

إجبثبرٓى ػهى األعئهخ انًٕضٕػخ فً االعزًبسح انزً رى إػذادْب ٔكزنك ػذو اإلجبثخ 

 ػهى ثؼض األعئهخ
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 المبحـــــث األول : تعريــــف اإلنترنيــــت  

 إُ اىنو ٌرحذز عِ اإلّررٍّد ىنِ ٍعظٌ اىْاش ٌجٖيُ٘ ٍا ًٕ تاىضثظ ،

ٗاىطثة فً رىل ٌع٘د إىى اخرالف ٍظٖر اإلّررٍّد ٗذعذد ٗجٖاخ اىْظر إىٍٖا 

ٗٗجٖاخ اضرعَاىٖا ، ْٕٗاك ضثة آخر ٕ٘ أُ اىنو ٌرحذز عْٖا ٗمأّٖا ٍجرد شثنح 

ذشثٔ اىشثنح اىَحيٍح فً أحذ اىَناذة أٗ حرى ٍجرد شثنح دٗىٍح مثٍرج ٍصو 

(Compuserveٗفً اى٘اقع ًٕ شًء آخر ٍخريف ذَاٍا )ً  ٔاّٖا مانِ تحذ راذ 

.  

تعريفاالنترنيت: -أ
 Clee hara cady patقليهاراكاااا باااتكااكرب ريقول العالمان األمريكيان 

macreyohليسوت هرواك إجابوة عمى هذا السؤال حوول ماهيوة اترنرريوتفي اإلجابة
 موحدة عمى هذا السؤال ،تن اترنرريت شيء مخنمف بالرسبة ألي مرا.

مجموعة من الحاسبات اآللية ننحدث عبر األلياف الضوئية وخطوط النميفوون إرها  (1
 ووصالت األقمار الصراعية وغيرها من الوسائل.

إرهوووا مكوووان يسووونطيح فيووو  النحووودث إلوووى أصووودقائك وأفوووراد أسووورنك المرنشووورين  حوووول  (2
 العالم.

 هي محيط من الثورات في ارنظار من يرقب عرها. (3

نووي نحنوواج إليهووا فووي رسووالنك الجامعيووة أو أعمالووك فيوو  األبحوواث ال مهووي مكووان نقوود (4
 النجارية.

 هي فرص نجارية غير محدودة. (5

 هي مجموعة دعم عالمية ألي مشكمة أو حاجة. (6

هي مرجم مون الوذهب يضوم أصوحاب الكفواءات فوي جميوح الميوادين وهوم ينقاسومون  (7
 المعمومات عن مجاتت عممهم.

 هي مئات من المكنبات واألرشيف الني نفنح بمجرد لمسك لها . (8

 .هي مضيعة لموقت (9

                                                 


 179مفناح محمد دياب:معجم المصطمحات العمميةفي عمم المكنبات والنوثيق،مصر،دارالدولية لمرشروالنوزيح،ص – 


 1652،ص2001اىشاًٍ ٍحَذ أحَذ:اىَ٘ض٘عح اىعرتٍح ىَصطيحاخ عيً٘ اىَنرثاخ ٗاىحاضثاخ؛اىقإرج،اىَنرثح االمادٍٍح،
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( إرهووا نكرولوجيووا المسوونقبل النووي سوونجعل حيانرووا وحيوواة أطفالرووا أكثوور إشووراقا... كوول 10
 .(1)هذه اإلجابات صحيحة... وكل واحد فيها غير مكنمل

مشوووونقة موووون شووووبكة المعمومووووات الدوليووووة اخنصووووارا لالسووووم اترجميووووزي  لغووووة: تواترنرريوووو
International net work    ونطمق عميها نسميات مرهوا شوبكة الروتThe net  أو

( 2)أو الشبكة المعمومانية World netالشبكة العالمية 
 

)هووي شووبكة موون الحواسوويب اتلكنروريووة المرنبطووة نايااااشبيااايأمووا اصووطالحا:يعرفها 
 ببعضها عبر خطوط خاصة برقل المعطيات(.

بأرهووووا دائوووورة المعووووارف العمالقووووة حيووووث يمكوووون موووون خاللهووووا عااااايناشن اااار وعرفهووووا 
الحصوووول عموووى معموموووات حوووول أي موضووووع فوووي شوووكل روووص مكنووووب أو مرسووووم أو 

 صور أو خرائط ،ويمكن من خاللها أيضا النراسل عن طريق البريد اتلكنروري.
ل بوووان اترنرريوووت هوووي مجموعوووة مووون الحاسوووبات المرنبطوووة وكنعريوووف شوووامل يمكووون القوووو 

ببعضووها الووبع  فووي مخنمووف أرحوواء العووالم، يمكوون بواسووطنها رقوول المعمومووات ونبادلهووا 
مووون عووودد غيووور محووودود مووون المرسووومين إلوووى عووودد غيووور محووودود مووون المسووونقبمين، بحيوووث 

)يمكن لممسنخدم لها الدخول إليها من أي مكان وفي أي وقت
 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1652،صمرجح  السابقنفساا،المكنبات والحاسبات الشامي محمد أحمد:الموسوعة العربية لمصطمحات عموم– (1)


( 2006،عمان، دار الثقافة لمرشر والنوزيح ،1)طجرائم الحاسوب واترنرريت الجريمة المعمومانية   كحكااكيناشيبااكة، 

 07ص:


 119،ص2016تاٌح ضٍفُ٘:االّررّد ٗاىصحافح االىنررٍّٗح،دار اىخيذٍّٗح، 

 

 
 



 

 
29 

 :نيأةبتطبراالنترنيت-ب

قاموت الحكومووة الفررسوية بءرشواء شووبكة اترنرريوت، وربطووت  1969جووارفي  02فوي يووم 
وزارة الووووودفاع األمريكيوووووة بوووووين أربعوووووة معامووووول أبحووووواث حنوووووى يسووووونطيح العممووووواء نبوووووادل 
المعمومووووات والرنووووائ ، وقامووووت بنخطوووويط مشووووروع شووووبكة انصووووال موووون حواسوووويب يمكرهووووا 

سوووفيانية محنممووة ، بحيووث إذا نعطوول جووزء موون الشووبكة نوورجح الصوومود أمووام أي هجمووة 
البيارات في نجرب المعطل ونصل إلى هدفها، وأطمق عمى هذه الشبكة وكالة مشواريح 

 . Arpanetاألبحاث المنطورة اربارت 
وكان الرموذج األول لالرنرريت ينكون من أربعة أجهزة حاسوب ونوم نركيبهوا فوي أربعوة 

 (2)مراكز عممية هي.
 امعة يوناه جUTAH .كاليفورريا في سارنا باريرا 

 .جامعة كاليفورريا في لوس أرجمس 

 .معهد سنارفورد الدولي لألبحاث 

 ( المركز الخيور هووMITE ويعود مون المعاهود الرائودة فوي مجوال الحاسووب اآللوي )
 خاصة في مجاتت الذكاء اتصطراعي.

شوبكة وكاروت جميوح نموك جامعة ومركز أبحواث إلوى ال 72نم نوصيل  1972وفي عام 
 الجامعات والمراكز نعمل في مشاريح وأبحاث خاصة بوزارة الدفاع األمريكية .

 Internetيحوووول إخووووراج برونوكووووول اترنرريووووت ويرمووووز إليوووو   1974ولووووم يكوووود عووووام 

protocol   وبرونوكوووول الووونحكم فوووي اإلرسوووال أو برونوكوووول الووونحكم فوووي الرقووول الوووذي
لبرونوكولين الفضول فوي نحديود الطريقوة النوي نرقول بهوا ( ، ولهذين اT.C.Pيرمز إلي  )

 الرسائل والممفات والمعمومات بين شبكات الكمبيونر داخل اترنرريت.
بعود اخنوراع طريقوة جديودة فعالوة إقبوال  1992وحدثت الرقمة الكبيرة لالرنرريت فوي عوام 

فووووي المعمومووووات بجميووووح أرواعهووووا وننضوووومن الرصوووووص والصووووور وأفووووالم الفيووووديو وذلووووك 
 مركز" سرن" األوربي في جريف وسرعان ما قامت الجامعات األمريكية بدور 

                                                 
 42-41ص: مرجح سبق ذكرهاشاناني،عاااشكلكراكان - (2)
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ويعنبر نوسعها ظواهرة فريودة،   Internet brow sersالبرمجة ونوفير برام  النصفح 
وخاصووة فووي السووروات الخمووس األخيوورة ، حيووث وصوول عوودد الحاسووبات المنصوومة معهووا 

 وحجم الرسائل المنبادلة بصورة مذهمة.
رظوووام لموسوووائط المنعوووددة باترنرريوووت وهوووو عبوووارة عووون  1993مرنصوووف عوووام وبووورز فوووي 

مجموعوووة مووون البووورام  الخاصوووة بنجميوووح الوثوووائق، مموووا أنووواح لمسووونخدمي هوووده الوسوووائط 
النجووول فووي الشووبكة وقووراءة كوول مووا فيهووا ومشوواهدن  بالصوووت والصووورة وهرووا اربثووق رووور 

اسووونقبال البريووود اتلكنروروووي فجووور جديووود ، إذ لوووم رعووود اترنرريوووت مجووورد وسووويمة إلرسوووال و 
ورقل البيارات ، بل أصبحت بمثابة مكان يع  بالراس واألفكار يمكن النجول فيو  وهوو 

 (1)ما يعرف بالواقح اتفنراضي.
والسوبب الرئيسوي وراء نوسوح اترنرريوت ونطورهوا النكالوب عموى النشوبيك معهوا هوو كثورة 

إضووافة إلووى وجووود قوودر هائوول موون المعمومووات والبيارووات النووي يمكوون اتسوونفادة مرهووا ، 
النروع في هذه المعمومات ما بين عممية بحنة وثقافية عامة ونجارية، وبالنالي حصوول 
عووودد كبيووور مووون الرووواس عموووى إشوووباع ميوووولهم ونرميوووة مهوووارنهم واطالعهوووم عموووى الجديووود 

 والمفيد في المواضيح 
النووووي نقووووح نحووووت الثقافيووووة والعمميووووة ونحقيووووق اترنشووووار النجوووواري وغيرهووووا موووون األرشووووطة 

 مخنمف اتهنمامان اإلرسارية.
وأما السبب األهم في ارنشارها ونوسعها فهو قمة نكواليف إرسوال المعموموات واتسونفادة 

 مرها الني ت ننعدى أحيارا ثمن مكالمة محمية من خالل الهانف.
والسبب الثاري الذي جعل اترنرريت نرنشور بشوكل سوريح ونزدهور دون قيوود هوو جعمهوا 
رمووا  غيوور ممكيووة لجهووة مووا، أو نوونحكم فيهووا جهووة حكوميووة أو نووديرها دولووة موون الوودول وا 
نووديرها جمعيووة ومجمووس اسنشوواري يقومووان بمهمووة وضووح المواصووفات واإلشووراف عميهووا 

النثقيوف والنعمويم والنرفيو  واإلعالروات  وخاصة بعد أن أخذت أبعادا جديدة مون وظوائف
 النجارية مما جذب اهنمام أعداد غفيرة من المسنخدمين لها .

ورجوود أرهووا خرجووت موون رطاقهووا الضوويق الووذي كووان محصووورا عمووى رطوواق وزارة الوودفاع 
األمريكية لنصبح شبكة عامة نونحكم بهوا قووى السووق، كموا رون  عون ذلوك نروافس كبيور 
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دى ذلووك بالنووالي إلووى رخووص أسووعارها وسووهولة اتسوونفادة مرهووا فووي إرنوواج الحواسوويب وأ
دوتر ومح نرافس الشوركات المصورعة سووف  500الذي يمكن ربط  باترنرريت بحدود 

 ينقمص الثمن إلى اقل من ذلك.
ويعووود الفضوول فووي اترنشووار المنزايوود لالرنرريووت إلووى نوووفر حواسوويب شخصووية رخيصووة 

ت مرخفضوووووة وفوووووي ظووووول الزيوووووادة المسووووونمرة الوووووثمن وبرمجيوووووات أكثووووور نحوووووررا وانصوووووات
لممشووونركين، ثوووم النوقوووح بأرووو  مووون الممكووون أن يووورنبط معظوووم سوووكان العوووالم عموووى كوكوووب 

2003األر  باترنرريت بحمول عام 
(1) 

وشووهد الرصووف الثوواري موون القوورن نطووورا نكرولوجيووا فووي مجوواتت اتنصووال ، وت سوويما 
الحياني اإلرسواري واثور عموى الهيكول  اترنرريت الني أدت إلى نغيرات جذرية في الرمط

الوووذي قاموووت عميووو  مكورانووو  اتقنصوووادية والسياسوووية واتجنماعيوووة والرفسوووية ، واسووونقرت 
عميوووو  حيانوووو  فنوووورة طويمووووة موووون الووووزمن مرووووذ بدايووووة الثووووورة الصووووراعية وثووووورة اتنصوووواتت 

ي .فبووالرغم موون الهووزة العريفووة النووي شووهدها المجنمووح اإلرسووار19والمعمومووات فووي القوورن 
رنيجة لهذه الثورات وما أعقبهوا مون نطوور مطور فوي النكرولوجيوا اتنصوالية والصوراعية 

 والهردسية فان كيار  لم 
يضووطرب ويهنووز بمثوول مووا اضووطرب واهنووز فووي الرصووف الثوواري و موون هووذا النطووورات 
النقريووة كارووت ننقوودم وننطووور بسوورعة نجعوول اإلرسووان يمهووث وراءهووا محوواوت أن يسوونوعب 

(1)ترنقال إلى الخطوة النالية يواكب هذا الرمو السريح.كل خطوة قبل ا
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 اشكاحثاشثاشثاالنترنيتاي ااياتهابسلاياتها

والمزايا والفوائد الني وفرنها اترنرريت من رغم الحجم الكبير في الجوارب اتيجابية 
سهامها  حيث الكم الهائل من المعمومات المفيدة في مخنمف المجاتت واألرشطة وا 
في ربط المجنمعات والهيئات والدول بعضها بعضا، إت أن الخطر يكمن في هذا 
الندفق المعموماني غير المسيطر عمي  وعدم امنالك بع  المجنمعات المنمقية 

فرازات سمبية، وبروز  وخاصة العربية مرها لخيار اترنقاء، وهذا ما أدى إلى رنائ  وا 
وقد أضحى اإلنترنت أداة ؼاٌة  ظاهرة سوء اتسنخدام لها من قبل بع  المشنركين.

ٌّة والمؤسسات تحتاج إلٌه لتسٌٌر  ٌّة بالّنسبة للكثٌرٌن، فالّشركات الّتجار فً األهم
تصال مع المستهلكٌن والموّردٌن وؼٌرهم، كما تعرض أمورها وتسهٌل عملٌة اال

الّشركات من خالله منتجاتها، كما أّن األفراد ٌحتاجون لإلنترنت للّتواصل مع 
ؼٌرهم من خالل البرٌد اإللكترونً وشبكات الّتواصل اإلجتماعً، وتستهوي الّشبكة 

ٌّة األطفال لما توفّره من ألعاب للهو والمتعة، فاإلنتر ٌّات العنكبوت نت إذن له إٌجاب

ٌّاته  ٌّات اإلنترنت وسلب ٌّات، فما هً إٌجاب كما أّن له سلب


  
ٌّاته  إٌجاب

 
توفٌر قاعدة معلومات واسعة فً شّتى مجاالت الحٌاة من فكٍر وعلوم وثقافة،  

ٌّة التً تفٌد العالم  فاإلنترنت ٌحتوي على مالٌٌن الّصفحات والمواقع اإللكترون

فالعالم من خالل اإلنترنت ٌستطٌع أن ٌعرض علمه الذي تعلّمه وٌضع  والمتعلّم،

على صفحاته خالصة تجاربه،


كما أّن المتعلّم وطالب العلم ٌجد فً عالم اإلنترنت  

ضالته المنشودة حٌث ٌحتوي على كثٌٍر من المواقع والّصفحات التً تفٌده فً 

 إلنترنت ثقافة عاّمة لكّل راؼٍب فً زٌادة ثقافته  كما توفّرصفحات دراسته

ٌّة التً تسلًّ قضاء  ٌّة من خالل الّدخول إلى مواقع األلعاب اإللكترون أوقات مسل

الّصؽاروالكبارعلى حّد سواء الّتواصل اإلجتماعً بٌن الّناس من خالل الّشبكات 

ا بعدت المتخّصصة التً مّكنت الّناس من الّتواصل مع بعضهم البعض مهم

المسافات . استخدام اإلنترنت فً قطاع البنوك حٌث سّهل كثًٌرا من أعمالها،وكذلك 

ٌّة ومحالت الّصرافة التً تقوم بمتابعة كّل ما ٌستجد فً سوق المال  األسواق المال
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ٌّة بشكٍل مستمر ومن أهم المعلومات التً تمكن شبكة اإلنترنٌت والمضاربة الّتجار

أسعار المنتوجات  بٌانات جؽرافٌة المثال: بحوث طبٌة. الحصول علٌها على سبٌل

والسلع وأسعار البورصة
1

 

 االنترنت شبكة المتوفرةعلى المعلومات أكتر أن المالحظ: االلكترونٌة التجارة
 اإلقتصادٌة المؤسسات تستفٌد األعمال،حٌث وقطاع التجاري بالجانب متعلقة

 .والتعرٌفوالتسوٌق اإلشهار ألؼراض الشبكة من كثٌرا والشركات

 مفهوم وخلقت الرقمٌة التكنولوجٌات أوجدته قد للحٌاة جدٌدا بعثا أن البعض وٌعتقد"

 التجارٌة المبادرات أصحاب من كبٌرة طبقة بروز طرٌق عن التجارٌة المبادرة
 أو الحكومة تدٌرها التً العملٌات ولٌس أنفسهم هم أنهم لهم كاشفة للشبان

 من أصبح ،إذ الثروة ٌجلبون الذٌن المركزٌة السلطة تنفذها التً التنمٌة استراتٌجٌات
 إقامة فً وٌبتدئ باألنترنٌت وٌرتبط الحاسوب جهاز شابة أو شاب ٌقتنً أن  الممكن
 ٌمكن كما ، مثال العمل سوق عن معلومات خدمات ،ٌقدم خدماتً تجاري مشروع
 ٌمكن مثال،كما العمل سوق عن معلومات خدمات ٌقدم ، خداماتً جامعً لخرٌج
 اإلنترنت عبر وٌبٌعها تصامٌم ٌصنع أن فقٌرة دولة فً عاطل جامعً لخرٌج

 من واالفراد للمؤسسات وشراء بٌع من التجارٌة االعمال توسع متخصصة لشركات
 واسع نطاق على الصناعٌة الدول فً االن فعال ماٌحدث االنترنٌت،وهو خالل

 المصارؾ طرق استخدام إمكانٌة تطوٌر الى باالنترنٌت والشراء البٌع نجاح وٌعزي
 مع المشترك لحساب المصرفٌة البطاقات خالل من االموال تحوٌل ،فً الحدٌثة
 الطرق من عدٌد فً والمبٌعات واالعالن التسوٌق تدعم web تكنولوجٌا تطور
 مكالمة لعمل وقت االستهالك قبل الشركة web لمواقع ٌصلون العمالء من فكثٌر

 التسوٌق مؤسسات العمالءفإن المنتج،هؤالء عن معلومات اواٌجاد تلٌفونٌة
 لتعرض مشتركة منتجات رسائل كل لتقدٌم web الشبكة تستعمل والمبٌعات

 المنتج عن ،وتوضٌحات خدمتها او منتجاتها عن وتعلن والخدمة المنتج اوصاؾ
 الحالً للمنتج والتحسٌنات التخفٌضات تعرض كما الهامٌن العمالء لمعظم

 الجدٌدة التعلٌم انظمة من اضحت االنترنٌت ان الخبراء العلمً ٌرى والبحت التعلٌم
  وبرامج ادوات من ذلك ٌستلزمه ما كل مع وجادة متنوعة معلومات توفر النها

 الباحثون وٌؤكد الرئٌسٌة البٌانات قواعد الى والدخول جدٌدة باتصاالت لقٌام وفرص
  تنتقل حٌث بدائٌة مرحلة سوى اوروبا وال امرٌكا فً ال بعد ٌبلػ لم التعلٌم ان

 اكثر باالنترنٌت التعلٌم ٌكون ولكً ، المنزل الى الجامعات من الدروس  بعض
 الوسائط تطوٌر وتشمل االهتمام على ؼنٌة الكترونبة بٌانات إٌجاد ٌجب شمولٌة
 الى باالضافة جاد علمً لتخطٌط منطلقا ذلك ٌكون ان على البصرٌة  و السمعٌة
 اي ، االنترنٌت بخدمة المشتركٌن منازل الى المفتوحة الجامعات ادخال محاولة

بعد عن التعلٌم
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 والجامعات والمعاهد ، الخاصة المدارس بعض اهتمام بدأ العربً الوطن وفً ـ

 شركة ذلك فعلت فلقد ، التعلٌم مستوٌات من اخر مستوى الى النتقال باالنترنٌت

 التطبٌقٌة للدراسات كلٌة االمارات فً دبً تجارة ؼرفة ،وانشات االردن فً جلوبال

  .بعد عن التعلٌم مجال فً المتقدمة االنترنٌت تقنٌات الى الكلٌة وتسعى

وبرزت مظاهر حدٌثة فً مجال الكتاب ،فقد اصبحت هناك دعامة جدٌدة تمثلت فً 

روم التً اصبحت االن كتبا وموسوعات مصورة  و ناطقة تحتوي  اقرص سً دي

 على صور ملونة ورسومات

كما تطور مفهوم النشر من خالل شبكة االنترنٌت الى ما اصبح ٌعرؾ بالنشر 

االلكترونً ،وأصبح المهتمون بالكتاب قادرٌن على الحصول على قوائم كاملة 

رتبط بهم فً كل دول العالم ، السماء الكتب التً صدرت فً مجال التخصص الم

كما اصبح بو سعهم دخول المكتبات الكبرى مثل مكتبة الكونؽرس والتجول فً 

جوانبها وازقتها علر الشبكة ،كما اصبح من السهل الحصول على عناوٌن  الكتب 

 التً ٌرؼب القارئ فً الحصول علٌها 

ومن ناحٌة اخرى اتاحت الشبكة امام الباحثٌن فً مجال معٌن الحصول على 

عناوٌن الكتب والرسائل العلمٌة ذات العالقة بموضوع دراستهم ، وكذا ،اتاحت 

إمكانٌة توجٌه أسئلة للخبراء فً مجال التخصص فً جمٌع أنحاء العالم عبر البرٌد 

االلكترونً


  

ٌّاته     سلب
ٌّة والمناسبات التً ٌلتقً فٌها الّناس مع  عزوؾ الّناس أحٌاًنا عن األمور االجتماع

ٌّة، إذ ٌقتصر  بعضهم البعض وجًها لوجه وٌتحّدثون وٌنّمون مهاراتهم االجتماع
البعض على إرسال الّرسائل عبر شبكات الّتواصل االجتماعً أو من خالل الهاتؾ 

ٌّة على المحمول عندما ٌرٌد تهنئة أقاربه و أصحابه . احتواء بعض المواقع اإللكترون
معلومات خاطئة سواء فً مجال علوم الّدنٌا أو علوم الّدٌن، وال شّك بأّن هذه 
المعلومات تسّبب إرباكاً وتشوٌشاً للّناس وطالبً المعلومة الّصحٌحة. احتواء 

ٌّة تنشر الفساد والّرذٌلة وتشّكل خطًرا على الّشباب  اإلنترنت على مواقع إباح
ٌّاته،  والفتٌات على حّد سواء. انشؽال اإلنسان باإلنترنت عن القٌام بواجباته ومسؤول
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ذلك أّن عالم اإلنترنت ٌثٌر فً الّنفس الّرؼبة فً الّتسمر أمام شاشات الحاسوب 
 .ولفتراٍت طوٌلة


هً الحصول على  ، نصوص موسٌقى  بالمجان ،القرصنة عبر اإلنترنيت

معلومات مخزنة فً ذاكرة الكمبٌوتر دون وجه حق ، قصد االستعمال المباشر أو 
ؼٌر المباشر )المحاكاة مثال ً( وهً تعتبر من أكثر الجرائم المعلوماتٌة انتشارا ً 

وتنوعا ً مما أدى إلى نشوء عدد كبٌر من المنظمات المتخصصة فً محاربة 
قرصنة بأنواعها بؽٌة الدفاع عن حقوق التألٌؾ ونشر ( والcounterfeitالمحاكاة )

الفكرٌٌن ، لقد استؽلته المعركة بٌن الطرفٌن من مجال المطبوع والسمعً البصري 
 التقلٌدي إلى المجال المعلوماتً الحدٌث

)الهاكينغ ونشر الفيروسات(    HACKIWGالتسلل أو االختراق في اإلنترنيت 

خدمً شبكة اإلنترنٌت من الفضولٌٌن إلى التسلل أواختراق تٌعمد الكثٌر من مس

أجهزة أشخاص أو مؤسسات دون استئذان فٌبدأ بعضهم على سبٌل التجربة 

والفضول ، وعندما ٌتمكن ٌعجبه األمر... فٌه إلى حد بعٌد، فٌدخل أجهزة مستخدمً 

 إنترنٌت ال ٌعرفهم شخصٌا ً وال ٌعرؾ حتى مكان تواجدهم لسرقة أسرارهم

واالستٌالء على ملفاتهم الخاصة أو للتخرٌب وٌتحول بذلك 


فضول العابث على 

 اختراق احترافً قد ال تحده حتى برامج اكتشاؾ حدوث االختراقات والحماٌة منها . 

وإذا كان الخواص من األشخاص العادٌٌن ٌتعرضون ٌومٌا ً وبسهولة فائقة 
ذٌن ال ٌهمهم انتهاك الل (HACKERS)بهجومات ما أصبح ٌسمى بالهكرة 

خصوصٌة مستخدم اإلنترنٌت ، فٌتجولون فً ملفاته وٌفحصون قرصه الصلب 
لمجرد التطفل ، المتعة ، قضاء أوقات الفراغ ، فإن أجهزة األشخاص المهمٌن 
)علمٌا، ثقافٌا..( وكذا أجهزة المؤسسات الحكومٌة والخاصة المدنٌة والعسكرٌة 

ها وسرقة معلوماتها أو تعطٌل عملها وتخرٌب تخترق للتجسس علٌها وكشؾ أسرار
 ملفاتها أو حتى لمجرد رفع تحدي حماٌتها معلوماتٌا

 المقامرة عبر اإلنترنيت )الكازينوهات االفتراضية والمراهنات الرياضية( : 

ٌعج عالم اإلنترنٌت بالعدٌد من مواقع القمار التً أصبحت أكثر ؼراء بتوفٌرها على 

ل إلٌها وبضماناتها لسرٌة أكبر فً التفاعل ؼٌر القانونً أو ؼٌر القامرٌن،عناء التنق

موناكو  إنها عبارة عن مواقع وٌب تم تصمٌمها على طراز كازٌنوهاتاالجتماعً 

األمرٌكٌة لتوفر كل أنواع )الورقٌة، الكروٌة،السهمٌة(  الفرنسٌة  الس فٌؽاس

 . باإلضافة
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الحٌوانات،الخٌل،الكالب( ٌعطً الالعب طبعا ًإلى المراهنات الرٌاضٌة )سباق 

رقم بطاقته االئتمانٌة للكازٌنو لٌباشر بعدها المقامرة على طاوالت الورق وفً 

 اآلالت أو المراهنة على مفضله من الحٌوانات أو الفرق الرٌاضٌة .

ومعلوم أن هذه الكازٌنوهات االفتراضٌة والمراهنات الرٌاضٌة المنتشرة عبر 

ها أفراد معدودون انطالقا ً من منازلهم أو مكاتبهم الصؽٌرة اإلنترنٌت ٌدٌر

المتواجدة فً دول تسمح بمثل هذه األنشطة مقابل رسوم عادٌة تدفع لحكومات هذه 

الدول ، إن ازدهارها انطالقا ً من هذه الدول راجع أساسا ً ألسباب اقتصادٌة ، 

ً دول المنشأ أقل فالضرائب المفروضة علٌها من خالل أنشطتها عبر الشبكة ف

بكثٌر من الرسوم التً تدفعها الكازٌنوهات الفٌزٌقٌة فً دول ٌعشعش فٌها القمار 

التقلٌدي مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً أجازته العتباره مصدرا ً ضرٌبٌا ً 

 مهما ً للدخل .

 صناعة وتسويق الممنوعات )المخدرات،المتفجرات( عبراإلنترنيت  

لقد أصبحت سوقا مؽرٌة للباحث عن الممنوعات من المنحرفٌن عن القانون فهً 

تتٌح الفرصة لهم أن ٌكتشفوا كٌفٌة الحصول على المخدرات بمختلؾ أنواعهاوأن 

ٌتعلموا كٌفٌة استعمالها بصٌؽتها الكٌماوٌة المختلفة والتجهٌزات الالزمة لها وأن 

قع المنتشرة فً الكثٌر من دول العالم ٌطلعوا على أسعارها وذلك عبر مئات الموا

تتكاثرثقافة المخدرات عبراإلنترنٌت بأشكال مختلفة وتعد مواقع المنتدٌات والدردشة 

التً تتناول المخدرات بشكل ودي مشجعة على تناولها واحدة من هذه الطرق 

وتعلى  باإلضافة إلى المواقع التً تشرح أسالٌب زراعة ومعالجة وتعاطً المخدرات

وتجهٌزات بسٌطة ومواد أولٌة  ن أسعارها بل وعن كٌفٌة صناعتها منزلٌا ً بوسائلع

هذا ٌستهدؾ بالطبع  الفول السودانًتباع قانونٌا ً فً معظم دول العالم كالموز

 الهٌروٌن والكوكاٌٌن السٌاسات الحكومٌة المضادة للمخدرات الشائعة مثل

شطات الكٌماوٌة عبر زرع بذور الحشٌش وبعض األقراص المهدئة العقارات والمن

 معاداة قوانٌن المخدرات
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 اإلباحية الجنسية عبر اإلنترنيت : 

هً عبارة عن شكل من أشكال المنظمة تقوم بها شبكات محلٌة جهوٌة وعالمٌة تقدم 

برٌد  عروضا ً جنسٌة مؽرٌة نفٌسا ً ومالٌا ً عبر مواقع ظاهرة ومستترة أو تقتحم بها

مستخدمً إنترنٌت دون استئذان ، وٌجد هذا النوع من اإلباحٌة الدعم الكامل 

والتشجٌع العلنً من طرؾ الجماعات الموازٌة والجمعٌات االفتراضٌة التً تعمل 

 على فرض أخالقٌاتها اإلباحٌة فً شتى المجاالت وتوفٌر الحماٌة القانونٌة لها .

من مستخدمً اإلنترنٌت  % 06الفرنسٌة أن اعتبرت مؤخرا ً بعض وسائل اإلعالم 

أطلع ولو مرة واحدة على واحد أو اكثر من مواقع اإلباحٌة الجنسٌة وبأن كلمة " 

وٌرجع السبب الرئٌسً لرواج  جنس " هً الكلمة األكثر استعماال ً عبر اإلنترنٌت .

ٌت الخارق مثل هذه المواقع باإلضافة إلى جاذبٌتها الذاتٌة الطابع العالمً لإلنترن

للسٌبادة القانونٌة للدول 
2

، فالدول التً ال تسمح بالؽباحٌة الجنسٌة جملة وتفصٌال ً   

تكاد تقؾ مكتوفة األٌدي أمام هذا السٌل الخارق من األنشطة المشٌعة للفاحشة 

والدعارة والمفككة لألسر )ذكرت وسائل اإلعالم الؽربٌة تسببها فً عدة حاالت 

ؽار والضعاؾ نفسٌا ً أو مالٌا ً ، فما بالك بالتً تسمح طالق( والمستؽلة للص

ببعضها وفً حدود معٌنة ، مما ٌسهل عملٌة التستر واالستدراج من طرؾ أصحاب 

هذه المواقع . ولكن هذا ال ٌعنً خلو الساحة من المناهضٌن لمثل هذه األنشطة 

ٌةالهدامة ، فهناك عمل الشرطة الرسمً المقاوم لألنشطة ؼٌر القانون
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تعد شبكة اإلنترنٌت أحدث شبكات االتصاالت وتبادل المعلومات  أهمية اإلنترنيت

فً الوقت الراهن  وتتجلى أهمٌتها فٌما تقدمه من فوائد وعلوم لمستخدمٌها ، حٌث 

وإنما تعدد  ال ٌقتصر استخدامها على المتخصص فً مجال الحاسب اآللً ،

مستخدموها فً مجاالت مختلفة مثل األكادٌمٌٌن ، الباحثٌن ، األطباء ، اإلدارٌٌن ، 

 رجال األعمال ، السٌاسٌٌن ، اإلعالمٌٌن  التربوٌٌن ، الطلبة ونحوهم

 وذكر إبراهٌم البنداوي أن أهمٌة اإلنترنٌت تبرز فٌما ٌلً : 

  اإلنترنٌت برقم خاص سرعة نقل المعلومات ألن كل حاسب مرتبط بشبكة

 وسري .

 . سرعة انتشار المعلومات 

  سرعة تبادل المستندات والملفات وذلك ألن كل مستند أو ملؾ مرتبط

 بالشبكة اإلنترنٌت ٌمكن تبادله مع حاسب آخر مرتبط بالشبكة .

  الحدٌث وعقد الندوات كتابٌا ً أو صوتٌا ً أو بالصورة كل هذا من خالل شبكة

 اإلنترنٌت 

 فرصة التعلٌم عن بعد . إتاحة 

  إمكانٌة الحصول على العدٌد من البرامج المجانٌة وشبه المجانٌة وذلك من

بحٌث تصبح متاحة االستخدام  TELECHARGEMENTخالل تحمٌلها 

 على جهاز الكمبٌوتر ، والتً ٌمكن االستفادة منها فً مختلؾ نواحً الحٌاة .

  اإلنجلٌزٌة واأللمانٌة واإلسبانٌة وؼٌرها تعلم الكثٌر من اللؽات العالمٌة مثل

من اللؽات مع إمكانٌة ممارسة مهارات هذه اللؽة كتابة أو استماعا ً أو 

 محادثة .

  وجود موسوعة المعلومات اإللكترونٌة وقواعد البٌانات مثلERIC  وما

 ٌحتوٌه من بٌانات وملحقات أبحاث فً عدة تخصصات .

 ٌن الموردٌن واألسواق المحلٌةاالستفادة منها كأداة تسوٌقٌة ب


 . 
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 الخدمات الني نقدمها اترنرريت ووظيفنها اإلعالمية:

اشباكاتاشتيتقاكهااالنترنيت. .1
عروووودما نوووودخل إلووووى شووووبكة اترنرريووووت وينحقووووق لووووك اترنموووواء إلووووى مجنمعرووووا فسوووويكون 

بمقوودورك كمووا هووو الحووال بالرسووبة ألي مشوونرك أخوور أن يسوونفيد موون المجوواتت الواسووعة 
والخدمات الني نجدها داخل هذه الشبكة الني ت نحدها حدود، وركوون فوي هوذه الحالوة 

عمى أسواس    Sarvice providersات بين خيارين إما أن ننعامل مح موفري الخدم
نجووواري أي رظيووور مبمووو  محووودد مووون الموووال لموصوووول مباشووورة إلوووى اترنرريوووت... أو موووح 

 Internetمجهز أخر لدي  بررام  لنقديم خدمات داخول الشوبكة، والرووع األول يسومى 

service provides  ويرمووز إليوو  بوووI.S.P  والثوواري مثوول بعوو  الشووركات األمريكيووة
خوووودمات خاصووووة عبوووور خدمووووة منخصصووووة بمحنوووووى خوووواص مثوووول شووووركات  النووووي نقوووودم

American on line. Compuserve. Prodigy and Microsoft  والخودمات
 الني يمكن أن يجدها المسنخدم في شبكات اترنررت بصفة عامة هي:

 البريد اتلكنروري مح كل أرحاء العالم. .1

لخاصووووة بووووالعموم النووووي ت اتسوووونفادة موووون الرسووووائل العمميووووة والكنووووب والمعمومووووات ا .2
 ينيسر لإلرسان وجودها في المكنبات العامة بسهولة.

 مشاهدة األفالم واألحداث المصورة السياسية والرياضية والعممية والثقافية. .3

منابعووة نطووورات األحووداث العالميووة فووور حوودوثها وبنفاصوويل أو نمووك النووي يقوودمها  .4
 الراديو والنمفزيون والصحف.

 ة والمجالت األسبوعية.قراءة الصحف اليومي .5

 .(1)اتطالع عمى نقمبات األوراق الدولية ومنابعة أسواق المال واألسهم .6

 النعاقد عمى شراء السمح بطريقة فورية عبر الشبكة. .7

إرشوواء صووفحات خاصووة لموودعوة لموضوووع معووين ورشوور المعمومووات النووي نريوود أن  .8
 يطمح عميها المنابعون لألحداث العالمية.

 المفاهيم الخاطئة عن الدول والمجنمعات والعادات والنقاليد.نصحيح كثير من  .9
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 رشر النراث واآلداب والفرون واآلثار. .10

 الدعاية لمسمح والسياحة والمرنجات الوطرية. .11

 رقل النكرولوجيا لممجنمعات المنطمعة لمزيد من النطور. .12

 النعميم والنعمم عن بعد. .13

 ها إلى الشبكةالرد عمى بع  المعمومات الخاطئة الني وجدت طريق .14

اتسنفادة من المرجوزات العمميوة فوي مجوال الهردسوة والعمووم ومعرفوة المعموموات  .15
النووي نسووواعد الباحووث فوووي الحصووول عموووى موووا يريوود مووون بيارووات ومعموموووات نووودعم 

 بحوث  ودراسان .

 اتسنفادة من بع  النصاميم الهردسية في العمارة والصراعة. .16

، وهوووو مقبووول عموووى اترنرريوووت سووويجدها كووول المجووواتت النوووي ت ينوووذكرها اإلرسوووان .17
حنمووا إذا أبحوور فيهووا وهووام فووي محيطهووا حنووى يرسووو عمووى السوواحل الووذي يريوود أن 

(1)يصل إلي .
 

إن اسوووونخدامات اترنرريووووت يصووووعب جوووودا حصوووورها، باإلضووووافة إلووووى محنويانهووووا الكثيوووورة 
والضووخمة بحيووث ت يسوونطيح الموورء أن يحوويط بهووا جميعووا... فكوول مووا يمكوون أن يخطوور 

البوووال موجوووود قوووي الشوووبكة، ولكووون المهوووم هوووو حسووون اتسووونخدام ومعرفوووة الطريقوووة عموووى 
 (2)المثمى لالسنفادة من هذا الكرز العظيم.

 
بظيفةياكةاالنترنيتاإلعالكية: .2

عرووودما نصووودت المجروووة الدوليوووة لدراسوووة مشوووكالت اتنصوووال والنوووي اشووونهرت  
فقوود نوصوومت بعوود بحووث طويوول، إلووى أن  لنحديوود معرووى اإلعووالم، ش نااةكاااكايراباسووم 

ورشووورها مووون أجووول فهوووم الظوووروف  تالمفهووووم يجوووب أن يشووومل جموووح ومعالجوووة المعموموووا
لموصووووول إلووووى وضووووح مووووا يمكوووون الشووووعوب موووون انخوووواذ القووووورارات  ثالمحيطووووة باألحوووودا

 المراسبة.
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كما يقصد بوسائل اتنصال األدوات الني نرقل بواسطنها الرسالة إلى أعوداد كبيورة مون 
راد المرنشوووورين فووووي أموووواكن منفرقووووة وقوووود نكووووون الوسوووويمة إمووووا سوووومعية أو بصوووورية أو األفوووو

سوومعية بصوورية، ونخنمووف كوول وسوويمة عوون األخوورى فووي روووع الجمهووور الووذي ننصوول بوو ، 
 وفي روع الرسالة الني نحممها وفي النأثيرات الني نحدثها.

لوجيا الحديثة بوين ولهذا فاإلعالم الدولي يعري اترنقال الحر لممعمومات بواسطة النكرو 
دول العوووالم، حنوووى يفيووود العممووواء والمنخصصوووون والجمهوووور العوووام مووون هوووذه المعموموووات 
حيث أصبحت المعمومات احد عراصر قوة األمة المعاصرة في الرظام العالمي الجديد 

 لالنصال والمعمومات وندفق المعمومات الكنروريا عبر الحدود السياسية.
النمفزيون شهد العالم ظهوور نطوورات عديودة فوي ميودان  وفي العقود الني أعقبت ظهور

نكرولوجيووا اتنصووال ثووم اسوونخدامها فووي خمووق رظووم وأشووكال جديوودة موون وسووائل اإلعووالم 
والمعموموات مثول اترنرريوت والحاسووب وأصوبحت نمثول روعوا أكثور نطوورا وذات نفاعول 

 نبادلي.
نرك اترنرريوووت فيهوووا ونوجووود أرضوووية مشووونركة بوووين نكرولوجيوووا اإلعوووالم والمعموموووات نشووو

بالعديووود مووون الخصوووائص والصوووفات الجوهريوووة المنعوووارف عميهوووا فوووي وسوووائل اتنصوووال 
الجماهيري من وظائف اإلعوالم والنعمويم والنثقيوف والنرفيو .واترنرريت نشوب  اليووم حوال 

 النمفزيون في بداين  حيرما كان عالي الكمفة وبرامج  بدائية وبسيطة .
موون الصووبيان  %( 40-30حديثووة أن رسووبة ننووراوح بووين ) وقوود أظهوورت دراسووة أمريكيووة

والبروووات فوووي أمريكوووا، بووودؤوا فوووي اآلوروووة األخيووورة يقمموووون مووون مشووواهدة قرووووات النمفزيوووون، 
لينحولوووا إلووى النجووول فووي شووبكة اترنرريووت ومنابعووة مووا نرشووره هووذه الوسوويمة اتنصووالية 

هوول أن اترنرريووت  الحديثووة،وكان السووؤال الووذي فوور  رفسوو  عمووى ضوووء رنووائ  الدراسووة
سنقضووي عمووى دور النمفزيووون مووثال  الجووواب هرووا كووال بووال شووك لعوودة أسووباب مرهووا عمووى 

 سبيل المثال:
عروودما ظهوور النمفزيووون كووان الووبع  يعنقوود بأروو  األداة النووي سنقضووي عمووى وسووائل -1

(1)اإلعالم األخرى كاإلذاعة والصحافة ولكرها بالمسنوى رفس  ولهما جمهورهما.
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اترنرريت كوسيمة إعوالم ينطموب مون المسونخدم نفواعال ورشواطا مون خوالل اسنخدام -2
العمل عمى جهاز الحاسوب، في حين مشواهدة النمفزيوون أو اتسونماع إلوى اإلذاعوة ت 

 يحناج إلى بذل مجهود عضمي.

كمووا بثووت موون خووالل واقووح عموول وسووائل اإلعووالم، بأروو  ت يمكوون ألي وسوويمة أن نمغووي 
ل بالعكس فاترنرريت مثال خدمت وسوائل اإلعوالم الجمواهيري، دور الوسيمة األخرى، ب

وعممووت عمووى نطويرهووا وعولمنهووا وأصووبح لإلرسووان حريووة فووي اخنيووار الوسوويمة المراسووبة 
لمرزلووو  بوووين النمفزيوووون والحاسووووب، وموووح نوووولي اترنرريوووت زموووام األموووور نرظووويم األدوات 

زيووون اترنرريووت إلووى إلووى جاربهووا، فموون نمف Information Appliancesاإلعالميووة 
هووانف اترنرريووت موورورا بحاسوووب الشووبكة عوودد كبيوور موون األدوات الجديوودة نغوود عميرووا، 
ويمكوووون القووووول أن نكرولوجيووووا اإلعووووالم والمعمومووووات ممثمووووة فووووي اترنرريووووت نسووووعى إلووووى 

ونخموويص اإلعووالم  Demassifizationنحطوويم الحجووز موواهو جمهووري وغيوور جمهووري 
عووالم الجموواهيري واسووح اترنشوووار إلووى إعووالم منخصوووص موون النمقووي السوومبي ونرووووع اإل

موجووو  لفئوووات معيروووة تن المجنموووح اليووووم يقووووم اقنصووواده عموووى إرنووواج ونوزيوووح خووودمات 
إعالميووة غيوور ممموسووة، ونشوومل خوودمات إخباريووة ونعميميووة وثقافيووة ونرفيهيووة وسووياحية 

دارية ومالية وعممية وطبيعية  .(1)وقارورية وطبية وا 
م القائمووة عمووى أسوواس الحاسوووب، ذات أهميووة فووي نطوووير المجنمووح كمووا أن رظووم اإلعووال

الوذي يقووم اقنصواده عموى إرنواج ونوزيووح خودمات إعالميوة ممموسوة، ليسوت لرقول األربوواء 
إلى ذلك بوالمعرى النقميودي مون جاروب واحود، ولكرهوا ننضومن أعوداد هائموة  اوالنسمية وم

المعموموووات النوووي ننعموووق مووون األشوووخاص الوووذين يرسووومون وينمقوووون أرواعوووا مخنمفوووة مووون 
 باألعمال والخدمات بين أرحاء المجنمح وفي مخنمف المجاتت.

وكاروووووت اترنرريوووووت وسووووويمة مقنصووووورة عموووووى الرخوووووب العمميوووووة والجهوووووات األمريوووووة فقوووووط، 
واسنخدامها في البمدان المنقدمة من قبل الفئات األخرى يعد نرفا ت طائول مرو ، واليووم 

شووعبية منوواح اسوونخدامها لعامووة الروواس، مثوول قووراءة  نحولووت فووي نمووك البموودان إلووى وسوويمة
الصوووحيفة أو منابعوووة بووورام  اإلذاعوووة والنمفزيوووون وأصوووبح نجاهمهوووا يعروووي عووودم مواكبوووة 
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العصوور ومووح موورور األيووام يمكوون أن نصووبح فووي الوووطن العربووي أيضووا وسوويمة شووعبية، 
 خاصة في ظل الطمب المنزايد 

لإلعوووالم، ارنباطوووا  On-line servicesلالشووونراك فيهوووا، ونووورنبط الخووودمات المباشووورة 
ودورهوا كوسويمة إعوالم منعوددة الوظوائف مماثموة لمنمفزيوون، موح إضوافة  توثيقا باترنرري

جديووودة هوووو إرهوووا أصوووبحت جهوووازا إعالميوووا منفووواعال، ت يكنفوووي فووويمن يسووونخدمها بووودور 
س  موا المنمقي السمبي لممادة اإلعالمية المرشورة، بل يمكر  أن ينحاور معها ويحدد برف

 يريده من معمومات ويطرح وجهة رظره أمام اآلخرين.
وأضووحت اترنرريووت وسوويمة انصووال جديوودة نووؤثر عمووى حيوواة الروواس وأن النووأثير بالنأكيوود 

 هرا أوسح وأسرع.
ويوورى المنحمسووون لالرنرريووت فيهووا صووورة قصوووى لديمقراطيووة المعمومووات نحووت شووعار 

ي حووين يوورى الووبع  روعووا موون المعمومووات فووي كوول وقووت وكوول مكووان ولكوول الروواس، فوو
فوضووووى المعمومووووات ونحيزهووووا، بوووول ويرووووذر بعوووو  أصووووحاب الرظوووورة المنشووووائمة بحوووورب 
معموموووووات قادموووووة وهرووووواك اسووووونخدامات نرفيهيوووووة لالرنرريوووووت مثووووول النمفزيوووووون المنفاعووووول 

(Interactive TV حيوووث نحوووول النمفزيوووون النقميووودي مووون جهووواز تسووونقبال إرسوووال )
 نجاه، أي يرسل ويسنقبل في آن واحد.النمفزيون إلى جهاز ثرائي ات

المجسوومة والنسوووق والنجووول  ةويسوونطيح المشوونرك موون خاللوو  مشوواهدة األفووالم السوويرمائي
بوووووين المحووووووال النجاريوووووة النووووووي يخنارهوووووا هووووووو برفسووووو  وبمجوووووورد ضوووووغط زر فووووووي جهوووووواز 

 .(1)الحاسوب
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  العلمً البحث تعرٌف :المبحث األول
 

 فً العلمٌـة، ووضعها الحقـائق إلى للوصول محوري مرتكز العلمً البحث ٌمثل
 مدركات العلم وأن للعلوم، خاصة كجوهر علمٌة نظرٌات أو قوانٌن أو قواعد إطار
 طرٌق عن الحقائق إلى التوصل وٌتم كتـصدٌق مطلق، علٌهـا ومبـرهن مؤكدة ٌقٌنٌة

بحثٌة  ووسائل أدوات واستخدام ومنظمة، ودقٌقة علمٌة هادفة مناهج وفق البحث
 ومن جملتها هو ومعناه، مفهومه تحدٌد تحاول العلمً، للبحث تعرٌفات عدة هناك
 بغرض لباحث، بـه ٌقوم الذي والدقٌق، المنظم واالستقصاء لالستعالم وسٌلة

 تحقٌق أو تصحٌح أو إلـى تطوٌر باإلضافة جدٌدة، عالقات أو معلومات اكتشاف
 الدقٌق، واالستعالم الفحص هذا ٌتبـع فً أن على فعال، الموجودة المعلومات

 الخبري والمضبوط النظامً البحث هو العلمً البحث" العلمً المنهج خطوات
 الحـوادث بـٌن المتـصورة العالقات عن الفتراضٌةا المقوالت التجرٌبً، فً

 الى التوصل لمحاولة بالتنظٌم ٌتمٌز الذي االستسقاء به وٌقصد العلمً البحت
 الموجودة والمعارف المعلومات هذه من والتحقق جٌدة عالقات او معلومات

  مصداقٌتها فً موثوق ومناهج طرائق باستخدام وتطوٌرها

 الى الوصول بواسطتها ٌمكن للدراسة وسٌلة العلمً البحت ٌعد: واي هٌل ـتعرٌف
 واالدلة الشواهد لجمٌع والدقٌق الشامل التفحص  طرٌق عن وذلك محددة مشكلة حل

المحددة المشكلة بها تتصل والتً منها التحقق ٌمكن التً


وٌعرفه ماكمٌالن 
عملٌة منضمة لجمع البٌانات او المعلومات وتحلٌلها لغرض  وشوماخر البحث بانه

معٌن .اما توكمان ٌعرفه بانه محاولة منضمة للوصول الى اجابات او حلول لالسئلة 

او المشكالت التً تواجه االفراد او الجماعات فً مناحً حٌاتهم


 
الذي ٌقوم به  بحث العلمً هو وسٌلة لالستعالم واالستقصاء المنظم والدقٌق،

 الباحث، 
بغرض اكتشاف معلومات أو عالقات جدٌدة، باإلضافة إلى تطوٌر أو تصحٌح أو 

 تحقٌق 
المعلومات الموجودة فعال، على أن ٌتبع فً هذا الفحص واالستعالم الدقٌق خطوات 

 المنهج 

العلمً"


 

 

 

 

 

 

                                                 


 53ص0222ِشٚاْ ػثذ اٌّج١ذ8أعظ اٌثذس اٌؼٍّٟ إلػذاد اٌشعائً اٌجاِؼ١ح،ِإعغح اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، 
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 أىمية البحث العممي

لمكثير مف الدوؿ كونو يعد مف أفضؿ يشكؿ البحث العممي أىمية كبيرة بالنسبة 
الطرؽ التي يعتمد عمييا في التطوير و التميز في شتى المجاالت  و يسعى البحث 
العممي لتحقيؽ عدة اىداؼ ،و يقدـ  الكثير مف الفوائد بالنسبة لمباحثيف ،و لممجتمع 

و مف خالؿ السطور التالية ليذه المقالة سوؼ نوضح تفصياًل أىمية البحث  ككؿ
 العممي بالنسبة لمباحث ،و لممجتع

أواًل البحث العممي،و أىميتو في الوقت الحاضر .. يعتبر البحث العممي وسيمة 
ىادفة إلى وصؼ حالة ما و تفسيرىا تفسيرًا دقيقًا ،و تحتاج الكثير مف الدوؿ خاصة 

الدوؿ العربية في ظؿ التطورات المتالحقة التي نشيدىا ىذه اآلونة إلى البحث 
العممي مف أجؿ التوصؿ النتائج ،و معمومات دقيقة ،و زيادة المعرفة ،و تدعيـ 

التفكير اإلبداعي لدى أبناء ىذه الدوؿ بجانب ذلؾ أيقنت الدوؿ العربية أنيا بحاجة 
شديدة إلى التخمص مف غياب الوعي لدى بعض أبنائيا ،و أف الوسيمة التي قادت 

حث العممي حيث يشكؿ البحث العممي الدوؿ المتقدمة لمتخمص مف ذلؾ ىي الب
أىمية كبيرة بالنسبة لمباحث الذي يقـو بو ،و يعود أيضًا بالنفع عمى المجتمع ككؿ 
،و يعتمد البحث العممي بشكؿ رئيسي عمى الدراسات السابقة التي تعطي الباحث 

نظرة عامة ،و شاممة عف األوضاع السابقة ،و مف ثـ تقوده إلى التوصؿ إلى نتائج 
تاز بدقتيا .كذالكأىمية البحث العممي البحث العممي ميـ في تطّور العمـو بشكؿ تم

عاـ، فالبحث العممي لمبحوث اإلنسانية والعممية ىو دراسة ذو مصداقية، فيكفي أف 
يتبع الباحث خطوات كتابة بحث، ويتسمسؿ بتطبيؽ التجارب، والحصوؿ عمى 

وث السابقة التي تعنى بموضوع بحثو، األجوبة والنتائج الخاصة بالبحث ودراسة البح
دراجيا ليتتبع القارئ تطور البحث في سياؽ الموضوع المدروس ، كؿ ىذا يجعؿ  وا 
مف البحث الطريؽ إلى تمخيص الدراسات السابقة في عمـٍ ما ومف ثـ اخبار القارئ 
باألبحاث الجديدة التي استفادت مما سبؽ ثـ بنت عميو استنتاجاتيا، والتي ليست 

 لضرورة توافقيا بؿ يمكف أف تخالفيا وبالتالي تشرح لماذا خالفتيا وتقنع القارئبا
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كباحثيف أو كقارئيف بآخر المعمومات التي –بالدالئؿ والمواثيؽ. يزّودنا البحث العممي 
 ، بؿ وتسمح لنا بالتعرؼ عمى بدايات التدوفوصمت ليا الدراسات العممية الحديثة

العممي لما يخص الموضوع منذ زمف طويؿ، وما ىي الدراسات التي تـ تفنيدىا أو 
التي أثبتت صحتيا ولو كانت قديمة، وباطالعنا عمى األبحاث المنشورة فنحف نتطمع 

عمى أفضؿ األبحاث في سياٍؽ ما، وتكمف أىمية البحث العممي أّنو يساعدنا عمى 
بعدنا البحث والتمحيص، وىو تطبيؽ  تأويؿ نتائج البحث، ويسيؿ عمى مف يأتي

عممي لمبحث وليس كتابة نظرية، فيو قابؿ لمتطبيؽ إف اتبع الباحث خطوات مف 
سبقو، وتزود المكتبات باألبحاث أواًل بأوؿ مّما يساعد الباحثيف الجدد في الحصوؿ 

 عمى كؿ جديد، فتتشكؿ قاعدة بيانات كبيرة مف األبحاث
؟ يشكؿ البحث العممي أىمية كبيرة سواء بالنسبة ما ىي أىمية البحث العممي..

 لباحث أو بالنسبة لممجتمع كالتالي
أواًل أىمية البحث العممي بالنسبة لمباحثيف : يحظى الباحثوف الذيف يقوموف بأجراء  –

 البحوث العممية بالكثير مف الفوائد ،و مف أبرز ىذه الفوائد ما يمي :
ي في زيادة المعرفة لدييـ ،و ىذا ما يكسبيـ يعتمد الباحثوف عمى البحث العمم –

 خبرة ،و يعينيـ عمى التوصؿ إلى حقائؽ جديدة .
يكتسب الباحث القدرة عمى االعتماد عمى نفسو مف أجؿ إيجاد حموؿ مناسبة ،و  –

مف ثـ يستطيع الباحث التخمص مف كافة العوائؽ التي مف الممكف أف تواجيو ،و مف 
يو مف حولو في التوصؿ إلى حموؿ لممشكالت التي الممكف أيضًا أف يعتمد عم

 تعترضيـ .
يستطيع الباحث التوصؿ إلى كافة المصادر التي تعينو عمى إيجاد المعمومات  –

 الدقيقة .
يكتسب الباحث مكانة اجتماعية مرموقة ،و ىذا ما يجعمو يبذؿ قصارى جيده  –

 ليحافظ عمى ما اكتسبو .
 . ة ،و االطالع ،و التحصيؿتنمية رغبة الباحث في القراء –

                                                 


 ، ٔفظ ِشجغ  اٌغاتك غاصٞ دغ١ٓ ػٕا٠ح8. 
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 . البحث العممي يفتح الباب أماـ الباحثيف لشغؿ مناصب ىامة في الدولة –
تنمية قدرات الباحث عمى النقد و التحميؿ . يستطيع الباحث مواكبة آخر التطورات  –

و النتائج التي توصمت ليا الدراسات ،و األبحاث األوربية ،و مف ثـ االستفادة مف 
 في تطوير ذاتو ،و خدمة مجتمعو . ذلؾ
 يتعود الباحث عمى الصبر حتى يحقؽ األىداؼ التي يسعى إلييا . –

ما ىي أىمية البحث العممي لممجتمع : يعتبر البحث العممي عصب التقدـ في الكثير 
مف المجاالت بالنسبة لمكثير مف الدوؿ ،و تكمف أىمية البحث العممي بالنسبة 

 ىا عمى تحقيؽ اآلتي :لممجتمع كونو يساعد
* التخمص مف المشكالت،و الظواىر السمبية التي تعاني منيا الكثير مف الدوؿ،و 

ذلؾ ألف البحث العممي يتوصؿ إلى نتائج دقيقة حوؿ القضية أو الظاىرة محؿ 
 الدراسة ،و مف ثـ يقـو بتقديـ عدد مف الحموؿ ،و المقترحات لحميا .

مختمؼ المجاالت ،و يزيد قدرتيا عمى المنافسة بيف * يساعد الدولة عمى التقدـ في 
 الدوؿ األخرى .

 * يسيـ البحث العممي في دعـ عجمة التنمية ،و تحقيؽ التقدـ ،و الرقي .
* يقوـ البحث العممي بتصحيح المعمومات الخاطئة عف ظاىرة ما ،و ذلؾ ألف تراكـ 

عيد ،و لكف مع تصحيحيا المعمومات الخاطئة يؤثر سمبًا عمى مستقبؿ عمى المدى الب
أواًل بأوؿ حتى ال يؤدي إلى حدوث خمؿ
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 أىداؼ البحث العمميّ 

فيـ الّظواىر واألشياء المحيطة ِبَنا: أي إدراؾ الّظواىر وتفسيرىا، والتي قد تكوف  
: أي الّتخميف الّذكي لما سيكوف عميو اقتصادّية أو اجتماعّية أو طبيعّية. التّنبوء

الحاؿ مستقباًل، وىو مبنيٌّ عمى الّتفسير والمعطيات. الّتحكـ والّضبط: أي الّتحكـ 
بالّظواىر وضبطيا والّسيطرة عمييا، ووجود األدوات التي ُتساعد عمى ضبط ىذه 

ّظواىر الّظواىر. الوصوؿ إلى نتائج عممّيٍة ومعرفّيٍة صحيحٍة ودقيقٍة في فيـ ال
الطبيعّية. البعد عف الّتخميف والّتكيف عند دراسِة الّظواىر الّطبيعية، األمر الذي يقود 

إلى نتائَج أكثر دّقٍة وشفافّيٍة. البحث عف المعمومات والحقائؽ ومف ثـ اكتشافيا. 
.ثانيًا ما ىي أىداؼ البحث إيجاد معارؼ عصرّيٍة جديدٍة والعمؿ عمى تطويرىا

 البحث العممي إلى تحقيؽ عدة أىداؼ أبرزىا اآلتي العممي  يسعى
فيـ كافة الظواىر سواء اف كانت اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلؾ وادراكيا * 

 يسعى لتفسير الوضع الحالي جيدًا و يحاوؿ التنيؤ بالمستقبؿ .
اىداؼ التي تعود عمى الطمبة  * القياـ بالسيطرة عمى األوضاع ،و ضبطيا

 البحث العممي كثيرة مف  اىميا  والطالبات مف
التعود عمى المنيج العممي في الدراسة واالكتشافات في جميع المجاالت العممية  5ػ

 وفي مواجية المشكالت التي تواجو الفرد في ىذه في الحياة 
 التعود عمى القراءة الناقدة  0ػ

 ػ التعرؼ عمى المكتبة وكيفية الرجوع الى المصادر والمراجع 1
استغالؿ اوقات الفراغ بما تعود بالفائدة والنفع عمى الفرد والمجتمع والقضاءعمى  ػ2

 الشعور بالعجز 
ػ االطالع عمى طريقة الكتب في البحث والنقؿ والترتيب والتبويب والعرض 3

 والمناقشة واالختصار والوصوؿ الى النتائج والحموؿ 
 في الخطأ ػ التعود عمى الدقة والنظاـ واالقالؿ مف الوقوع 4
ػ التعرؼ عمى كيفية جمع المعمومات وتنظيميا وتبويبيا والربط بينيا5
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 خظائض اٌثذس اٌؼٍّٟ 

٠رظف تّذّٛػح ِرشاتطح ِٓ اٌخظائض االعاع١ح اٌٍرٟ التذ ِٓ ذٛفش٘ا ٌررذمك 

ا٘ذاف ٍٚٔخظٙا ف١ّا ٠ٍٟ اٌّٛضٛػ١ّح8 ٚ٘زٖ اٌخاط١ّح ذؼٕٟ أْ ٠ىْٛ اٌثادس ٍِرضِاً 

ًّ اٌذمائك ٚاألدٌّح اٌرٟ ذذػُ تاٌّما١٠ظ اٌ ؼ١ٍّّح اٌذل١مح؛ د١س ٠ؼًّ ػٍٝ ٚضغ و

ٞ ٚجٙح ٔظشٖ، ٚػ١ٍٗ أ٠ضاً أْ ٠زوش اٌذمائك اٌرٟ لذ ذرؼاسع ِغ دمائمٗ  ّٛ ٚذم

ٚذظٛساذٗ، ػٍٝ أْ ذىْٛ إٌر١جح اٌرٟ ذّٛطً ئ١ٌٙا ِٕطم١ح، ٚأْ ٠ؼرشف تإٌرائج 

ذصٗ. االخرثاس٠ح ٚاٌذلح،اِىا١ٔح اٌرٟ اعرخٍظٙا درٝ ٌٛ خاٌفد سأ٠ٗ اٌزٞ تٕٝ ػ١ٍٗ ت

ذىشاس إٌرائج،اٌرثغ١ظ ٚاالخرظاساْ ٠ىْٛ ٌٍثذس اٌؼٍّٟ غا٠ا اٚ ٘ذف ،اعرخذاَ 

ٔرائج اٌثذس الدما فٟ اٌرٕثإ تّجاالخ ِٚٛالف ِرشاتٙح ،اػرّاد األعا١ٌة اٌظذ١ذح 

 ٚاٌٙادفح8 ٚ٘زٖ اٌخاط١ّح ذؼٕٟ أْ ٠ؼًّ اٌثادس ػٍٝ دساعح اٌّشىٍح اٌرٟ ٠طشدٙا ِٓ

ًّ اٌجٛأة، ٚأْ ٠جذ دّّلً ٌٙا، ػٍٝ أْ ٠غرخذَ طشلاً ػ١ٍّّح ٚ٘ادفح ذغاػذٖ فٟ  و

اٌٛطٛي ٌٍٕرائج اٌّطٍٛتح. اػرّاد اٌمٛاػذ اٌؼ١ٍّّح وأعاط8 ٠جة ػٍٝ اٌثادس أْ 

٠ُشاػٟ فٟ تذصٗ األعا١ٌة اٌؼ١ٍّّح اٌرٟ ذؼرّذ ػٍٝ لٛاػذ ػ١ٍّّح ِطٍٛتح تشىً وث١ش 

 ّْ ًّ تشىً وث١ش  خّلي اٌثذس فٟ اٌّٛضٛع، ٚئ ّٞ ِٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ ٠خ ئغفاي أٚ ئّ٘اي أ

8 ٚ٘زٖ اٌخاط١ح  ّٞ تإٌرائج اٌرٟ ع١رّٛطً ئ١ٌٙا اٌثادس فٟ إٌٙا٠ح. االٔفراح اٌفىش

ذرطٍّة ِٓ اٌثادس أْ ٠ذاٚي ِؼشفح اٌذم١مح فمظ دْٚ أْ ٠خٍظ ت١ٓ أفىاسٖ ٚاٌرضاِاذٗ 

دذج فمظ ِٓ ِٕطٍك ذفى١شٖ ِٚؼرمذاذٗ، تّؼٕٝ أْ ال ٠ىْٛ ِرضِراً فٟ طشح سؤ٠ح ٚا

ًّ األفىاس األخشٜ اٌرٟ لذ ذؼاسضٗ،  ٚدذٖ، ٠ٚجة أْ ٠ىْٛ را ػم١ٍّح ِرفرذح ػٍٝ و

تذس اٌؼٍّٟ تذس ِٕظُ درٝ ٌٛ ٌُ ذؼجثٗ. ػذَ ئطذاس أدىاَ ٔٙائ١ّح ِرغشػح8 

 ِٚضثٛط8 أٞ أْ اٌثذس اٌؼٍّٟ ٔشاط ػمٍٟ ِٕظُ 

 تذ١س ٠جة أْ ٠ؼرّذ ػٍٝ األعٍٛب ٚإٌّٙج١ح اٌّّلئّح،  ِٚضثٛط ٚدل١ك ِٚخطظ،

اٌثذس اٌؼٍّٟ تذس  ٚػشع ِخرٍفح اٌّؼٍِٛاخ ٚاٌث١أاخ تشىً ِٕٙجٟ ع١ٍُ ِٕٚظُ.

٘ادف ِٚؼٕاٖ ٚجٛد أ٘ذاف ِذذدج ٌىً تذس ػٍّٟ ٠غؼٝ اٌثادس ٌرذم١مٙا ِٓ خّلي 

ِذاٌٚح دً اإلشىا١ٌح اٌّطشٚدح


ّٟ أ ُّ خظائض اٌثذس اٌؼٍّ ْ ال ٠رغّشع .ِٓ أ٘

اٌثادس فٟ ئطذاس األدىاَ، ٚػ١ٍٗ أْ ٠رأّٔٝ تذسجح وث١شج لثً أْ ٠ُظذس دىّاً ِٓ 

األدىاَ، ٚاٌرٟ فٟ إٌٙا٠ح ٠جة أْ ذىْٛ ِغرٕذجً ئٌٝ تشا١٘ٓ ٚدجج، ٚأْ ٠ؼًّ ػٍٝ 

ئشثاخ ٔظش٠رٗ اٌرٟ تٕٝ تذصٗ ػ١ٍٙاٌثذس اٌؼٍّٟ تذس ذجذ٠ذ8 ألٔٗ ٠ٕطٛٞ دائّا ػٍٝ 

اٌّؼشفح ػٓ طش٠ك اعرثذاي ِرٛاطً ِٚغرّش ٌٍّؼاسف اٌمذ٠ّح ذجذ٠ذ ٚئضافاخ فٟ 

طّلد١ح إٌرائج اٌّرٛطً ئ١ٌٙا ٌٍرٕف١ز ٚاٌرطث١ك، ٚلات١ٍح ٘زٖ  تّؼاسف جذ٠ذج ٚدذ٠صح

إٌرائج ٌٍرؼ١ُّ، ٚرٌه تاالعرفادج ِٓ ٔرائج اٌثذس اٌّرٛطً ئ١ٌٙا فٟ ِٕظّاخ أخشٜ 

ائج اٌثذس لاتٍح ٌٍرؼ١ُّ وٍّا صادخ أٚ ذؼ١ّّٙا ػٍٝ اٌظٛا٘ش اٌّّاشٍح، ٚوٍّا وأد ٔر

ل١ّرٗ ٚ فائذذٗ

. 
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 طؼٛتاخ اٌثذس اٌؼٍّٟ

ٕ٘ان اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظؼٛتاخ اٌرٟ ذٛاجٗ ػ١ٍّح اٌثذس اٌؼٍّٟ فٟ شرٝ اٌؼٍَٛ، ٟٚ٘ 

ذخظض ئٌٝ آخش، ٌٚؼً أُ٘ ٘زٖ اٌظؼٛتاخ ٟ٘ اٌظؼٛتاخ اٌّا١ٌح، أٚ ذخرٍف ِٓ 

 اٌّٛاسد اٌّا١ٌح ٌٍثادس .

واْ اٌثادس لادسا ػٍٝ ئٔجاص اٌثذس تشىً ػٍّٟ ع١ٍُ ِغ ذٛفش اٌّٛاسد اٌّا١ٌح  فىٍّا

 اٌخاطح 

تٗ، وٍّا واْ اٌثذس ِّلئّا ِٚرؼّما ِٚضثٛطا ألٔٗ ٠ؼرّذ ػٍٝ اٌذظٛي ػٍٝ 

 اٌّؼٍِٛاخ

ٚاٌث١أاخ ِّٙا وأد اٌرىا١ٌف، ٕٚ٘ا ٔش١ش أٔٗ ٠جة ػٍٝ اٌذٚي اٌرٟ ذغؼٝ جا٘ذج ئٌٝ 

 ذط٠ٛش 

اٌؼٍّٟ أْ ذٙرُ تاٌظشٚف اٌّا١ٌح ٚاٌّاد٠ح ٌٍثادس، ٔظ١ش ِخرٍف األتذاز  اٌثذس

 اٌؼ١ٍّح اٌرٟ 

 ٠ٕجض٘ا، ئضافح ئٌٝ ذذغ١ٓ ٘زٖ اٌظشٚف تاعرّشاس، درٝ ال ٠ٕشغً تأِٛس أخشٜ .

ِٚٓ ت١ٓ طؼٛتاخ اٌثذس اٌؼٍّٟ أ٠ضا خظٛطا فٟ اٌذٚي إٌا١ِح ػذَ ذٛفش 

 اٌّؼٍِٛاخ تشىً 

د راخ ِظذال١ح غاٌثا، ٘زا ٠جؼً ػ١ٍّح ئٔجاص اٌثذس دائُ، ٚئْ ٚجذخ فٟٙ ١ٌغ

 اٌؼٍّٟ ِٓ 

اٌظؼٛتح تّىاْ، ٚئْ ذُ ئٔجاص اٌثذس فإٌرائج غاٌثا ِا ذىْٛ غ١ش ِضثٛطح ٚغ١ش 

 ِّلئّح، ٔظشا 

ألٔٙا ت١ٕد ػٍٝ ِؼٍِٛاخ غ١ش ِإوذج، ٚتخظٛص ٘زا األِش ٠ٚجة أْ ذٌٟٛ اٌذٚي 

 رّؼاخٌّجٚا

اٌثذص١ح، ٚرٌه تأشاء اٌّض٠ذ ِٓ ِشاوض اٌثذٛز أ١ّ٘ح تاٌغح ٌرٛف١ش اٌّؼٍِٛاخ 

 ٚاالعرشاساخ، 

ٚذٛف١ش ِىاذة ٚدٚا٠ٚٓ اإلدظاء اٌؼاَ فٟ ِخرٍف اٌرخظظاخ . ِٚٓ ت١ٓ طؼٛتاخ 

 اٌثذس اٌؼٍّٟ أ٠ضا ٔجذ ػذَ ئػطاء اٌم١ّح اٌّلصِح ٌٍثادس وثادس 

ْ اٌشو١ضج خظٛطا فٟ اٌذٚي إٌا١ِح، فّل ٠ٛجذ ِثذأ الدرشاَ اٌثادص١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼرثشٚ

 األعاع١ح 

ٌرطٛس ّٚٔٛ ٚذمذَ ٚاعرمشاس ٘زٖ اٌذٚي 

. 
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  :تمهيـــد 
يعد الجانب التطبيقي في أي دراسة تدعيما للخلفية النظرية بهدف اإلجابة على التساؤالت المطروحة 
والوقوف على مدى تحقق فرضيات البحث ومن ثم الحكم عليها بالقبول أوالرفض وباعتبار الدراسة 

ولة لصب المعلومات الميدانية ىي أساس أي بحث ومعيار حقيقا لموضوعية وعلمية أي دراسة ومحا
النظرية في الواقع . إعتمدنا في ىاد  الدراسة  على العينة الحصصية المتمثلة في الطلبة واستخدامهم 

 حوالي 7107أجريت ىذه الدراسة خالل الموسم الجامعي لألنترنيت  في بحثهم العلمي 
تفريغ البيانات وتحليلها خمسة أشهر وكانت موزعة بين الدراسة النظرية والدراسة الميدانية ومرحلة 

وىذا بعد الموافقة على موضوع البحث من طرف  7107وىذا ابتداء من شهر ديسمبر الى غاية ماي 
للبحث كانت في شهر جانفي وقد كان التركيز على .بلغت اللجنة العلمية للكلية ،ولكن البداية الفعلية

 يات ودراسات ......الخالجانب النظري للدراسة من خالل جمع المراجع من كتب وملتق
 3ثم جاءت مرحلة الدراسة الميدانية في بداية شهر أفريل حيث قمنا بتوزيع استمارة أولية على 

 أساتذة لتحكيمها واختبارما
فيها من نقص وأخطاء ،وبعدىا تم إعداد االستمارة النهائية وضبطها وتعديل بعض األسئلة وتغيير 

 أخرى ووزعت على
عدد اإلستمارات الموزعة والمسترجعة أي من ماي 6و5في الفترة مابين المبحوثين واسترجعت

إستمارة  إعتمدنا في تتحليل البينات ال خاصة  بالطلبة على متغير واحد 011الصالحة للدراسة 
لقياس مختف الفروق فيما يتعلق استخدامهم لألنترنيت  في بحثهم العلمي  يتمثل في متغير الجنس ـ 

بسيطة .النطاق الجغرافي الذي تم فيو إجراء الدراسة الميدانية ،وتمثل في جامعة   ذكر،أنثى ـ وجداول
 طالب من الطلبة ككل.011عبد الحميد ابن باديس خروبة  كلية اإلعالم واإلتصال  وتم اختيار 

 مة للمبحوثيناالمبحث األول: السمات الع
 .توزيع المبحوثين حسب الجنس (:10الجدول رقم )
 % النسبة رالتكرا اجلنس
 % 23 23 ذكر
 86 86 أنثى
 011 011 اجملموع

تكرار  37% ممثلة في  37يمثل ىذا الجدول توزيع أفراد العينة حسب الجنس، فتبلغ نسبة الذكور 
 68 % من نفس المجموع  68تكرار في حين تصل نسبة اإلناث  011من مجموع العينة البالغة 

 تكرار
 .ين حسب السنتوزيع المبحوث (:17جدول رقم )
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 % النسبة التكرار السن
01 – 32 68 68% 
32 - 32  26 26% 
فما فوؽ 36  1 1% 

 %011 011 اجملموع:
يف   تليها وىي نسبة االعلى%68متثل  32 –01من  توزيع المبحوثين حسب السنميثل ىذا اجلدوؿ 

من خالؿ  مالحظتنا  %1نسبةب فما فوؽ 36من   االخرية يف ادلرتبة  %26ب  32 – 32 ادلرتبة الثانية 
 %68 نسبةب 32 –01اف أغلب الطلبة  سنهم من للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ اعاله

 .الجامعيتوزيع المبحوثين حسب المستوى (: 13جدول رقم )
 % النسبة التكرار  اجلامعيستو  ادل

 %21 21 ليسانس
 %80 80 ماسًت
 %011 011 اجملموع:

تكرار من  21ممثلة يف  %21ليسانسدوؿ توزع  أفرا  العينة حسب ادلستو  الدراسي   فندد ميثل ىذا اجل
 من خالؿ  مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ اعاله %80ماسًت 011رلموع العينة البالغة 

 ليسانسا اكثرمن ماسًتجند اف 
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 . لالنترنت بالبحث العلميعالقة استخدام الطالب المبحث الثاني: 
 .عادات استخدام االنترنيت(: توزيع المبحوثين حسب 10جدول رقم )

 % النسبة التكرار عا ات استخداـ االنًتنيت
 %68 68  ائما         

 %22 22 أحيانا                
 %1 1 أبدا

 %011 011 اجملموع:
وىي نسبة   %68 ائما  متثل خدام االنترنيتتوزيع المبحوثين حسب عادات استيبين ىذا الجدول 

من خالؿ  مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل %1مل حتقق اي نسبة أبدااما %22ب أحياناتليها  االعلى
وما يفسر االستعمال الكبير لألنترنت  االنترنيت ىونستخدمي المبحوثين  ائمااف  اليها يف اجلدوؿ اعاله

 ل من المعلومات التي توفرهفي البحث العلمي ىو الكم الهائ
ىده الوسيلة سواء كتب دوريات ومجالت دراسات وبحوث علمية في مجاالت معينة وتخصصات 

 مختلفة مع سهولة الحصول
ا يرجع ىذا إلى وجود المعلومات التي تخصهم فلم يقوموا بالبحث معليها ،أما الذين أجابوا بأحيانا رب

 في االنترنت
 .ن استخدام االنترنيتكا مأمبحوثين حسب (: توزيع ال15جدول رقم )

 % النسبة التكرار كن استخداـ االنًتنيتا مأ
 %26 26 ادلنزؿ                      

 %01 01                      االنًتنيتمقهى 
 %03 03 مكاف آخر
 %011 011 اجملموع:

لبة الجامعيين ، فنجد نسبة الطلبة  يبين ىذا الجدول المكان المفضل الستخدام اإلنترنيت بالنسبة للط
% ونسبة استخدام  011% من المجموع الكلي  78الذين يفضلون استخدام اإلنترنيت في المنزل 

% من نفس المجموع  07%  من نفس المجموع و  01اإلنترنيت في مقهى اإلنترنيت 
 يستخدمونها في مكان آخر
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 سرعة تدفق االنترنيت.وفق طبيعة (: توزيع المبحوثين 16جدول رقم )
 % النسبة التكرار سرعة تدفق االنًتنيت

 %22 22 ضعيفة
 %68 68 متوسطة
 %2 2 جيدة
 %011 011 اجملموع:

حيث  .ضعيفة .جيدة. متوسطةمن  سرعة تدفق االنترنيتتوزيع المبحوثين وفق طبيعة  يبين ىذا الجدول
من خالؿ   وىي النسبة االقل 2 ح ن جيدةيف 22 ب ضعيفةتليها  وىي نسبة االعلى68 متوسطةمتثل 

اىل تذبذب تدفق االنًتنيت يف الوطن   ىذا عرج  مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ اعاله
  ككل

نوع الوسيلة المستعملة أثناء البحث. حسب(: توزيع المبحوثين 17جدول رقم )  
 % النسبة التكرار الوسيلة ادلستعملة أثناء البحث

 %22 22 احلاسوب              
 %66 66 اذلاتف الذكي                                         

 %0 0 اللوحة االلكًتونية
 011 011 اجملموع:

من طرف الطلبة أثناء  حسب نوع الوسيلة المستعملة أثناء البحث.توزيع المبحوثين  يبين الجدول 
  البحث في األنترنت

اللوحة االلكترونية  اما%  00نسبة الحاسوب بنسبة  وتليهااذلاتف الذكي  %55سبة حيث يستعمل ن
ما  نأ من خالل  مالحظتنا للنتائج الكمية المتوصل اليها في الجدول اعاله %0بنسبةالمرتبة األخيرة 

ية الطلبة بكثرة عند الطلبة ألنو واسع االنتشار ومتوفر عند أغلباذلاتف الذكي   يترجم االستعمال الكبير
باإلضافة إلى سهولة ويسر استخدامو وألنو وسيلة تسمح باالتصال باألنترنت في أي مكان متوفر فيو 

وكما أن أيضا الحاسوب يحتوي على خدمات مختلفة على عكس الوسائل األخرى  اتخدم . 
حسب اللغة المستخدمة أثناء البحث في لالنترنيت.(: توزيع المبحوثين 18جدول رقم )  

 % النسبة التكرار ة ادلستخدمةاللغ
 %28 28 العربية

 61% 61 الفرنسية                               
 %2 2 لغة أخر 
 %011 011 اجملموع:
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% 06يوضح ىذا الجدول اللغة التي يستخدمها الطلبة على اإلنترنيت ، فنجد فيما يخص  نسبة 
% يستخدمون لغة  0غة الفرنسية ، ونسبة % يستخدمون الل51يستخدمون اللغة العربية ونسبة 

 من خالل  مالحظتنا للنتائج الكمية المتوصل اليها في الجدول اعاله%   011أخرى من مجموع
 اللغة العربيةو اللغة الفرنسيةب .ىدا يعود إلى أغلبية المراجع المتوفرة تكون

 .العلمي استخدام عادات اإلنترنت في البحث(: توزيع المبحوثين 19جدول رقم )
 % النسبة التكرار عا ات استخداـ االنًتنيت
 %32 32  ائما         

 %66 66 أحيانا                
 %33 33 نا را

 %011 011 اجملموع:
 استخدام عادات اإلنترنت في البحث العلميتوزيع المبحوثين الجدول  يبين 

من خالل  مالحظتنا للنتائج الكمية  %33نا را و %32  ائما  اما أجابوا أحيانا55%فنجد نسبة 
ما يفسر االستعمال الكبير لألنترنت في البحث العلمي ىو الكم  المتوصل اليها في الجدول اعاله

الهائل من المعلومات التي توفره ىده الوسيلة سواء دراسات وبحوث علمية في مجاالت معينة 
الكتب جابوا بأحيانا يرجع ىذا إلى وجود ،أما الذين أ  عليها لبحثوتخصصات مختلفة مع سهولة ا

 التي تخصهم فلم يقوموا بالبحث في االنترنت .
 .استخدام االنترنيت بشكل نادر أسباب(: توزيع المبحوثين حسب 01جدول رقم )

 % النسبة التكرار األسباب
 33,23 6 غري مقتن  باستخدامها
 1 1 ال حتسن االستخداـ
 22.32 02 تفضل ادلراج  التقليدعة

 011 33 اجملموع:
 بشكل نادر جامعي لإلنترنيت في البحث العلمييوضح ىذا الجدول أسباب استخدام الطالب ال

% اجابوا بال 33,23في البحث العلمي نجد نسبة  باستخدامهافبالنسبة غير مقتنع بأىمية اإلنترنيت 
ألسباب راج  التقليدعةتفضل ادل%  22.32استخدامها ونسبة  حتسن% ال  1، في حين نجد نسبة 

ألهنا فئة متعلقة بالكتاب  من خالؿ  مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ اعالهأخر  
 وععتربونو وسيلة علمية موثوقة أكثر من اإلنًتنيت اليت قد تقدـ معلومات مشكوؾ فيها ومكلفة حسب رأعهم
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 .لوقت المستغرق في االنترنيتمتوسط ا(: توزيع المبحوثين حسب 00جدول رقم )
 % النسبة التكرار يف االنًتنيت الوقت ادلستغرؽ

 02 02 أقل من ساعة        
 21 21 ساعات                    2من ساعة إىل 
 22 22 ساعات          2أكثر من 

 011 011 اجملموع:
%  03د فيما يخص  بنسبة يوضح ىذا الجدول الوقت الذي يقضيو الطلبة على اإلنترنيت ، فنج

% يقضون ساعتين على اإلنترنيت 01% ، ونسبة  011يقضون ساعة على اإلنترنيت من مجموع 
 ساعات من نفس المجموع 13% يقضون أكثر من 07من نفس المجموع ، ونسبة  

 .حسب الفترة المخصصة الستخدام االنترنيت(: توزيع المبحوثين 07جدول رقم )
 % النسبة التكرار تخداـ االنًتنيتادلخصصة الس الفًتة

 06 06 صباحا
 21 21 مساءا

 26 26 ليال          
 011 011 اجملموع:

 أف أكرب نسبة يف فًتات االستخداـميثل اجلدوؿ الفًتات اليت عستخدـ فيها طلبة  األنًتنت  .حيث جند 
 وأخريا صباحا %21نسبة ب مساءا وتليها نسبة  %26كانت ليال حيث جند أف أكرب نسبة قدرت ب 

وىذا ما نالحظو يف الواق   من خالؿ  مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ اعاله  06بنسبة 
 ىو الوقت الذي عتفرغ يف الطلبة للبحث مساءا عستخدموف االنًتنت ليال و فأغلب الطلبة

 .العلميدوافع االستخدام االنترنت في البحث المبحث الثالث: 
 .للمجاالت التي تستهويهم أكثر في االنترنيت(: توزيع المبحوثين وفقا 03جدول رقم )

 % النسبة التكرار يف االنًتنيت اجملاالت اليت تستهوي ادلبحوث ن
 28 28 اجتماعية
 02 02 ثقافية
 36 36 رعاضية

 01 01 رلاالت أخر 
 011 011 اجملموع:
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 اجتماعيأن المجال  لمجاالت التي تستهويهم أكثر في االنترنيتتوزيع المبحوثين وفقا ليبين الجدول 
%، فيما جاء المجال الرياضي 36ىو أكثر المجاالت التي تستهوي في االنترنيت، وجاءت نسبة 

من خالل  مالحظتنا  %،07بنسبة ثقايف كأخر مجال  01رلاالت أخر  % في حين جاء78وىي 
% 07ومنو نستنتج أن المجال الثقافي اخذ نسبة  اعاله للنتائج الكمية المتوصل اليها في الجدول

ألن العينة اختصت بالطلبة في الجامعة الذين يترددون على شبكة االنترنيت من اجل التثقيف 
إال أنهم عكس  والمعرفة ومن اجل القيام بالبحوث العلمية والتثقيف من كل جوانب الحياة العلمية

 أكثر ضيرعا و اجتماعي ذالك يهمون  بالمجال
 .الخدمات التي تجلبهم أكثر الستخدام االنترنيت حسب (: توزيع المبحوثين 00جدول رقم )

  
                            

 
 
 
 

نالت اكبر  توزيع المبحوثين حسب  الخدمات التي تجلبهم أكثر الستخدام االنترنيتيبين الجدول  
  E-mail 03الربعد االلكًتوين  يف ح ن مل تذكر28  خدمات أخر تليها  63ب chat ر شة  نسبة

لتوفر  وىذا عرج  اعالهمن خالؿ  مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ وىي النسبة االقل 
 الربعد االلكًتوينخدمات اكثر واجد  من 

 .لدوافع استخدام االنترنيت(: توزيع المبحوثين وفقا 05جدول رقم )
 % النسبة التكرار  واف  استخداـ االنًتنيت

 32 32 اجناز البحوث                                 
 86 86 التثقيف

 6 6 التحضري اليومي للدروس
 011 011 اجملموع:

 توزيع المبحوثين وفقا لدوافع استخدام االنترنيت.يبين الجدول  
وال تظهر الفروق في النسب المئوية حيث نجد أن اكبر نسبة من الطلبة يستخدم االنترنت بدافع 

 65بحيث نجد نسبة التثقيف
ا يخص التحضير اليومي آخر نسبة وىي قليلة فيم فنجد77 بالنسبةاجناز البحوث ثاني رتبة كانت 

فنالحظ أغلب  من خالل  مالحظتنا للنتائج الكمية المتوصل اليها في الجدول اعاله 8للدروس

 % النسبة التكرار اخلدمات اليت جتلب الستخداـ االنًتنيت
 chat   63 63 ر شة 

 E-mail 03 03الربعد االلكًتوين 
 28 28 خدمات أخر 

 011 011 اجملموع:
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الطلبة يستخدم األنترنت بل ويعتمد عليها في بعض الحاالت في انجاز بحوثهم واالختالف الذي 
 للقيام ببحوثهم يوجد في طبيعة ىذه البحوث حسب طبيعة كل تخصص يلجئون إلى شبكة األنترنت

 حسب  النشاطات العلمية التي يقومون بها عبر االنترنت.   (: توزيع المبحوثين 06جدول رقم )
 % النسبة التكرار النشاطات العلمية

 %81 81 حبوث
 %20 20 حتميل الكتب

 %1 1 احلصوؿ على استشارات علمية
 %011 011 اجملموع:

 
عقـو اهبا طلبة التخصص ن عرب األنًتنت لذلك جند النسب ادلئوعة تعرب عوضح اجلدوؿ النشاطات العلمية اليت 
ونسبة وجند %20%   أما النسبة الثانية لتحميل الكتب بنسبة 81عن ىذا فندد أكرب نسبة للبحوث 

ىي حتميل الكتب واجناز  فندد أف أكثر النشاطات 011 من رلموع %1نسبة االستشارات العلمية فندد 
 البحوث

 .ترتيبهم للمواقع التي يستخدمونها في البحث(: توزيع المبحوثين حسب 07) جدول رقم
 % النسبة التكرار ترتيب ادلواق  ادلستخدمة يف البحث
 %33 33 ادلنتدعات              

 %00 00 ادلدونات                  
 %21 21 ادلكتبات االلكًتونية                

 %22 22 مواق  اجلامعات
 %2 2 واق  التواصل االجتماعي                                م

 %011 011 اجملموع:
التطبيقات التي يستخدمها الطلبة في البحث بالترتيب حسب االستخدام وتبين بالنسبة  وليبن الجد

 إلى كل
ين بعض إال أن النسب المؤوية تب التطبيقات حسب الترتيب أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية.

في المرتبة األولى في  مواق  اجلامعات االختالفات ولكن تبقى اختالفات طفيفة،فنالحظ بالنسبة تأتي
 حين تأتي في المرتبة الثانية المكتبات االلكترونية

مواق  00%وفي المرتبة الرابعة المدونات  %77المنتديات بانسبة ،وفي المرتبة الثالثة%31بالنسبة 
                             %2  ادلرتبة األخرية فيالتواصل االجتماعي 
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لجوئهم إلى قواعد البيانات المعروفة في إنجاز البحوث حسب (: توزيع المبحوثين 08جدول رقم )
 .العلمية

 % النسبة التكرار اإلجابة
 26 26 نعم
 33 33 ال

 011 011 اجملموع:
ى قواعد البيانات المعروفة في إنجاز البحوث توزيع المبحوثين حسب لجوئهم إل يوضح ىذا الجدول

إلى قواعد البيانات  ونجوئيل من تمثل االغلبية وىي نسبة االعلى78 نعمحيث تمثل     .العلمية
  إلى قواعد البيانات ونجوئيل ال من 77ىي النسبة االقل ال اما المعروفة في إنجاز البحوث العلمية

 .على مستوى الجامعة sndlامتالكهم لـ حساب (: توزيع المبحوثين حسب 09جدول رقم )
 % النسبة التكرار اإلجابة
 % 0 0 نعم
 % 11 11 ال

 011% 011 اجملموع:
حيث  على مستوى الجامعة sndlتوزيع المبحوثين حسب امتالكهم لـ حساب يوضح ىذا الجدول 

 من خالؿ وىي النسبة االقل 0ب نعميف ادلرتبة الثانية  تمثل االغلبية وىي نسبة االعلى % 99التمثل 
في مكتبة  ىذه الخدمة وىذا لسبب عدم توفر   مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها يف اجلدوؿ اعاله

 الجامعة
  sndlحساب طرق االستفادة من (: توزيع المبحوثين حسب 71جدول رقم )

 % النسبة التكرار sndlحساب طرؽ االستفا ة من 
 011 0 حتميل الكتب اجملانية
 1 1 حتميل ادلقاالت اجملانية

 1 1 شراء مقاالت مدفوعة الثمن
 1 1 اإلطالع على اخلط

 1 1 حتي ن ادلعلومات يف رلاؿ التخصص
 1 1 أخر 
 011 0 اجملموع:

حيث وجدناشخص  sndlحساب طرق االستفادة من توزيع المبحوثين حسب  يوضح ىذا الجدول
 مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها  من خالؿ ل الكتب اجملانيةحتميلواحد فقط من يملك الحساب 
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 في مكتبة الجامعة ىذه الخدمة وىذا لسبب عدم توفر   يف اجلدوؿ اعاله
.ب استخدام اإلنترنيت في البحث العلميأسبا: المبحث الرابع  

 أسباب استخدامهم لالنترنيت في البحث العلمي.(: توزيع المبحوثين حسب 70جدول رقم )
                   

الجنس                                 

 أسثاب اسحخدام

اإلنحرنيث     

 الوجووع إناخ ذكور

 % النسبة جكرار % النسبة جكرار % النسبة جكرار

 63% 63 64.45% 73 5026% 02 قلة الوراجع 

 42% 42 45.53% 02 7326% 50 اخحصار الوقث

 7% 7 4.45% 7 2% 2 سثة آخر

 % 011 011 011% 86 011% 23 الوجووع 

 
يوضح ىذا الجدول أسباب استخدام اإلنترنيت في البحث العلمي ، فنجد فيما يخص الذكور نسبة 

% لسبب  1% الختصار الوقت ، ونسبة 07% يستخدمون اإلنترنيت لقلة المراجع ، ونسبة  71
% يستخدمون اإلنترنيت لقلة 37% ، أما فيما يخص اإلناث فنجد نسبة 37 آخر من مجموع
    68% لسبب أخر من مجموع   3% الختصار الوقت ونسبة  78المراجع ونسبة 

نستنتج من ىذا الجدول أن السبب الذي رآه أغلبية الذكور واإلناث ىو قلة المراجع حيث كانت  
لنسبة لإلناث ، ألن المراجع قليلة  جداً  في المكتبة % با 37% بالنسبة للذكور و 71النسب أي 

المركزية للجامعة أو المكاتب الفرعية ، أما بالنسبة لسبب اختصار الوقت ، فقدرت النسبة عند 
% للذكور ، وذلك ألنهن ترين أن اإلنترنيت ىي وسيلة متطورة وسريعة  07% مقابل 78اإلناث بـ 

وقت الضرورة ، أما بالنسبة للذكور فإنهم يرونها وسيلة غير وتقدم المعلومات بطريقة سريعة في 
 مجهدة للحصول على المعلومات .

% وىي نسب متقاربة ويرون  0% واإلناث  1آما بالنسبة لسبب آخر فتقدر النسبة عند الذكور  
تحققت  السبب ىو الحصول على المعلومات الحديثة وسهولة الوصول إليها ولو كانت مسافتها بعيدة

الفرضية ىنا بكون يعود لجوء الطلبة اإلعالم إلى استخدام اإلنترنت إلى قلة المراجع في التخصص 
 واالستفادة من المراجع الجديدة.
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 .(: توزيع المبحوثين حسب استفادتهم من االنترنيت في البحث العلمي77جدول رقم )
 )هحغير الجنس(

الجنس                                

مستفادتها   

 في الثحد العلوي 

 الوجووع إناخ ذكور

 النسثة جكرار النسثة جكرار النسثة جكرار

 37% 37 22222% 66 65.06% 52 نعن 

 03% 03 512553% 57 47236% 54 ال

 % 011 011 011% 86 011% 23 الوجووع

 
من الذكور % 08يوضح ىذا الجدول استفادة الطلبة من اإلنترنيت في البحث العلمي ، فنجد نسبة 

 % أجابوا بال من نفس المجموع . 00% ، و 037أجابوا بنعم من مجموع 
 % من اإلناث . 68% أجبن بال من مجموع  03% أجبن بنعم ونسبة  55في حين نسبة اإلناث  

% 73نستنتج أن النسبة الكبيرة حول االستفادة من اإلنترنيت في البحث العلمي ذكور وإناث كانت 
% أجابوا بال ، وىذا ألنهم يقرون باألىمية الكبيرة لإلنترنيت في مشوارىم  77أما  أجابوا بنعم ،

الدراسي ، وخاصة سهلت عليهم الحصول على المعلومات الخاصة بالبحوث المكلفون بها في 
% أي أكثر من الذكور ألن اإلناث ىم  55الجامعة ، كما نستنتج أن اإلناث أجابوا بنعم بنسبة 

تحققت الفرضية ىنا بكون لجوء الطلبة إلى ماً  لإلنترنيت وبالتالي أكثر استفادة األكثر استخدا
 خدمات اإلنترنت يعود إلى استفادتهم منو في البحث العلمي

 .درجة إتقانهم الستخدام االنترنيت(: توزيع المبحوثين حسب 73جدول رقم )
 % النسبة التكرار  رجة إتقاف استخداـ االنًتنيت

 %33 33 ضعيفة
 %60 60 متوسطة
 %32 32 جيدة
 %011 011 اجملموع:
 درجة حيث توضح درجة إتقانهم الستخدام االنترنيتتوزيع المبحوثين حسب  .يوضح ىذا الجدول

 %33نسبة تعترب أقل ضعيفة درجةاما  %32 بنسبةجيدة  وتعترب  أعلى نسبة تليها % 60بنسبة متوسطة
 متوسطة دام االنترنيتدرجة إتقانهم الستخ وىذا يدل على أن
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(: توزيع المبحوثين حسب آرائهم حول تحقيق االنترنيت للرضا واإلشباع في البحث 70جدول رقم )
 .العلمي

                              

 الجنس 

 جحقيق اإلنحرنيث

 الرضا واإلشثاع  

 الوجووع إناخ ذكور

 % جكرار % جكرار % جكرار

 45% 45 71232% 03 61273% 51 نعن

 64% 64 52201% 45 42250% 57 ال

 % 011 011 011% 86 011% 23 الوجووع 

 
%  09يوضح ىذا الجدول مدى تحقيق اإلنترنيت للرضا واإلشباع في البحث العلمي ، فنجد نسبة 

% من نفس المجموع أجابوا بال ، بينما اإلناث  03% أجابوا بنعم ، ونسبة  37من مجموع الذكور 
 % . 68% أجبن بال من مجموع  00% أجبن بنعم ، بينما نسبة  77نجد نسبة 

% من المجموع الكلي يعترفون بالرضا واإلشباع الذي حققتو  06نستنتج من الجدول أن نسبة 
اإلنترنيت لهم في البحث العلمي ، وذلك حسب رأيهم الراجع إلى توفر كل المعلومات المطلوبة في 

% لم تحقق لهم إشباعاً  وال رضا وذلك ألنهم يرون بعض  50اً  ، و اإلنترنيت ولم تخيب أملهم يوم
لم  التناقض في اإلنترنيت من حيث المعلومات التي ال يثقون بها وذلك لنقص الرقابة حسب رأيهم .

  تتحقق الفرضية ىنا بكون  الطالب  يستخدم اإلنترنت إلشباع حاجاتو العلمية والمعرفية
 بحوثين حسب أسباب تحقيق اإلشباع والرضا من عدمو.(: توزيع الم75جدول رقم )

 % النسبة التكرار األسباب
سهولة احلصوؿ على 
 ادلعلومات العلمية

06 06% 

 %03 03 حتميل الكتب اجملانية
مشاركة ادلعارؼ م  الطلبة يف 

 %2 2 خمتلف اخلدمات

إجناز خمتلف البحوث يف شىت 
 اجملالت

03 03% 

 %62 62 مل عقدمو االسباب
 %011 011 اجملموع:
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 توزيع المبحوثين حسب أسباب تحقيق اإلشباع والرضا من عدمو في يبين ىذا الجدول آراء الطلبة
سهولة احلصوؿ على  مل عقدمو اي إجابة تليها مل عقدمو االسباب أعلى نسبة62 نسبة متثل حسب الطلبة

 إجناز خمتلف البحوث يف شىت اجملالتو  انيةحتميل الكتب اجمل عتعا ؿ كل من %06 نسبة ادلعلومات العلمية

 %2تتحصل على ادلرتبة األخرية بنسبة مشاركة ادلعارؼ م  الطلبة يف خمتلف اخلدماتاما  %03 كالمها ب
 .(: توزيع المبحوثين حسب ثقتهم في المعلومات المتحصل عليها من االنترنيت76جدول رقم )

 % النسبة التكرار اإلجابة
 %21 21 نعم
 %80 80 ال

 %011 011 اجملموع:
توزيع المبحوثين حسب ثقتهم في المعلومات المتحصل عليها من في  يبين ىذا الجدول آراء الطلبة

في المعلومات ال يثقون  الطلبةان  وىذا يدل على 80 متثل الو  نعم21 متثل حيث االنترنيت
 وىي تعتربنسبة  كبرية%80متثل المتحصل عليها من االنترنيت

  حيث الثقة في المعلومات من عدمها(: توزيع المبحوثين حسب أسباب 77رقم ) جدول
 % النسبة التكرار األسباب

 %00 00 ادلواق  الرمسية
 pdf 08 08%الكتب 

 %03 03 ادلصا ر ادلعًتؼ بيها
 %80 80 مل عقدمو االسباب

 %011 011 اجملموع:
 ن حسب أسباب الثقة في المعلومات من عدمهافي توزيع المبحوثي يبين ىذا الجدول آراء الطلبة

أعلى  نسبة متثل حسب الطلبة .03ادلصا ر ادلعًتؼ بيها pdf08الكتب  00ادلواق  الرمسية متثل حيث
 وادلصا ر ادلعًتؼ بيها تليها pdfالكتب حتميل  مل عقدمو اي إجابة تليها 80مل عقدمو االسباب نسبة

 نسبة اخرادلواق  الرمسية
 .قدرة االنترنيت في إشباع حاجاتهم في إنجاز البحوث(: توزيع المبحوثين حسب 78جدول رقم )

 % النسبة التكرار اإلجابة
 %26 26 نعم
 %63 63 ال

 %011 011 اجملموع:



راسة الميدانيةنتائج الد  اإلطار التطبيقي 

 
66 

في توزيع المبحوثين حسب قدرة االنترنيت في إشباع حاجاتهم في  يبين ىذا الجدول آراء الطلبة
لحاجاتهم ال تلبي  قدرة االنترنيت وىذا يدل على أن 63 متثل ال و نعم متثل26 حيث إنجاز البحوث

 .في إنجاز البحوث هاإشباعو 
 .تصورىم الستخدام اإلنترنت في البحث العلميطبيعة (: توزيع المبحوثين حسب 79جدول رقم )

                              

 الجنس 

 اإليجاتيات أكثر 

 أم السلثيات  

 الوجووع إناخ ذكور

 النسبة جكرار النسبة جكرار النسبة جكرار

 65% 65 40.543% 01 45223% 56 اإليجاتيات 

 44% 44 63.760% 71 67.506% 53 السلثيات

 % 011 011 011% 86 011% 23 الوجووع

% من  37يبين ىذا الجدول آراء الطلبة من حيث إيجابيات وسلبيات اإلنترنيت ، فنجد نسبة 

يرون سلبيات اإلنترنيت أكثر ، أما فيما  67.506 45223 نسبةات اإلنترنيت أكثر الذكور يرون إيجابي

يرون  63.760من سلبياتها  40.543% يرون إيجابيات اإلنترنيت أكثر  68يخص اإلناث فنسبة 

يٍ  وىذا يدل على أن سلبيات االنترنيت اكثر من إيجابياتها حسب الطلبةسلبيات اإلنترنيت أكثر 

َهب جزرع عبدة سيئة ، وهي اجكبل انطالة عهيهب وظهىر ظبهزة انكسم ،   يٍ انذكىر اإلَبخ يزوٌ ثأ

نى جححقق  ألَهب قذيث ثطزيقة سههة . هبوحست رأيهى أَهب جقذو انًعهىية نكُهب جُقص يٍ درجة اسحيعبث

 انفزضية هُب ثكىٌ انخذيبت االيجبثية انحي جقذيهب اإلَحزَث نهطبنت هي انحي جعهحه يسحخذيهب

 .االنترنيت الحاجات التي تدفعهم الستخدام(: توزيع المبحوثين حسب 31دول رقم )ج
 النسبة التكرار حاجات استخداـ االنًتنيت

 %33 33 معرفية
 %6 6 معلوماتية
 %20 20 اتصالية
 %23 23 تثقيفية

 %1 1 حاجات أخر 
 %011 011 اجملموع:
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 متثل حيث االنترنيت التي تدفعهم الستخدام توزيع المبحوثين حسب الحاجات يبين ىذا الجدول
 نسبة متثل حسب الطلبة 1حاجات أخر  و 23تثقيفية و 20اتصالية متثل و 6معلوماتية و 33معرفية
 مل عقدمو اي إجابة حاجات أخر اما  معلوماتيةمث  معرفيةمث  تثقيفيةتليها  أعلى نسبة 20اتصالية

 .نية تلبية خدمات االنترنيت لحاجاتهمإمكا(: توزيع المبحوثين حسب 30جدول رقم )
 % النسبة التكرار اإلجابة
 %26 26 نعم
 %83 83 ال

 %011 011 اجملموع:
 

 نعم متثل26 حيث إمكانية تلبية خدمات االنترنيت لحاجاتهم يبين ىذا الجدول آراء الطلبة من حيث
وىذا يدل على أن  يف اجلدوؿ اعاله مالحظتنا للنتائج الكمية ادلتوصل اليها من خالؿ أكثر83 متثل الو 

الطلبة يفضلون استخدام االنترنت والمراجع الورقية  لحاجاتهمال تلبي  إمكانية تلبية خدمات االنترنيت
 من جهة موثوقة و نشرة في صيغة pdfذلك أن ،

 كل المعلومات التي توفرىا االنترنت فالبد من الرجوع إلى المصادر الورقية فهي السند البحث
 تحليل ومناقشة الفرضيات 

 من خالؿ عرض وحتليل البيانات ادليدانية اليت مت فيها عرض ومناقشة البيانات ادلتعلقة باألسئلة الفرعية سنقـو
 بتفسري نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات 

 عالقة استخدام الطالب لالنترنت بالبحث العلمي: احملوراالوؿ  ادلتمثل يفتب ن نتائج -
استفادتهم منو في لجوء الطلبة إلى خدمات اإلنترنت يعود إلى فرضية األولى مناقشة ال

نستنتج أن النسبة الكبيرة حول االستفادة من اإلنترنيت في البحث العلمي ذكور  البحث العلمي
% أجابوا بال ، وىذا ألنهم يقرون باألىمية الكبيرة  77% أجابوا بنعم ، أما 73وإناث كانت 

وارىم الدراسي ، وخاصة سهلت عليهم الحصول على المعلومات الخاصة بالبحوث لإلنترنيت في مش
% أي أكثر من الذكور  55المكلفون بها في الجامعة ، كما نستنتج أن اإلناث أجابوا بنعم بنسبة 

 نهم يستفيدون من ألن اإلناث ىم األكثر استخداماً  لإلنترنيت
في مجال بحوثهم وىذا راجع إلى وفرة وتنوع المعلومة المعلومات التي يتحصلون عليها من االنترنت 

من خالل تلك الوسيلة وبالتالي أكثر استفادة تحققت الفرضية ىنا بكون لجوء الطلبة إلى خدمات 
 اإلنترنت يعود إلى استفادتهم منو في البحث العلمي

 .علميأسباب استخدام اإلنترنيت في البحث الالثاني المتمثل في:  تبين نتائج المحور
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يعود لجوء الطلبة اإلعالم إلى استخدام اإلنترنت إلى قلة المراجع  ىةالثاني مناقشة الفرضية
 في التخصص

نستنتج من ىذا الجدول أن السبب الذي رآه أغلبية الذكور واإلناث ىو قلة المراجع حيث كانت 
جداً  في المكتبة   % بالنسبة لإلناث ، ألن المراجع قليلة 37% بالنسبة للذكور و 71النسب أي 

المركزية للجامعة أو المكاتب الفرعية ، إلنترنتوسيلة متطورة وسريعة وتقدم المعلومات بطريقة سريعة 
تحققت الفرضية ىنا بكون يعود لجوء الطلبة اإلعالم إلى استخدام اإلنترنت إلى قلة في وقت الضرورة

 المراجع في التخصص واالستفادة من المراجع الجديدة.
 األنترنت في البحث من المحققة اإلشباعات المتمثل في ين نتائج المحور الثالثتب

 مناقشة الفرضية الثالثة إن الطالب  يستخدم اإلنترنت إلشباع حاجاته العلمية والمعرفية.
نستنتج من الجدول أن  إن الطالب  يستخدم اإلنترنت إلشباع حاجاته العلمية والمعرفية.

الكلي يعترفون بالرضا واإلشباع الذي حققتو اإلنترنيت لهم في البحث  % من المجموع 06نسبة 
العلمي ، وذلك حسب رأيهم الراجع إلى توفر كل المعلومات المطلوبة في اإلنترنيت ولم تخيب 

% لم تحقق لهم إشباعاً  وال رضا وذلك ألنهم يرون بعض التناقض في  50أملهم يوماً  ، و 
أنهم  ال يعتمدون  ت التي ال يثقون بها وذلك لنقص الرقابة حسب رأيهم اإلنترنيت من حيث المعلوما

 على تقنية القص لصق بل يحسنون التعامل مع ىذه المعلومات
لم تتحقق الفرضية ىنا بكون الطالب يستخدم اإلنترنت إلشباع  وصياغتها بما يخدمهم ويخدم بحوثهم

 حاجاتو العلمية والمعرفية
ان الخدمات االيجابية التي تقدمها اإلنترنت للطالب هي التي ة مناقشة الفرضية  الرابع

 جعلته يستخدمها
 63.760من سلبياتها  40.543% يرون إيجابيات اإلنترنيت أكثر  68فيما يخص اإلناث فنسبة 

 يرون سلبيات اإلنترنيت أكثروىذا يدل على أن سلبيات االنترنيت اكثر من إيجابياتها حسب الطلبة

زوٌ ثأَهب جزرع عبدة سيئة ، وهي اجكبل انطالة عهيهب وظهىر ظبهزة يٍ اإلَبخ ي

انكسم ،   يٍ انذكىر وحست رأيهى أَهب جقذو انًعهىية نكُهب جُقص يٍ درجة اسحيعبثهب 

نى جححقق انفزضية هُب ثكىٌ انخذيبت االيجبثية انحي جقذيهب  ألَهب قذيث ثطزيقة سههة .

 ذيهباإلَحزَث نهطبنت هي انحي جعهحه يسحخ

ىدفت ىده الدراسة إىل  راسة"استخداـ األنًتنت يف البحث العلمي لد  الطالب اجلامعي " وذلك من 
العا ات و واف  االستخداـ مث اإلشباعات احملققة من ىذا االستخداـ وىدفت أعضا إىل  خالؿ  راسة

تعز  دلتغري اجلنس   فروؽ يف استخداـ الطلبة لألنًتنت يف البحث العلمي الكشف عن ما إذا كانت ىناؾ



راسة الميدانيةنتائج الد  اإلطار التطبيقي 
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جامعة عبد من كلية العلـو اإلنسانية واالجتماعية من  االعالـ وإتصاؿ ب ن ذكرػ انثى وذلك  لطلبة  العلـو
 . الحميد ابن باديس خروبة  

استخدام منهج المسح ولإلجابة على مشكلة الدراسة اعتمدنا على بعض اإلجراءات ادلنهدية با تباع  -
احد أنماط الدراسات المسحية التي تنتمي الى الدراسات الوصفية  االجتماعي، الذي يعد

 التحليلية
 كما اعتمدنا يف مجعنا للمعلومات والبيانات على استمارة االستبياف ادلصممة ذلذه  -

الدراسة بعد التأكد من صدؽ األ اة عن طرعق صدؽ احملكم ن مث القياـ بتوزع  االستمارات على عينة من 
طالب و 23متثلت يفإستمارة  011ستمارات الموزعة والمسترجعة أي الصالحة للدراسة عدد اإلالطلبة 
 طالبة   86

    ثلت يف التكرار والنسبة ادلئوعةوقد مت معاجلة البيانات والنتائج باألساليب اإلحصائية مت
 -وتوصلنا يف الدراسة ادليدانية إىل النتائج التالية : 

يف استخداـ األنًتنت يف البحث العلمي لد  الطلبة مبغري اجلنس ة ال توجد فروؽ ذات  اللة إحصائي
 اجلامعي ن .

اغلبهم عستخدموف األنًتنت وخدماهتا ادلتنوعة يف البحث العلمي و أشارت النسب أهنم عستفيدوف منها 
ا الكبري كهم ذلذه األمهية و ورىا مهمة جدا يف البحث العلمي و ا ر  تأكيد ادلبحوث ن على أف االنًتنت بدرجة

يف اجناز و اغناء البحث العلمي  تساىم شبكة االنًتنت يف  عم البحث العلمي من خالؿ  ورىا يف إثراء 
 و عم البحوث العلمية نتيدة التدفق اذلائل 

 للمعلومات وتنوعها مما عساىم يف اغناء وتسهيل البحث العلمي لد  الطلبة.
 تالكهم ذلا مما مينعهم للخروج من منازذلم.وعستخدموف ىذه الوسيلة بادلنزؿ ما عدؿ على ام

اذلاتف الذكي واحلاسوب .الصعوبات اليت تواجو ادلبحوث ن عند الوسائل األكثر استخداما من طرؼ طلبة 
 .استخداـ االنًتنت ىي صعوبات مرتبطة بالتقنية  عشري ىذا األمر إىل افتقارىم دلهارات البحث يف االنًتنت
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 خاتمة

ولإلجابة  الدراسة عٌنة حدود فً الفترة هذه خالل بها قمنا التً الدراسة خالل من

ما هو واقع استخدام طلبة االعالم واالتصال  :هو للدراسة الرئيسي السؤال على

 العلمً البحث أجل من االنترنت لشبكة لجامعة مستغانم خروبة

 بالوصول استخدام منهج المسح االجتماعياعتمدنا على بعض اإلجراءات املنهجية با تباع  

 استخدام فً جنس ال لمتغٌر تعزى توجد فروق ال أنه"توصلنا المذكورة النتائج إلى

انجاز  فً األنترنت ٌستخدمون الطلبة أغلب أن و" العلمً البحث فً األنترنت

 للطالب الوسٌلة هذه وتوفره تحققه لما.  كبٌرة وبدرجة عالٌة بنسبة العلمٌة البحوث

 ساهمت التخصصات ولقد شتى وفً هذا المجال فً متنوعة وخدمات معلومات من

 قلة مثل بحوثهم إعداد فً الطلبة تواجه التً المشاكل من العدٌد حل فً الوسٌلة هده

 فلقد ، علٌها الحصول وصعوبة الجدٌدة مع التخصصات تتماشى التً المراجع

 من مناطق مختلفة فً والمتنوعة المختلفة المراجع على الحصول السهل من أصبح

 المعلومات من هائل كم تحوي التً العالمٌة الشبكة هذه فً اإلبحار خالل من العالم

 االلكترونٌة كالكتب موثقة مراجع ذلك توفر إلى ضف ، والمعارف

 مختلف فً كبار وباحثٌن لدكاترة علمٌة وأبحاث علمٌة، ،دراسات،مجالت

واستغاللها علٌها االعتماد من الطالب تمكن مراجع فهً التخصصات والمجاالت . 

 



 

 
71 

 قـــــائمــــة المراجـــــع

 والتوزٌع الصفاءللنشر دار.عمان.1ط. العلمً البحث وطرق مناهج. الدعٌلج العزٌز عبد بن ابراهٌم1  

02ص.م0212.  

2ابراهيم عبد الوكيل الفار،تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي والعشرون )دار الفكر العربي،دون 
161(ص:0220طبعة،   

33ص ، 1111 ، انماهرج انعرتً، انفكر دار ، وانخذياخ انًكوَاخ اإلَررٍَد انثُذاوي إتراهٍى/ 3   

11. ،ص 1193 انكوٌد، انجايعٍح، انًطثوعاخ وكانح يُاهجه، و انعهًً انثحس أصول تذر، أحًذ     

  111،ص0216انخهذوٍَح، االنكرروٍَح،دار وانصحافح االَررَد:سٍفوٌ تاٌح

،  3، انجسائر ، دٌواٌ انًطثوعاخ انجايعٍح ، ط يُاهج انثحس انعهًً وطرق إعذاد انثحوزتوحوش عًار :  -./6

، ص  2006رهاَاخ األَررَد ،انًؤسسح انجايعٍح نهذراساخ وانُشر وانروزٌع ،تٍروخ ، :شولً انعهوي  -/7 

16 

رتحً يصطفى عهٍاٌ،عثًاٌ يحًذ غٍُى:يُاهج واسانٍة انثحس انعهًً انُظرٌح وانرطثٍك،دار صفاء نهُشر  -./8

 17،عًاٌ ص2000وانروزٌع،

 

عثذ انرحًاٌ تٍ عثذ هللا انواصم :انثحس انعهًً )خطواذه ،يراحهه ،أسانٍثه ،يُاهجه ،أدواذه (،انًًهكح  -./9

 12، ص  1999انعرتٍح انسعودٌح ، 

، القاهرة ، دار الفجر للنشر والتوزٌع ،  الوظٌفة اإلعالمٌة لشبكة اإلنترنٌتبد الملك ردمان الدندانً : ع -./12

 121ص: 0223،  3ط

 ، دار البازوري للنشر  البحث العلمً واستخدام مصادر المعلومات التقلٌدٌة واإللكترونٌةعامر قندٌلجً :  -/11

 . 0220،  1والتوزٌع ، ط

، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 3ش : مناهج البحث العممي وطرق إعداد البحوث )طعمار بوحو  -./10
32( ص: 0221  

13./- علً محمد شمو : االتصال الدولً والتكنولوجٌا الحدٌثة ، اإلسكندرٌة ، مطبعة ومكتبة االستماع ، ط3 ، 

0221 

  27-26،ص1999ونً نهُشر ،عمٍم حسٍٍ عمٍم :فهسفح يُاهج انثحس انعهًً، يكرثح يذٌ -./14

   1526 ،ص 1984 االسكُذرٌح، انجايعح، شثاب يؤسسح انثحس، يُاهج:.عُاٌح حسٍٍ غازي/15

 75،ص . 1982،دار انعهى، تٍروخ،  2فاخر عمم: أسس انثحس انعهًً فً انعهوو انسهوكٍح، ط-/  16.

 

 0220مخبر علم االجتماع ،  ، جامعة قسنطٌنة ، التحدٌات المعاصرةفضٌل دلٌو :  -./19

 –ماجستٌر  –لهاشمً بن واضح: منهجٌة إعداد بحوث الدراسات العلٌا ماستر -/11 .

 13ص،0226دكتوراه،المسٌلة،
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،  3، القاهرة ، الدار العلمٌة والثقافٌة للنشر والتوزٌع ، ط ، صناعة العقل فً عصر الشاشةمحمد فلجً  -./11

0220 

 والحاسبات؛القاهرة،المكتبة المكتبات علوم لمصطلحات العربٌة الموسوعة: الشامً أحمد محمد-/02

 1620،ص0221االكادمٌة،

،عمان، دار الثقافة لمنشر 1)طجرائم الحاسوب واالنترنيت الجريمة المعموماتية   محمد امين الشوابكة،-/  21.
 07( ص:2006والتوزيع ،

، بٌروت ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ،  العلمًالمدخل إلى مناهج البحث محمد محمد قاسم :  -./00

 1111،  3ط

 ، 0 ط ، القاهرة ، والبحوث للدراسات عٌن ، المعلومات وثورة الرقمً العصر ، سالم صالح محمد-/  03.  

91 ص ن 0220   

 ، الجزائر ، والتوزٌع والنشر للطباعة هومة دار ، المعلومات ثورة وعصر اإلنترنٌا ، لعقاب محمد-/  02.

91 ص ، 1111   

 للنشر كنوزالحكمة والتأثٌر،مؤسسة االستخدام واالعالم االتصال تكنولوجٌا:حمدي محمدالفاتح-/  02.

12ـ13،ص0221والتوزٌع،  

مفتاح دياب:معجم المصطمحات العمميةفي عمم المكتبات والتوثيق،مصر،دارالدولية  محمد-/06

 191لمنشروالتوزيع،ص

،المكتب العربً 0كٌفٌة كتابة األبحاث و اإلعداد للمحاضرات،ط  :محً الدٌن محمد مسعد-/ 09 .

01،ص  0222الحدٌث،اإلسكندرٌة ،   

 . 0221،  0، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزٌع ، ط أسالٌب البحث العلمًمصطفى رٌحً علٌان ،  -./01

 اإلمارات ، مركز الدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة  ، اإلنترنٌت والبحث العلمًمصطفى صادق عباس :  -./01

 009ص . 0229،  3، ط

 للنشر الوراق الجامعٌة،مؤسسة الرسائل إلعداد العلمً البحث أسس:المجٌد عبد مروان/.32 

 12009ص0222والتوزٌع،

321للنشر،الجزائر،ص ،دارالقصبة0222االنسانٌة،ط العلوم فً العلمً البحث منهجٌة:انجرس مورٌس/31  .  

ٌاسمٌنة خدنة :واقع تكوٌن طلبة الدراسات العلٌا فً الجامعة الجزائرٌة ،مذكرة مكملة لنٌل شهادة ماجستٌر -/ 30 .

11، ص  0221  0229فً علم اجتماع ،جامعة منتوري ،. الجزائر،   
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 عجذ انحًيذ اثٍ ثبديس يسزغبَىجبيعخ 

 قسى عهىو اإلعالو و اإلرصبل

 حىلإسزًبسح 

  

 

 

 

َزشَيذ ثعُىاٌ اسزخذاو اإل رصبلفي عهىو اإلعالو و اال شيسزبنًافي إطبس انقيبو ثزحضيش شهبدح 

حيث يهذف انجحث إنً يعشفخ دوافع اسزعًبل اإلَزشَيذ  أنجبيعيانجحث انعهًي نذي انطبنت في 

 .و كزا االشجبعبد انزي رحققهب

، و َحيطكى عهًب أٌ ِ االسزًبسحَذعىكى نهًشبسكخ في هزا انعًم ثبإلجبثخ عهً األسئهخ انًشفقخ ثهز

 .ي إطبس انسشيخ انشبيهخهب نٍ رسزخذو إال نغشض عهًي وفانًعهىيبد انزي سىف رذنىٌ ث

 َشكش نكى حسٍ رعبوَكى يعُب و َقذس نكى هزا انجهذ .

 

  رحذ إششاف األسزبر:                               يٍ إعذاد انطبنجزيٍ 

   غبنى عجذ انىهبة*                             ثىقضجخ ثىريُخ 

 ثىخبرى َبديخ                              

 

 

 

 

 7102 .7102انذساسيخ  انسُخ

 

 

 اسزخذاو األَزشَيذ في انجحث انعهًي نذي انطبنت 

 انجبيعي



 : ثيبَبد عبيخ حىل انجحث 

 انجُس :                       ركش                                    أَثً  -0

 فما فوق 28            72-72                       72-09السن:-7
 

 انًسزىي : 3 

                                نيسبَس            

 يبسزيش       

 

 : عالقخ اسزخذاو انطبنت نإلَزشَذ ثبنجحث انعهًي المحور األول

 هل تستخدم اإلنترنت؟  دائما         أحيانا                أبدا 2

 أيٍ رسزعًم األَزشَيذ ؟ 5

 يكبٌ آخش                     انًُضل                      يقهً األَزشَيذ       

 

  هل سرعة تدفق االنترنٌت لدٌكم2 

      جٌدة                                متوسطة                         ضعٌفة                        
  ؟  البحث أثناء تستعملها التً الوسٌلة نوع ما هً 7
 

 االلكترونٌة اللوحة                                       الذكً   الهاتف الحاسوب             
 

 عُذ اسزخذايك نألَزشَيذ ،يبهي انهغخ انزي رسزخذيهب ؟8

 

 

 

 انعشثيخ                           انفشَسيخ                               نغخ أخشي 

 

 !1    نادرا أحٌانا                             دائما ؟ العلمً البحث فً اإلنترنت تستخدم هل 9
 : األسباب هً ما بنادر اإلجابة كانت إذا
 

    التقلٌدٌة المراجع تفضل               االستخدام      تحسن باستخدامها           ال مقتنع غٌر
        

 إلى ساعة من        ساعة من أقل األنترنت فً البحث تستغرقه الذي الوقت متوسط ماهو 11
          ساعات 3 من أكثر                   ساعات 3
 

  ؟      لألنترنت استخدامك فً مخصصةالفترة ال ماه11ً



           لٌال                               مساءا                              صباحا

  انعهًي في البحث دوافع االستخدام االنترنت المحور الثاني

 : ماهي المجاالت التي تستهويك أكثر في االنترنيت؟07
      رياضية          اجتماعية                       ثقافية             

 ...........................ااذكره أخرى مجاالت 
 هي الخدمات التي تجمبك أكثر الستخدام االنترنيت؟ : ما02

خدمات أخرى             E-mailالبريد االلكتروني                  chatدردشة
  ..……… اذكرها

 هل استخدامك لألنترنت بدافع  02

 : انجاز البحوث               التثقيف                  التحضير اليومي لمدروس

 ماهي النشاطات العممية التي تقوم بها عبر األنترنت05

بحوث                 تحميل الكتب                       الحصول عمى 
 استشارات عممية

 التي تستخدمها في البحث ) رتب حسب استخدامك(؟ مواقعي الماه02

المنتديات              المدونات                  المكتبات االلكترونية                
 مواقع التواصل االجتماعي                                                                      مواقع الجامعات

 هل تمجأ إلى قواعد البيانات المعروفة في إنجاز بحوثك العممية02
 عمى مستوى الجامعة sndlهل تمتمك حساب 08
 إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف تكون االستفادة منها09

شراء مقاالت        تحميل الكتب المجانية        تحميل المقاالت المجانية  
 مدفوعة الثمن

 تحيين المعمومات في مجال التخصص     اإلطالع عمى الخط      
 أخرى حددها....

 
              َزشَيذ في انجحث انعهًي ؟اسزخذاو اإل ةأسجب  الثالث المحور

    



 اسزخذايك نألَزشَيذ في انجحث انعهًي ؟ ةهي أسجب يب71 

 قهخ انًشاجع                    اخزصبس انىقذ                        سجت آخش 

 أركشِ ... 

 هم رسزفيذ يٍ األَزشَيذ في انجحث انعهًي ؟ 70 

                                            ال       َعى                        

 هم دسجخ ارقبَك إلسزخذاو األَزشَيذ ؟77

  

          ضعيفخ                     يزىسطخ                     جيذح  -0

 

 األنترنت في البحث من المحققة اإلشباعات الرابعالمحور 

 في سأيك هم رحققق األَزشَيذ انشضب واإلشجبع في انجحث انعهًي ؟72

 نًبرا ...

   ال  نعم                  ؟ األنترنت من علٌها تتحصل التً المعلومات فً تثق هل 42 
 :.......................................................لماذا

 هم رعزقذ أٌ األَزشَذ ركفيك في اَجبص ثحىثك ؟ َعى                    ال75

 هم رعزجش اسزخذاو اإلَزشَذ في انجحث انعهًي –72
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 االنترنيت؟ هي الحاجات التي تدفعك الستخدام ما 72
 تثقيفية              معرفية            معموماتية            اتصالية       

 .....................................................هي ماحاجات أخرى 
 ؟ذكرتها تمبي لك حاجاتك : هل الخدمات التي78

 نعم                              ال
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