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 التحسين والتطوير       راجعة       تقيمية                              تغذية                 ضوابط البحث              

  .يـــــــــــــــــــــــــــالعلمحث ــــــــــــــــص البــــــــــــــــــخصائ:    

   .40، ص 2010عمان : ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  01عبد اهللا باشيوة ، وآخرون ، البحث العلمي ، المفاهيم ، أساليب ، تطبيقات ، ط  لحسن: المصدر

  خالصة البحث  مجال حدود البحث   ا�درا��ت ا������ 

 االستنتاجات

��و���تات و ����ا��  

النواقص والصعوبات 

  .والمحدوديات 

  أهمية البحث

  رض سؤال البحث غ

 مصطلحات البحث   األهداف األسئلة 

 البحثخطة في امكانيات   منهجية تنفيذ البحث   نتائج البحث 

  تقرير البحث

معرفة البحث 

المتخصصة 

بالبحث 

   العلمي 

مشكلة 

البحث 

الشعور 

و بها 

واختيار 

   البحث 

02ا���ل   



 خــــــــــــــــاتمة

 

 

77 

في ختام موضوعنا هذا والمعنون باستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في البحث العلمي ،             

اسـتخدام  تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال الحديثـة ودورهـا فـي تفعيـل البحـث   والذي حاولنا من خاللـه التعـرف علـى

العلمي ، وكذا معرفـة واقـع الجامعـة الجزائريـة وجامعـة مسـتغانم خصوصـا ، فكـان الهـدف مـن بحثنـا هـو التعـرض 

مـع ألهم العناصر والشروط الموضوعية إلحياء وتعزيز مكانة البحـث العلمـي فـي بالدنـا مـن جهـة ولتشـجيع المجت

العلمي من جهـة أخـرى ، مـن اجـل االهتمـام بـوتيرة الدراسـات والبحـوث العلميـة الميدانيـة بغيـة إحيـاء ثقافـة البحـث 

  .  العلمي األكاديمي في الجزائر وتثمينه 

ذلــك الن واقــع البحــث العلمــي فــي الجزائــر لــم يعــرف بعــد طريقــة وفــق أهــداف وطنيــة وحضــارية يعمــل            

ـــها ، لذا وجب التأكيد على أهمية وجود سياسة وطنية للبحث العلمي والتكنولوجي والهدف مـن الجميع على تحقيق

ذلك هو تلبية احتياجات الباحثين على اختالف أنواعها ، وجامعة مستغانم كعينة عـن بـاقي  الجامعـات الجزائريـة 

العلمـــي وتســـهيل الوصـــول إلـــى فـــان ربطهـــا بوســـائل تكنولوجيـــة حديثـــة و مواقـــع الكترونيـــة للرقـــي بجـــودة البحـــث 

، خاصـــة وأننـــا نعـــيش اليـــوم فـــي عـــالم أصـــبحت التكنولوجيـــا فيـــه المـــورد األساســـي  "SNDL"المعلومـــة ، كموقـــع 

والعامـــل األقـــوى للســـلطة والنفـــوذ ، وامتلـــك التكنولوجيـــا يمثـــل أيضـــا كمـــا إنتـــاج المعلومـــة جـــزء مهمـــا مـــن مجتمـــع 

  .المعلومات

صبح في الوقت الحاضر احد المجاالت الهامة التي تجعـل الـدول تتطـور بسـرعة و ألن البحث العلمي أ         

هائلة وتتغلب على كل المشكالت التي تواجهها  بطرق علمية وتكنولوجية ، ويرجع تأثير البحث العلمي في حياة 

فوائــد التــي اإلنســان والباحــث خصوصــا إلــى االنفتــاح بفوائــد تطبيقيــة حيــث تقــوم الجهــات المســؤولة بتطبيــق هــذه ال

نجمــت عــن األبحــاث التــي تــم حفظهــا باســتخدام المــدونات وتســهيل نشــرها بــالطبع والتوزيــع وطــرق والمخاطبــات 

السريعة التي قضت على الحدود الجغرافية والحدود السياسية ، ورغم العراقيل والصـعوبات التـي حالـت فـي بعـض 

     أصـــبح رهانـــا اجتماعيـــا ومقياســـا لمـــدى تقـــدم المراحـــل دون تحقيـــق بعـــض األهـــداف المســـطرة ، فالبحـــث العلمـــي 

أو تخلف بلد من البلدان ، فانه يتضح أن الدولة الجزائرية سعت إلـى ربـط الجامعـة والبحـث العلمـي بـالمحيط كمـا 

عملت على تطوير عمليات ومشاريع البحث الجامعي حيث كان لها نصيب في ذلك مـن الـدعم المـادي والمتمثـل 

جيـة اإلعالميـة  واالتصـالية ، لعصـرنة البحــث الجـامعي وتسـيير العمـل والبحـث العلمـي ، مــا فـي الوسـائل التكنولو 

يبين تثمين مثل هكذا منشآت مؤسساتية وتنظيمية من اجل التكفل الفعال بأنشطة البحث ، ورد االعتبار لوضعية 

  .ن نتائج البحث األكاديمي البحث العلمي داخل المؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وتحفيز عملية تثمي

ويمكننــا القــول بــان الجامعــة كمؤسســة تعليميــة ، أوجــدت بهــدف وحاجــة إنســانية لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة       

محــددة خدمــة للمجتمــع فقــد لعبــت منــذ القــدم دورا رئيســيا فــي إمــداد المجتمــع بــالكوادر العلميــة المؤهلــة وال تــزال ، 

ية البدائيـة إلـى وضـعية الحداثـة ثـم مـا بعـد باإلضافة إلى الكشوف التي طورت مجرى الحياة اإلنسانية من الوضع

الحداثــة ، والثــورة االلكترونيــة المعاصــرة المعتمــدة علــى الوســائل التكنولوجيــة التــي حولــت العــالم إلــى قريــة كونيــة 

  . وعولمة االقتصاد وظهور ما يسمى باإلنسان التقني الذي يعيش في عصر الثورة المعلوماتية واالنترنت 
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ن نكون من خالل بحثنا هذا المتواضع قد القينا الضوء على أهمية البحث العلمي في ظـل ونتمنى أ         

تكنولوجيـــا اإلعـــالم واالتصـــال الحديثـــة فـــي الجامعـــة الجزائريـــة ، ومنـــه اســـتعراض لمواقـــع االنترنـــت وتأثيرهـــا 

ة مـــع واســـتخدامها فـــي المجتمـــع المحلـــي عمومـــا  ، كـــل ذلـــك فـــي ســـبيل دعـــم دور المؤسســـة الجامعيـــة خاصـــ

  .التحوالت الدولية الراهنة لما يضمن لهذه المؤسسة التعليمية موقعا مابين الجامعات العالمية المتحضرة 
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  .الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا إلى انجاز هذا العمل 

  .الوفي نتوجه بجزيل الشكر و االمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا العمل 

  " الدكتور عبد اهللا الثاني محمد النذير"المشرف  تذليل ما واجهناه من صعوبات ونخص بالذكر األستاذ

هللا ه جزا ه واألستاذ و الموج بالقيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث وكان بمثابة األه ونصائحه بتوجيه

  .ه في إتمام وٕاخراج هذا العمل المتواضع وأطال اهللا في عمر  هخيرا على تعب

لذين لم يبخلوا علينا بأي معلومات وم االعالم واالتصال اونتقدم أيضا بعظيم الشكر ألساتذتنا األفاضل بقسم عل

   .أو نصائح كانت بمثابة النور الذي أضاء طريقنا إلى العلم والمعرفة 

ولي جامعة مستغانم الذين افادون في اتمام مذكرتنا كما ال يفوتني ان اشكر مسؤ كما نتقدم بالشكر إلى موظفي 

  .في إتمام مذكرتنا جزيل الشكر صاحبة مكتب خدمات المتعددة لالعالم االلي بمازونة على مساعدتها 

  

                                                           

 

 

  



 

  ب

  

  

  الصالحات والصالة والسالم على محمد سيد المخلوقاتالحمد هللا الذي تتم بنعمته 

هذا  كماللما استطعت احمدا كثيرا على توفيقنا في اتمام هذا العمل ، والذي لواله  اهللاحمد 

  .الذي اهديه لمن يحبني ويتمني لي الخير سواء من قريب أو من بعيد ، العمل الموضوع 

  " الوالدين إحساناوب"  :فيهماإلى اللذان اجلهما الرحمان وقال 

ومحن الحياة ألجلي إلى التي يعجز الصبر إلى التي حملتني وهنا على وهن وكابدت آالم السنين 

  . "أمي"ثم ".......أمي"ثم .... "أمي"أمام صبرها وينعدم الفرح أمام إسعادها إليك 

  " .أبي"ثم ......... "أبي"ثم ...... "أبي"إلى قدوتي ومثلي األعلى وسند البيت إليك 

  *الى عائلة الطبيب والحاج محمد دواجي * 

منهم كتكوتة : إلى اعز ما املك في هذه الدنيا وكانوا لي سندا في الحياة إليكم إخوتي وأخواتي 

وأتمنى لهم النجاح في الدراسة ومستقبل زاهر " بوعبد اهللا "وأسد البيت  "أمينة"وتليها "نورهان  "البيت

لخال حاج محمد دواجي مصطفى وكذلك االخ الذي لم تلده لي امي ابإذن اهللا واخص بالذكر 

  ".غرناوط احمد فؤاد "
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  :مقدمــــــــــــــــــة 

ـــــدة خاصــــــة اإلعــــــالم حيــــــث بزغــــــت                 شــــــهد  القــــــرن العشــــــرين تحــــــوالت كبيــــــرة فــــــي مجــــــاالت عديـ

الثـــــورة العلميــــــة و التكنولوجيــــــة و ظهـــــرت الثــــــورة االتصــــــالية الكبـــــرى التــــــي قربــــــت المســـــافة بــــــين بنــــــي البشــــــرية  

فكـــــار والنظريـــــات فـــــي قـــــد اتســـــمت بـــــدايتها بالنزعـــــة العالميـــــة التـــــي كانـــــت عـــــابرة للحـــــدود اإلقليميـــــة بواســـــطة األ

  .كل أرجاء المعمورة ،وعرفت نهايته ظهور العولمة بكل تجلياتها خاصة اإلعالمية منها 

وباعتبـار اإلعـالم هـو المحـرك للشـعوب و األمـم عبـر مختلـف وسـائله ومسـتوياته ال يمكـن االسـتغناء             

فــي   عنــه بالنســبة إلــى كافــة المجتمعــات المتقدمــة و المتخلفــة علــى حــد ســواء ، ومــع التقــدم التكنولــوجي و العلمــي

المرتقبـة لتكنولوجيـا اإلعـالم و االتصـال لتلبيـة ميدان اإلعالم و االتصال كما وكيفا ، زادت وتضاعفت الوظـائف 

الكثيــر مــن احتياجــات األفــراد و إشــباع رغبــاتهم ، وتضــاعف الوقــت الــذي يخصصــه الفــرد لتعامــل مــع التطــورات 

التكنولوجية حتى صارت جزءا من حياة المواطن في عصر اليـوم  أي كانـت خصائصـه ، أو قدراتـه ، أو مسـتواه 

  .، الثقافي ، اإلعالمي االقتصادي ، االجتماعي 

ومخطــــئ مــــن يظــــن أن تحــــديات عصــــر المنافســــة العالميــــة هــــي تحــــديات اقتصــــادية بحتــــة ، ذلــــك أن           

التحــديات جميعــا فــي هــذا المجــال بالــذات تحــديات إعالميــة واتصــالية ،تــدعو إلــى بنــاء ثقافــة كونيــة تتضــمن نســقا 

فــراد والمجتمعـات  بفعــل عوامــل خارجيـة و العالميــة ، أهمهــا متكـامال مــن القـيم و المعــايير وفرضــها علـى كافــة األ

عولمة اإلعـالم و االتصـال وتحـديات تكنولوجيـا اإلعـالم و االتصـال و المعلومـات  والتـي أصـبحت تشـكل أهميـة 

  .كبيرة لما تتميز به من وظائف عديدة إيجابا وسلبا 

اللتصاق بالحياة اليومية لإلنسان حيث أصبح وبما أن تكنولوجيا اإلعالم و االتصال أصبحت شديدة ا        

من الصعب جدا أن نتخلى عنها ، فقد أثرت هذه التكنولوجيا في حياة األفراد والمجتمعات وأصبحت محور 

أساسي تبنى عليه حياتهم ويتجلى تأثيرها الكبير عندما نتطرق لتطبيقاتها األكثر تداوال  الوسائط المتعددة للقيام 

رت هذه الثورة العلمية بعالمنا إلى عالم أخر يتماشى وعصر المعلوماتية ، فما كان يحدث اليوم بالتواصل إذا سا

في واقعنا غير ما كان سائد في الماضي ، فقد يخطئ من يظن بأن هذه المعايير والموازين التي يقوم عليها 

واالتصال  كنولوجيا اإلعالمالمجتمع عصية على التغير في ظل عالم مفتوح على كل الجبهات،  وفي ظل عالم ت

المتطورة ، التي فتحت أمام اإلنسان أفاقا غير محدودة في التعرف على المعارف و الثقافات لشعوب األخرى 

  .خاصة المتطورة عبر وسائط معلوماتية متنوعة 

        العالي  ولعل من المجاالت الحياة التي تسير في اتجاه مسايرة التقدم التكنولوجي ميدان التعليم         

       و البحث العلمي ، ما يعني بالضرورة ايالء أولوية متقدمة من االهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر الجامعية 

و االرتقاء بمستوى أدائها وتنمية قدراتها ومهاراتها و االستفادة من تكنولوجيات اإلعالم و االتصال تحقيقا 

من شك في أن األمر يمثل احد التحديات  العالمية كفاءة و انتشارا ،ومالمتطلبات الوصول بالجامعة إلى مستوى 



 

5 

التي تواجه المستغلين بالبحث العلمي و األكاديمي سواءا الطلبة و الباحثين أو المهنيين بالميدان ما يجعل هذه 

            ئلةالمسألة مفروضة على الجامعة و البحث العلمي على أساس اإلفادة من الوسائل واإلمكانيات الها

المعطيات بشكل عام و االستعانة  و االستخدامات المتطورة التي أتاحت تراسل النصوص و الصور و

رنت و الحسابات االلكترونية ، متزواجة مع التكنولوجية أجهزة االتصاالت المختلفة ، وكذلك ــــــــــــــــــــوجيا االنتــبتكنول

ى ـــــــنشر االلكتروني و الترجمة االلكترونية وغيرها من الخدمات المتعددة ، وما إلتكنولوجيا التصوير الرقمية  و ال

ل و استخدامات متاحة ، وبما يستدعي ذلك من العناية من قبل الطلبة و الباحثين الجامعيين ـــــــــــذلك من وسائ

خداما وتفسيرا اتجاه هذا االنفتاح الكبير في التعامل مع التكنولوجيا االتصالية و المعلوماتية الحديثة تعرضا و است

أمام هذه الوسائط التي تتزايد وتتطور يوميا ، ومن خالل بحثنا هذا المعنون استخدام تكنولوجيا اإلعالم 

في الجامعة الجزائرية سوف نعالج هذا الموضوع من اجل توضيح مدى تأثير استخدام تكنولوجيا   واالتصال

 .ة و البحث العلمي اإلعالم و االتصال بالجامع
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  :  وخصائصه الريبورتاج مفهوم :األولالمبحث 

 :  الريبورتاجنافذة على تاريخ  -  ) أ

في العمل الصحفي  ريبورتاجمن ادخل كلمة  أولاالنجليزية هم  أنيقول بعض المؤرخين للفنيات التحرير      

تاريخ  أنوالحرائق والحروب ، ويرى بعضهم  الفيضاناتوصف  أووقصدوا بها وصف دورة من دورات البرلمان 

 الفرنسي األديب، ومن بين مؤسسي هذا النوع الصحفي  19في القرن  األدبيرتبط ارتباطا بازدهار  الريبورتاج

هزت  أيامعشرة -في كتابة  "جون ريد" األمريكي، والكاتب  "ايبتن سنكالر "األمريكي، والكاتب  ازوال أيميل

  .الصين  إلى "شتكي "ورحالت الكاتب - العالم

الذي  ألبير لندن ذكر اسم الصحفي الفرنسي  الريبورتاج لعياضي انه كلما ذكر ويقول الدكتور نصر  الدين    

وانطلق بعدها يجوب  " لوبتي جورنال"و" لوماتان " في جريدة  األولياشتغل مراسال حربيا خالل الحرب العالمية 

 وألمانيالغاريا وقبرص بو سوريا ولبنان ومصر والسعودية وفلسطين وروسيا و  :مثل ريبورتاجهاقطار العالم ويكتب 

  .واليابان والصين والهند والفيتنام 

 مثلالحديث ،  بورتاجالريمن حمل سمات  أولالرحالت هو  أدب أنويضيف الدكتور نصر الدين لعياضي      

  .1377و 1304واسيا خالل سنوات  إفريقيا إلىرحالت ابن بطوطة : 

بتتبع  "التايم"عندما قامت جريدة  19مطلع القرن  إلىفي الصحافة فتعود  للريبورتاج األولىالبدايات  أما     

ديسمبر  5صحفي حدث  في  ريبورتاج أن أول ترى  أخرىابة عنها ، بينما هناك تقديرات تحرب القدم والك

الملك كارل الثالث ، وظهر أول ريبورتاج سياسي في عندما وصف حفل تنصيب " تشيكو سلوفكيا" في  1723

  ."1"عندما نقلت أخبار البرلمان  1736انجليزا في عام 

منها والتي اشتق "  REPORTE "من الفعل االنجليزي شتقة إن كلمة الريبورتاج م :تعريف الريبورتاج  - )ب

الشيء  إرجاعأي المخبر الصحفي وتعني نقل الشيء من مكان إلى أخر أو باألحرى  " REPORTER"اسم 

  ."2"إلى مكانه أو أصله 

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لطباعة والنشر لدار الهومة ،  3لطلبة والصحفيين وخاليا االتصال ، ط ل ميدليل عل: محمد لعقاب ، الصحفي الناجح  - 1

  .86، 85،ص ،، ص  2010 ،الجزائر: والتوزيع 

،  1999الجزائر ،  :، ديوان المطبوعات الجامعية  3الصحفية ، ط  األنواعلعياضي ، افتراضات النظرية من  نصر الدين - 2

  .46ص 
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واضحة ومباشرة كما يلي ، وهو كتابة  "فود ياكوف"احد التقنيات الصحفية ، ويعرفه  الريبورتاجيعتبر و       

تفاصيل ذات مستوى  إلى الريبورتاجكتابة  وتحتاجظاهرة جديدة ،  أوشاهد عيان حول حدث اجتماعي بها وم قي

كان  أنصحفي وبذلك فالحكم على المادة الصحفية للحي وانطباعات شخصية  أسلوبالى  و، ي وجمالي نف

وطريقة عرض الواقع التي يقوم  واألسلوب، بل الطابع  األسطرعدد  أو بالحجمال ، ليس  أم اريبورتاج

يعالج  أيضابورتاج بتشريحها والتي تدور حول واقعة راهنة بهدف جعلها فعالة من الناحية الصحفية ، وهو و الر 

وحسب  ،"1"الفردية والعالقات االجتماعية  األحداثحقيقين ضمن ظروف حقيقية ويوضح العالقات بين  أشخاصا

مقال أو مجموعة مقاالت، يروي فيها الصحفي بصفة حية ما شاهده أو ما انه  ""LE ROBERTقاموس 

  . "2"سمعه

ومن خالل هذا التعريف يمكن أن نقول أن الربورتاج يقوم بتصوير الواقع ونقله إلى الجمهور وهو كما        

: ضور أن خويقول أديب ،  "3"تصوير بالكلمات تتحول معه الكلمة أو الجملة إلى كاميرا : "  سامي ذبيان"يقول 

الروبرتاج هو نوع صحفي مهمته األساسية تصوير الحياة اإلنسانية وٕالقاء على العالقات اإلنسانية مع ربط ذلك 

كله بشكل غير مباشر وبأسلوب يتمتع بقدر من الجمالية أو االعتماد على الصورة بمجمل الشروط االجتماعية 

ه على تألسلوب وشفافيته وبمقدر اتمتع بقدر كبير من جمالية التي يصورها الروبروتاج وهو نوع صحفي ي

  ."4"تأثيرال

الذبحة إذا كنت ال تخشى من "   "l’iniation au reportage" ههل كتابتسموقد يرى مشاغرين في     

وال هبوب  الهادر، وال الصدمات وال البرد وال الحر وال الطاعون وال األشباح وال الليل الثقيل وال البحر الصدرية 

وٕاذا كانت بعد سهر لك دام خمسة أيام وخمس ليالي  ...العاصفة وال الجبل وال الصحراء وال الجوع وال العطش 

على ظهر حصان أو مشيا على األقدام لتحمل في أخر األمر ، طائرة ، سيارة ي فقطار ،  مسافرا في

المقرر "أو "الريبورتر " س التحرير فان ذلك خدمة رئي لىإ...... والصورة الوحيدة النادرة الخاصة بك  كروبورتاج

  . "5""الصحفي

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67، ص  1986الجزائر ،  :ط ، ديوان المطبوعات الجامعية  الصحفية ، دل ، دليل الكتابة يبل نور الدين - 1

2- Dictionnaire le robert ،édition ،1988،p680 

  .70، ص  2004الجزائر ، : ، الصحفي الناجح ، ب ط ، دار الهومة للنشر محمد لعقاب   - 3

 .47ذكره ، ص  مرجع سبق،  ، افتراضات النظرية من األنواع الصحفية  نصر الدين لعياضي ،  - 4

  .60، 59ص ،ص  ، جان جبران كرم ، مدخل إلى لغة اإلعالم ، ب ط ، دار الجيل - 5
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انه النوع الصحفي الذي يهتم بتصوير الحياة اإلنسانية وٕالقاء الضرر على العالقات  " إبراهيم وهبي" ويعرفه    

انه مجموعة مواد صحفية إخبارية ينتقي الصحفي أو المخبر عناصرها من  " برنارفويتا" ويعرفه ،  "1"اإلنسانية

المكان الذي جرى فيه الحادثة سواء أثناء وقوعها هو من أفواه من شهدها مباشرة ويكتفي الصحفي فيها النقل 

  . "2"الموضوعي بشكل رائع وفاتن لما سمعه وشهده حارما نفسه من إصدار تعليق شخصي

يفات تجلي لنا أن الريبورتاج نوع صحفي مميز شكل همزة وصل بين العناصر لألدبية بعد كل هذه التعر 

انه مازال غامض بقوله الزال الريبورتاج غير  "الفريد جاهنكي"الباحث  ىوالصحفية ، لكن رغم كل هذا فقد رأ

  . "3"مفهوم بقدر مفهوم بقدر كاف 

في معناه المباشر الحياة في أشكال المياه ذاتها مراقبة  "هيزون" والريبورتاج التلفزيوني هو حسب تعبير       

ها وتكوينها بحيث تقدم الكاميرا إلى المشاهدين صور الحاضر ، وتخلق نعمليات وتطورات الواقع من أصلها وشأ

عن المشاركة ، هذا التأثير التي تستطيع أية وسيلة إعالمية جماهيرية تحقيقها ،  الناجمةقوة تأثير الحضور 

ي معدل أو مقياس في مجال العواطف وهو الذي تسميه قوة تأثير الحضور أو المشاركة والتي بدورها يجب أبو 

  ."4"لربورتاج كنوع تلفزيونياالنظر إليها كسمة أساسية 

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22، ص 1995 ، القاهرة: دار الفكر العربي  ،1ط اإلذاعي، إبراهيم وهبي، الخبر  - 1

  . 48،47مرجع سبق ذكره ، ص ،ص ، ،   ، افتراضات النظرية من األنواع الصحفية، لحياضينصر الدين  - 2

  .48لعياضي ، المرجع نفسه ، ص  نصرا لدين - 3

 .132، ص  1990دمشق ، :  اإلعالمية، المكتبة  1حضور ، ط  أديبترجمة  - التلفزيونيةابو رتيسكي ، الصحافة  - 4
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انه  إال واألصولنفس القواعد  ألنهبمثابة تحقيق صحفي  الريبورتاج أن"  تبليكرم "جاء في كتاب و       

الصوتية والتصورية  بمتطلباتهاالقواعد المهنية لهذه الفنون  كوتلفزيونية ، ويخضع بذل إذاعيةيترجمها ترجمة 

  : وينص على المواضيع التالية 

 .فيهاالفترة التي تقع  أوفي نفس اليوم  بإذاعتهامرتبطا  مسبقا، المعرفة أوالمتوقعة  لألحداث - 

 أنخبرا معينا يرى  الريبورتاجمقدم  أووفي هذه الحالة يلتقط المخرج  باألخبار،قضايا عامة متصلة  - 

 ."1"ممكننطاق  أوسعيمس اهتمامات الجمهور ويرى تحقيقه على 

   : خصائص الريبورتاج / 2

     الجتماعية يقوم الريبورتاج بالتغلغلامن أهم خصائص الريبورتاج هي الشعور بالمشاركة في السيرورة      

في أعماق الحياة الداخلية لألشخاص الذين يصفهم فيكشف عن العوامل التي تمل عليهم بعض األفعال 

  .والسلوكيات 

لتي يستخدمها على كل األوضاع فهو يدخل يسعى الريبورتاج دائما إلى القضاء للتعليمات الجاهزة ا*     

إلى الحياة االجتماعية من باب عام وال يقوم بتبرير االمتثال بل يتجه إلى ما هو خاص وملموس دون 

  .ألثرية للصحافةااالضطرار تبني الرؤية 

 داءإبالصحفي على التحليل والتنظيم واالستنتاجات وال على التعليق و على لريبورتاج اال يعتمد *    

ة تعجز كقضية نظره شائيثير الواضح المكشوف إزاء األحداث والوقائع بل يرتكز على الوصف الذي 

 ."2"ألشياء إخفاءها اة يالنظرية اليقينية والمطلق

 ومع ذلك يتحمل الريبورتاج الحديث في بعض لألحيان بعض سمات التحقيق، مثل التفسير ، فعلي      

ى بعض التفسيرات ليضفي على  الروبرتاج الذي يقوم به جمالية ونكهة سبيل المثال يحتاج الصحفي إل

خاصة كمحاولة إيجاد تفسير السم مدينة معينة ، أو منطقة ، أو موقعة وعالقة النمط المعماري لمدينة 

."3"أخرى وهكذا   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .130ص  ،1985 جدة، :الشروقدار  ط،ب  ،"وخصائصهفنونه "في الراديو والتلفزيون  ،اإلذاعيالخبر ،ي لبكرم ش - 1

2- Gohn ratclife ، tinecode   ،  mode d’emploi (montage lainerie Montage virtielle vedeo reportage film 

–ltc.vite)   ، traduit et adapte de l’anglaise Alai delhaise   ،  paris   ،  1998 ، p 197. 

.91ص  ذكره،مرجع سبق  االتصال،دليل علمي للطلبة والصحفيين وخاليا : الصحفي الناجح ،محمد لعقاب - 3     
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ماذا يحدث؟ ماذا حدث ؟ من بهم ؟ أين حدث ؟ كيف جرى ؟  : ضرورة إجابة الريبورتاج على األسئلة التالية  -  

  .بماذا حدث ؟ 

ويلتزم  لألحداثيتقيد بالواقعية  أي الواقع،الكائنين فعل والموجودين في  لألشخاص الريبورتاجيقوم  - 

  .للحقائقبالوفاء المطلق 

  : باإلضافة يمكن تسديد المرجع الذي يفصل الوصف عن السرد في القاعدة التالية 

الوصف يصور أشياء والسرد يحكي لألفعال ويتم الفصل بينهما على الصعيد اللساني من خالل اإلدراك بان 

verbe  le  ويستخدم السرد الفعل كان يرغب دائما في الوصف لي في تقديم المعلومات نهما الوصف النعت  بي

  ." 1")الديكور ، لالماكن ، لألشياء (المجتمع 

  .الماجري إطارالحدث ، وسلوكات الناس في  أووصف الماجري فالريبورتاج ال يهدف إلى نقل الماجرى بل إلى 

عن  اآلنالصحفية من عنوان مقدمة ، جسم ، وخاتمة ، وقد يتساءل القارئ  األنواعكغيره من  الريبورتاجيتكون 

 أنالقول  أستطيع أنني إالوعن كيفية بنائه ، وبناء مقدمة وصياغة عناوينه ، وخاتمة  الريبورتاجطريق تحرير 

  " 2" . شيءال قبل كل  أو إبداعيعمل  فالريبورتاجداع الصحفي ، بكل هذا يتعلق با

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7س ، ص د ائر ، والتلفزيون ، ب ط ، مطبعة جريدة الوحدة ، الجز  لإلذاعة لإلخباريةزبوش ، فن كتابة  إبراهيم - 1

 .91ص  ذكره،مرجع سبق  ،دليل علمي للطلبة والصحفيين وخاليا االتصال الناجح،الصحفي  لعقاب،محمد  - 2
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  الريبورتاج ومراحل إعداده  أنواع  :المبحث الثاني 

 :أنواع الريبورتاج   ) أ

هناك عدة تصنيفات وهناك قاسم واحد بينهما  بل الريبورتاج نواعألتصنيفا وحيدا  قدمن أنيمكن  ال  

يقوم على النقل والوصف واغلبهم يقسمونه حسب معايير  الريبورتاجأن وهو  ناك قاسم واحد بينهماوه

  : الحجم الزمن والموضوع وهي كالتالي 

 : حسب الزمن  الريبورتاج - 1

 ) :السريع (القصير جدا  الريبورتاج 1-1

ويسمى بالحدث الخاص الذي يشكل المادة األولية المدونة لألخبار المصورة ، وال تزيد مدته عن   1-2

من ؟ ماذا ؟ كيف : وفيه تكون اإلجابة عن األسئلة ) اآلتية (دقيقة ونصف وهي لألحداث الحالية 

 .؟ لماذا ؟ فال يمكن اإلجابة عنها بسرعة 

  :إلىوينقسم  :المتوسط الريبورتاج 1-3

   :المعمق يبورتاجالر  –أ 

يقوم الصحفي بالتعليق في معالجة الموضوع الحدث وعرض الواقع وتفسيره ويعتمد على المعلومات 

القصير وال تزيد مدته عن أربعة دقائق وهو يشكل المادة  الريبورتاجالشاملة من الشكل األول من 

  .األسبوعية الخاصةوكذلك الحصص  األسبوعيةالمصورة  اإلخباريةللمجاالت  اإلعالمية

   :الريبورتاج التحليلي - ب

وهو الريبورتاج الذي ينطلق من واقعة معينة أو ظاهرة تحت المالحظة المباشرة ثم تقريبا نفس 

الخطوات السابقة مع جميع المعلومات والبحث في الملفات ومقابلة الشخصيات واالختالف عن 

وبهذا تحليل أسباب الظاهرة أو الخروج بنتائج  األنواع لألخر يمكن في إجابة عن السؤال لماذا ؟

  ."1" دقيقة 20إلى  15منطقية وتتراوح مدته بين 

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7إبراهيم زبوش ، فن كتابة لألخبار لإلذاعة والتلفزيون ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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 :المطولالريبورتاج  1-4

وهو يعالج مواضيع مختلفة عن عوالم مختلفة عالم الحيوان ، عالم االقتصاد ، عالم البحار ، لالقتصاد  

 .ما فوق  إلىدقيقة  45والسياسة ، وتستغرق وقتا كبيرا في انجازها وتتراوح مدته الزمنية مابين 

 : نجد في هذا التصنيف عدة أنواع للريبورتاج تبعا لطبيعة الموضوع منها  - أ

يدور حول القضايا السياسية، واألحداث والوقائع التي لها عالقة بالسياسة، مثل المن : سياسيرتاج ريبو  - 

 .القضايا اآلمن، واإلرهاب، وغيرها

ويرتبط مضمونه بالمواضيع االجتماعية كالطفولة والمرأة والبطالة والمخدرات : ريبورتاج اجتماعي - 

 .والتشرد وما إلى ذلك

بيع الكتب التردد على المكتبات الملتقيات  كالمطالعة،ويدور حول المواضيع الثقافية  :ثقافي ريبورتاج - 

 الخ .....الثقافيةالفكرية استطالع جمهور المثقفين حلو القضايا 

 والمنتجات السياحيةوهو نوع من الريبورتاج التي تركز على األمكنة والمناطق  :سياحي ريبورتاج - 

 .وغيرها

ترتبط عادة بالمحاكم والقضايا المختلفة خاصة تلك  ريبورتاجات التيوهو نوع من  :قضائي ريبورتاج - 

تكون له ثقافة  أنرتاجات و بيالمواضيع االجتماعية ويتعين على الصحفي الذي يقوم بهذا النوع من الر 

 .قانونية

 والمشجعين، الرياضيينوجمهور  المنشآتكاالستطالع  الرياضية،ويتعلق بالمواضيع  :رياضي ريبورتاج - 

 .بالرياضةالمتعلقة  األموروكل 

الحروب   :مثل الساخنة،فهو يدور في المناطق  الريبورتاجاتوهو نوع هام من األنواع  :حربي ريبورتاج - 

 .، والتوترات والنزاعات المسجلة ، والحروب األهلية وغيرها 

أن تكون للصحفي تدريب خاص من الناحية البدنية وفي كيفية  الريبورتاجاتوقد يشترط هذا النوع من        

  .  "1" الضرورية في حاالت الحرب  األمورلحين ، وغيرها من الوقاية ، وكيفية التعامل مع المس

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 .89،  88ص ، ص  ذكره،مرجع سبق  الناجح،الصحفي  :لعقابمحمد  - 1
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وهو الذي يعالج مواضيع متنوعة سياسية دبلوماسية اجتماعية اقتصادية  :ألمنوعاتيرتاج و بيالر    - ب

 .ثقافيةقضائية رياضية 

يدور حلو القضايا واألحداث الغير اآلنية وال يلتزم بتقديم أخبار :  ألموضوعاتي الريبورتاج   - ت

البصري تتطور وفق النمو ومعطيات مرتبطة بحدث بعينة بل ينطلق منها لرصد التشخيصي 

 .المنطقي للصور البصرية 

يطابقون عليه المحترفون تسميه تغطية يدور حول حدث أني يقدم المعلومات  :بورتاج الحي يالر    - ث

ذات الطابع اإلخباري ويكون الحضور الصحفي واضحا في الصورة التي تغطي الحدث باعتباره 

 .الشخصية األساسية والمركزية 

 :التلفزيوني الريبورتاج  -  ج

الحديث عنه يتداخل مع الحديث عن السينما كون وسيلة تعبير ، حيث انه يشتركان في تحويل العالم  نإ       

في ثالثة دقائق فيلم في التاريخ  أولبما قام لويس لوميار بانجاز  1895مرئي ، وهذا التحويل ولد في صائفة 

فكانت بداية السينما من جهة ومن جهة أخرى االنطالق في تصوير األحداث الحقيقية ، ولكن بظهور السينما 

فالحديث عن الروبرتاج  يتجلىم تم االستغناء تدريجيا على طريقة لومبير وبدأ اإلبداع الفني  1972الناطقة سنة 

   ."1"هو واقعي وليس خيالي  تعالج ما ألنهامباشرة  أوتسجيلية  وأوثائقية يربط بالسينما خاصة تلك التي تسمى 

 م  1992سنة  أنجزهبفيلمه عن السكان االسكيمو الذي  األوائلمن رواد السينما التسجيلية "  فالهرتي روبرت"يعد 

   .المرئي  الريبورتاجشكل من  أولوقد اعتبر هذا الفيلم  الشمالوالمعنون بنانوك في بالد 

  :وهيالريبورتاج  إلعدادهناك طريقتين  :الريبورتاجداد إعراحل ـــــــــــــــم) ب 

خطة مسبقة والشروع مباشرة في التصوير ما يمكن تصويره  أيةاالنطالق من تتمثل في عدم  :الطريقة األولى  

حول  األقدامحيث كان ينطلق مباشرة في التسويق كميات ضخمة من  " يتفالهر  روبرت" ، وهذا ما طبقه 

شبيها لما هو  يلميالفالمقطع  إيقاعيكون  أنادي فكرة البناء المسبق لمادته ويصر على علمه كان يفموضوع 

  ."2" عليه في الحياة

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                .54ذكره ، ص الصحفية ، مرجع سبق  األنواعنصر الدين لعياضي ، افتراضات نظرية من - 1

  .20لودي جانبيتي ، فهم السينما ، الفيلم التسجيلي ، ص  - 2
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إال جزء  وال تستغلهذه الطريقة مكلفة جدا تصوير كميات هائلة من األفالم  أنوقد بينت التجارب            

  .قليال منها ، كما إن االرتجالية التي يطبعها قد تجعل ما تريد توصيله للجمهور ينقلب من يدها 

بالموضوع واإلدراك ما  امماإللتنطلق من التحضير المسبق ، يوضع الخطة ، زيارة علمي :  الطريقة الثانية -

ري لكن يجب معرفة حدوث استعماله انه إيصاله أن الطريقة الثانية اللسان ضرو  أوقوله  الريبورتاجيريد 

أو ملحمية هذا النوع الصحفي  راميةويساهم في د الريبورتاجيدعم الصورة بإعطاء الوجهة الحقيقية لموضوع 

 .للشريط أو تأكيد مجاني عن صحة الصورة  فضفاضةالن في هذه الحالة يصبح عبارة عن دبلجة 

  :" le montage" :التركيب

يمتاز هذا النمط بأنه يشكل الصورة بأقل شوشرة ممكنة إذ أن تغير الصورة يتم  :االلكتروني المونتاج  -1

ولذلك نقل من صورة إلى أخرى خالل فترة اإلظالم الرئيسية    2M SECفي جزء من مليون من الثانية 

 : وتنوع أنماط المونتاج االلكتروني ويمكن تقسيمها إلى قسمين 

هو الذي يتم بواسطة وحدات النقل الخارجي وذلك بواسطة المحول الذي يمكننا من اختيار أي  :األول 

 ،  "1" إشارة مرئية من اإلشارات الداخلية له بسهولة كما يمكن أخيار الصوت المصاحب الصورة الحية

ومن المعلوم أن المصادر الصورة هي كاميرات التصوير االلكتروني أو جهاز عرض شرائط 

أو عرض الصور أو   film scannaire مم 35، مم 16أو جهاز عرض األفالم  VTRفيديوال

الخطوط بينما ينبع الصوت من مصادر مختلفة داخل االستديو الذي تولد إشارات الكترونية أو صوتية 

    ويمكن بها استخراج الصوت أو شرائها التسجيل الصوتية االسطوانات أو الصوت المسجل على 

VTR "2"  .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .63نصر الدين لعياضي ن افتراضات نظرية في أنواع الصحفية مرجع سابق ، ص  - 1

2- Gohn ratchiif   ،  la référence précédente p ، 239. 
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   :الثاني 

 بالسرعةوتتميز  ألخرالفيديو حيث نقل الفقرات المطلوبة  شرائطهافالبرامج المسجلة على  :المونتاج االلكتروني

والدقة ولكنها تتطلب وحدات غالية الثمن لمونتاج الفيديو وقديما كان المونتاج شريط الفيديو يتم استخدام القطع 

قديم ال يعطي نتيجة جيدة خاصة انه لم يكن هناك تحديد دقيق القطات المطلوبة  أسلوبالفعلي للشريط وهو 

  .استيعابها 

 ألبعادالفيلم  أجزاءفي هذا المونتاج هو تقطيع  األساسيف والعمل التولي أنواع أقدميعتبر  :المونتاج الفيلمي 

 مراعاةمع  بعضهابغير الصالحة ن ثم ترتيب وتجميع ما تبقى من اللقطات وربطها  أواللقطات غير المطلوبة 

  . "1"تسلسل الموضوع وفقا للنص المكتوب 

 : المصور  الريبورتاجمراحل إعداد  •

 : مرحلة قبل التصوير  - 1

بعد ما تم تحديد الموضوع وانطالقا من المعلومات المتحصل عليها في الجانب النظري تم وقع : التحضير

المصور الذي يعتمد بدرجة كبيرة على المصور واألجهزة المتوفرة  الريبورتاجالخطة المدروسة للعمل في إطار 

لديه لغرض اختياره وذلك للقيام بعمل مناسب ، ومن بينهما اختيار الشخصيان المناسبة لالعتماد عليها كأداة 

علوم كلية ال إلىوبراهين من اجل تأكيد وتفسير المعلومات المتحصل في الدراسة االستطالعية حيث تم االنتقال 

  االجتماعية ونخص بالذكر قسم اإلعالم واالتصال وكذلك نزوال إلى الميدان لمحاورة المبحوثين المقصودين 

  .واالتصال الحديثة في البحث العلمي  اإلعالمفي الموضوع استخدام تكنولوجيا 

 : مرحلة التصوير  - 2

وكذلك رخصة التصوير من قبل بعد وضوح موضوع بحثنا وحصولنا على رخصة البحث الميداني  :المعاينة 

الميدان الختيار  إلىتم التوجيه  –مستغانم  –بجامعة عبد الحميد بن باديس قسم علوم اإلعالم واالتصال 

واالتصال الحديثة في  اإلعالمحول استخدام تكنولوجيا  رأيهماألطراف المعينة قصد أجراء معها مقابلة إلعطاء 

  .البحث العلمي 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ                                                                           ــــــــــــــــــــــ

 .92القاهرة ، ب س ، ص : ، ب ط ، دار الفكر العربي  العمل التلفزيوني إلىالمدخل  :معوضمحمد  - 1

  

 



الريبورتاجالنوع الصحفي المختار                               :              االطار التطبيقي   

 

 

67 

 : بعد التصوير  مرحلة ما - 3

بعدما تم االنتهاء من عملية التصوير والتقاط الصور تم معاينة المادة الخام عدة مرات التي قمنا  :المشاهدة 

 والضمنيةاللقطات والمداخالت من الناحية الشكلية  أفضلبتصويرها قبل الشروع في التركيب الختبار منها 

 إلىالمطروحة مباشرة من اجل الوصول  األسئلةالتي تخدم دائما الموضوع والتي يجيب فيها المبحوثين عن 

وبعدها تم  للريبورتاجالهدف المنشود ، وكذلك بغية اختصار الوقت وكذا محاولة لتقليص المدة الزمنية 

 .الشروع في كتابة نص التعليق وبذلك تنتهي عملية االنتقاء والتصفية االنتقال العملية التركيب 

تم تصويره  كل مايتم خاللها تحويل  ألنهمراحل بعد التصوير وذلك  أهمتعتبر هذه العلمية من :التركيب 

جهاز الكمبيوتر بواسطة نظام رقمي خاص بالتركيب السمعي البصري وتتم هذه العملية بعدما  إلىوانتقاء 

المقابالت  وٕادراجة تركيب الصور واللقطات اعاالتعليق المالئم للموضوع الذي يتم وفقه مر  أويتم كتابة النص 

ا يقال عنه عملية فالترتيب كم أخر إلىمن مشهد في الوقت المناسب مع الحرص على كيفية االنتقال 

  .وقد استهلك التركيب مدة  واأللوانبتعديل الصوت والصور  أيضاكما يقوم هذا النظام  إبداعية

مع الصورة مرحلة بعد التركيب التي يتم فيها القيام بقراءة التعليق تم مزج الصوت  أخرهي : المزج 

 الريبورتاجريك البداية والنهاية والحصول على مضمون يوالموسيقى التي تم اختيارها سابقا ووضع جن

   . النهائية للريبورتاج المصور حول الموضوع البحث تم في األخير الحصول 
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  بورتاج ــــــــــني للريــــــــــــطيع الفــــــــــالتق :الثالثالمبحث 

  ***البطاقة الفنية للعمل***

  .العلميفي البحث  واالتصال الحديثةاستخدام تكنولوجيا اإلعالم  :الريبورتاجموضوع  

  .العلميتصوير استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في البحث  :الريبورتاجعنوان 

  .والجامعيمثل هكذا مواضيع ضمن ميدان البحث العلمي  المختصين إلىمعرفة نظرة  :الريبورتاجزاوية 

  .العلميعرفها ميدان البحث  المعالج والتيتقديم تفسيرات وتحاليل حول الموضوع  :المستهدفةالرسالة 

كلية العلوم اإلنسانية  –مستغانم  –تمت من خالل التصوير بجامعة عبد الحميد بن باديس  : طريقة المعالجة

  .واالجتماعية 

  .مع طلبة الدكتوراه بقسم علوم اإلعالم واالتصال ، وكذا مسؤولين بالجامعة  

  .مصور  : الريبورتاجنوع 

  د 13.02:  الريبورتاجمــــــــــدة 

  .الطــــــــــبـــيب عبد القادر  : إعـــــــــــــداد

  .الطــــــبــــيب عبد القادر  : تعليـــــــــق

  .اني محمد النذيـــــــــر الث عبد اهللا/ د:  إشراف 

  .الطــــــــبيــب عبد القادر  : تصــــويــــــــر

  .حاج محمد دواجي مصطفى : التركيب والمونتاج 

  

  

  

  

  



الريبورتاجالنوع الصحفي المختار                               :              االطار التطبيقي   

 

 

69 

  جــــــــــــــــــــــــــــــــنيريك البدايـــــة  •

  –مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس 

  ......... كلية علوم اإلنسانية واالجتماعية

  ......شعبة علوم اإلعالم واالتصال     

  .......تقدم 

  ......ريبورتاج مصور حول استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في البحث العلمي 

  .......نموذجا * مستغانم *جامعة عبد الحميد بن باديس 

  .........الطبيب عبد القادر : تصوير 

  ...........القادر الطبيب عبد : تعليق 

  ..............النذيرعبد اهللا الثاني محمد  :إشراف

  . 2016- 2015 :الجامعيةالسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الريبورتاجالنوع الصحفي المختار                               :              االطار التطبيقي   

 

 

70 

  شريط الصوت  شريط الصورة     

رقم 

  اللقطة

حركة   مضمونها  مدتها

  الكاميرا

زاوية 

  يرالتصو 

سلم 

  اللقطات

  الضوضاء  الموسيقى  التعليق

  والضجيج

01  

  

  

  

  

  

  ثا15

  

  

  

  

  

صورة جهاز 

شخص كمبيوتر 

  تصفح موقع ي

  .لفايسبوكا

  متحركة

  

  

  

  

  

  عادية

   أفقية 

  

  

  

  

  حصر

  

  

  

  

  

/  

  

  

  

  

  

  ستيتنيونكو 

  

  

  

  

  

  طبيعية

  ثا  08  02

  

  

  

فضاء لبيع 

الكترونيات وأجهزة 

  .الهواتف النقالة  

 عادية  متحركة

  أفقية 

  طبيعية  ستيتنيونكو   /  حصر 

  

  

  

  

صورة ألجهزة   ثا 48  03

الهواتف النقالة 

وشخص يرسم على 

  لوائح الكترونية 

عادية   ثابتة

  أفقية 

 20بحلول القرن   جامعة

وميوالته ...

  .الخاصة 

  /  كوستيتنيو

صورة ألجهزة   ثا 25  04

  الكمبيوتر 

عادية   ثابتة

  أفقية

  /  ستيتنيونكو   /  حصر

صورة لموقع الفيس   ثا 32  05

  بوك 

عادية   ثابة

 أفقية 

الكمبيوتر هو   حصر 

في ....األخر 

  الحياة اليومية 

  طبيعية كونستيتنيو

عرض صورة   ثا 16  06

لشخص يستخدم 

  الكمبيوتر 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  / كونستيتنيو  /  حصر

عرض صور    ثا 30  07

الشخاص 

يستخدمون اجهزة 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

والن امتالك   جامعة 

... التكنولوجيا 

في البحث 

  طبيعية كونستيتنيو
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  .العلمي   الكمبيوتر 

08    

  ثا06

رمز جامعة عبد 

الحميد بن باديس 

  " لوغو"مستغانم 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  / كونستيتنيو  /  جامعة

صورة لجامعة   ثا34  09

مستغانم كلية العلوم 

اإلنسانية 

واالجتماعية وعمادة 

  الكلية 

عادية   متحركة 

 أفقية 

جامعة عبد   عامة 

الحميد بن باديس 

إثراء ...بمستغانم 

البحث العلمي 

  الجامعي 

  طبيعية كونستيتنيو

 و د1  10

  ثا  02

مقابلة مع نائب 

العميد المكلف 

بدراسات ما بعد 

  التدرج 

عادية   ثابتة

 أفقية 

  طبيعية كونستيتنيو  /  صدرية 

و د 1  11

  ثا 36

عرض الهواتف 

النقالة وصورة للكرة 

  األرضية 

عادية   ثابتة

 أفقية 

فاستخدام   جامعة 

عبر ...تكنولوجيا

  .القارات 

  طبيعية كونستيتنيو

و  د1  12

  ثا  36

مقابلة مع طالب 

دكتوراه مصطفى بن 

  طيفور 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  طبيعية كونستيتنيو  /  صدرية 

  ثا  5  13

  

عرض موقع النظام 

للتوثيق عبر الوطني 

   SNDL.االنترنت 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  / كونستيتنيو  /  حصر 

عرض موقع   ثا  37  14

SNDL   

عادية   ثابتة 

 أفقية 

ويعتبر موقع   حصر 

SNDL 

البحث ...

  .الجامعي 

  / كونستيتنيو

د 1  15

  ثا 30و

مقابلة مع طالب 

دكتوراه عبد الكريم 

  بن عائشة 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  طبيعية كونستيتنيو  /  صدرية 

  / كونستيتنيو  /  حصر عادية   ثابتة عرض صور تشرح   ثا34  16
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 أفقية   SNDLموضع 

 د1  17

  ثا 26و

مقابلة مع الغوثي 

عطا اهللا طالب 

  دكتوراه 

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  طبيعية كونستيتنيو  /  صدرية 

عرض لموقع    ثا  45  18

SNDL  

عادية   ثابتة 

 أفقية 

فبفضل هذا   حصر 

الموقع 

األكاديمية ...

  بحتة 

  / كونستيتنيو

عرض لصور موقع   ثا 30  19

SNDL  

عادية   ثابتة 

 أفقية 

  / كونستيتنيو  /  حصر 

عادية   متحركة   صورة لمكتبة الكلية   ثا 10  20

 أفقية 

  طبيعية كونستيتنيو  /  جامعة 

طلبة بقاعة البحث   ثا 52  21

في مكتبة الجامعة 

وصور للقاعة 

الداخلية بإعارة 

  الكتب 

عادية   متحركة 

 أفقية 

فتشجيع البحث   جامعة 

على ...العلمي 

  .حد سواء 

  طبيعية   كونستيتنيو

صور لكتب   ثا 25  22

وقواميس  داخل 

  مكتبة الكلية 

عادية   متحركة 

 أفقية 

  طبيعية   كونستيتنيو  /  جامعة 

صور لقاعة اإلعالم   ثا 48  23

  .اآللي 

عادية   متحركة 

 أفقية 

نصف 

  جامعة 

لذا فتشجيع 

البحث ...البحث 

الجامعي العلمي 

.  

  طبيعية   كونستيتنيو

صورة لطلبة بقاعة   ثا 25  24

  اإلعالم اآللي 

عادية   متحركة 

 أفقية 

  طبيعية   كونستيتنيو  /  حصر 
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   النهاية جــــــــــــــــــــــــــــــــنيريك  •

  .......كنتم مع 

  ......ريبورتاج مصور حول استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في البحث العلمي 

  .......نموذجا * مستغانم *جامعة عبد الحميد بن باديس 

  .........الطبيب عبد القادر : تصوير 

  ...........القادر الطبيب عبد : تعليق 

  ..............عبد اهللا الثاني محمد النذير: إشراف

  . 2016- 2015: السنة الجامعية
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ص ا�����ق :  
بحلول القرن العشرين ازدادت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال تطورا واتساعا لتشمل مختلف نواحي الحياة          

ما تقدمه من وسائل وأجهزة حديثة سهلت على اإلنسان متفاوتة والجزائر بالرغم من الدول النامية فان التكنولوجيا 

، ولعل من بين هاته الوسائل التكنولوجيا الهاتف النقال لقت استخدام بشكل واسع ومتزايد في المجتمع الجزائري

الذي يعتبر من ابسط األجهزة التي يمتلكها كل واحد منا فكل إنسان مميز عن األخر في طريقة استخدامه لهاته 

  .الوسيلة التقنية حسب رغباته وأهدافه وميوالته الخاصة

الكمبيوتر هو األخر من إبداعات التكنولوجيا جعل من العالم قرية كونية صغيرة يتواصل فيها األفراد مع        

  بعضهم البعض بكل سهولة من خالل برامج اإلبحار التي أتاحت الوصول إلى العالم االفتراضي الالمتناهي، 

،  والن امتالك التكنولوجيا أصبح معيار للتقدم  و الفايسبوك من المواقع التي شاع استخدامها في الحياة اليومية

العلمي والمعرفي،  فإننا نعيش اليوم في عالم أصبحت التكنولوجيا فيه المورد األساسي وامتالكها يمثل أيضا كما 

في ميادين عديدة كميدان   هامافتأثير التكنولوجيا لعب دورا إنتاج المعلومة جزء مهما من مجتمع المعلومات 

  .العلمي الجامعيالبحث 

، عينة عن باقي الجامعات الجزائرية والتي تسعى لمسايرة ركب * مستغانم *جامعة عبد الحميد بن باديس     

الجامعات العالمية المتميزة بالحداثة التكنولوجيا إلحداث وثبة علمية وتقنية في البحث الجامعي ما يستلزم 

لمجتمع األكاديمي على مواكبة المجال األقل تكلفة مقاربة بالبحث استخدام وسائط الكترونية ،األمر الذي يشجع ا

والنشر التقليدي كل ذلك إلشباع فضول علمي وفق مستو احترفي عالي بتقنيات تكنولوجية عصرية متعددة 

  .المضامين

العراقيل  فاستخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة كالكمبيوتر مكنت الباحثين بالجامعة من تجاوز       

البحث األكاديمي لما يتميز به من خصوصيات جعلت منه حتمية يقتضي وجودها اليوم فهاته اآللة قد تخلق 

الحاجة إلى المزيد من التعلم إذ يمكن نقل جزء الصعب والمرهق علميا في البحث األكاديمي إلى وسائط 

لمية في ميدان البحث  الجامعي مكنت الباحثين من الكترونية  آلية فمع الثورة المعلوماتية الرقمية برزت مواقع ع

  .التواصل عن بعد بل عبر القارات

جامعة عبد وهو النظام الوطني للوثائق عبر االنترنت موقعا حديثا أدرجته   SNDLويعتبر موقع         

كبوابة حديثة بغية تسهيل الحصول على المعلومة كما يحمل المشروع تحديد  *بمستغانم *الحميد بن باديس

الهوية والتجهيز واإلبالغ عن اإلنتاج العلمي الوطني عبر الشبكة العنكبوتية وموارد متاحة  منة خالل هذه 

  .بحث الجامعيالبوابة العصرية وحملها بواسطة االنترنت ما يجعل من هذا الموقع يغطي كافة مجاالت التعليم وال

فبفضل هذا الموقع انتقل الباحث من أبجديات البحث في الشبكة العنكبوتية إلى المشاركة في الفضاء        

  .العمومي والتفاعل مع اآلخرين ضمن بينة إعالمية أكاديمية بحتة 

ية للجامعة لذا فتشجيع البحث العلمي والجامعي أصبح في عصر اليوم من األمور الهامة والضرور          

بتزويدها بإحداث معدات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة ، ما يمكن الطلبة والباحثين الجامعيين من مواكبة 



الريبورتاجالنوع الصحفي المختار                               :              االطار التطبيقي   

 

 

75 

التقدم العلمي والمعرفي بمنهجية علمية وعصرية وتجاوزهم بذلك لعراقيل وصعوبات البحث الجامعي العلمي 

ستو احترافي عالي بتقنيات تكنولوجية عصرنة متعددة فالتكنولوجيا عامل أساسي إلشباع فضول علمي وفق م

  .الوسائط االلكترونية ومواقع عديدة متنوعة المضامين على حد سواء

 *جامعة عبد الحميد بن باديس وكل هذه التطورات التكنولوجية تساهم في الرقي بالجامعة الجزائرية         

ت العالمية المتقدمة ويبقى الرهان في األخير هو توفير بغية احتاللها بمكانة ضمن خارطة الجامعا *مستغانم

  .خدمات ومتطلبات البحث المعاصر لتحسين مستوى وجودة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعي 
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   :وأهميتهتحديد الموضوع  

ـــــي خضـــــم التطـــــورات التـــــي شـــــهدها العـــــالم وهـــــو ظهـــــور مـــــا يســـــمى بتكنولوجيـــــا اإلعـــــالم واالتصـــــال          ف

ــــــأثير علــــــى مختلــــــف  ــــــة واالنترنــــــت ومالهــــــا مــــــن ت ــــــف النقال ــــــين الحديثــــــة كالحواســــــيب والهوات المجــــــاالت ومــــــن ب

ـــــوي فـــــي ظـــــل مـــــا  المجـــــاالت مجـــــال البحـــــث العلمـــــي خصوصـــــا وان القطـــــاع البحـــــث العلمـــــي قطـــــاع هـــــام وحي

أصـــــــبحت تتداولـــــــه األفكـــــــار والمعلومـــــــات والمعـــــــارف عبـــــــر وســـــــائل وتقنيـــــــات جديـــــــدة التـــــــي تتماشـــــــى وعصـــــــر 

تصــــــــالية إعــــــــالم العولمــــــــة التــــــــي تعتبــــــــر ســــــــلطة تكنولوجيــــــــة ذات منظومــــــــات ومعطيــــــــات ترســــــــمها بشــــــــبكات ا

  .معلوماتية 

مــــا مـــــدى  ، فانــــه تتجلــــى أهميــــة البحــــث المـــــراد معالجتــــه فــــي محاولــــة اإلجابــــة علـــــى ســــؤال المتمثــــل مضــــمون

وهــــذا مــــن  –مســــتغانم  –بجامعــــة عبــــد الحميــــد بــــن بــــاديس الحديثــــة اســـتخدام تكنولوجيــــا اإلعــــالم واالتصـــال 

  : خالل ما يلي 

عــــالم واالتصــــال فــــي الجامعــــة ومــــا مــــدى االســــتفادة مــــن تســــليط الضــــوء علــــى واقــــع اســــتخدام تكنولوجيــــا اإل  -

وتقـــــديم آمـــــال هاتـــــه التكنولوجيـــــا مســـــتقبال والتـــــي تســـــاير التطـــــورات  ،هـــــذه التكنولوجيـــــا والفئـــــة المســـــتهدفة منـــــه

  .المتالحقة في المجال المعلوماتي واالتصالي 

لـــــذا فـــــان أهـــــداف هـــــذه التكنولوجيـــــا جـــــاءت وفـــــق إســـــتراتيجية اتصـــــالية بحتـــــة مـــــن جهـــــة ونتيجـــــة للتطـــــور  -   

ـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى ليكســـــب  ـــــل مـــــن حقـــــول العلمي ـــــي كـــــل حق ـــــرض نفســـــه ف ـــــي الـــــذي أصـــــبح يف الفكـــــري والتقن

ــــة رهـــــــان جديـــــــدا علـــــــى هـــــــذا الصـــــــعيد فـــــــي ظـــــــل العصـــــــرنة المتميـــــــزة بهـــــــا مجـــــــال اإلعـــــــالم  الجامعـــــــة الجزائريـــ

تصــــال واســـــتخداماته فــــي ميـــــدان البحــــث العلمـــــي وتبقــــى دراســـــتنا هاتــــه حـــــول موضــــوع اســـــتخدام تكنولوجيـــــا واال

ـــــــي إال دراســــــة متواضــــــعة لتســــــليط الضــــــوء علــــــى هاتــــــه  اإلعــــــالم واالتصــــــال فــــــي البحــــــث العلمــــــي ، و ماهـــــــــــــــــ

 .الظاهرة التكنولوجية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

  :ــــــــــــــــات الســــــــــــــــابقة الدراســـــ

من المهم جدا ألي باحث أن يطلع على البحوث التي سبقت بحثه ، الن اإلطالع على الدراسات السابقة       

وكذلك تفادي التكرار الذي قد يكون وقع فيه سابقيه من جهة ، كما يسمح له  ، ي الزللفومعرفتها يجنبه الوقوع 

جيدا ويمكنه من تقديم الجديد من المعلومات واألفكار ومعالجته بطريقة مغايرة ،وهادفة أكثر بفهم موضوعه 

المستطاع الحصول على مواضيع قبلية في دراستنا هاته وقد أسفر  مقارنة بالدراسات السابقة لذلك فقد حاولنا قدر

  :  عن ما يلي بحثنا 
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  : الدراسة األولى

مؤسسة اتصاالت  -بلخروبي رقية ، تكنولوجيا االتصال الحديثة ودروها في المؤسسة االقتصادية : لــــــــ         

تخصص  وسائل اإلعالم : مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال  –الجزائر فرع مستغانم 

قد تناولت الباحثة  إشكالية الدراسة هذه دور ، فل جامعة مستغانم،  2013-2012والمجتمع ، السنة الجامعية 

تكنولوجيا االتصالية     في المؤسسة االقتصادية وأهميتها في ترقية العمل اإلداري داخل المؤسسة وتفعيل ذلك 

  : وعلى ضوء ذلك صاغت الباحثة إشكالية دراستنا في التساؤل التالي .بين العمال والمهنيين 

كنولوجيا االتصال الحديث بها ؟ وقد انبثقت عن هذه اإلشكالية الفروض ما هو الواقع الفعلي لدور ت -

 : التالية 

 .تكون تكنولوجيا االتصال الحديثة فعالة داخل المؤسسة عندما تحقق نتائج ايجابية  -1

 .تحقق تكنولوجيا االتصال الحديثة تطورات مستمرة في أداء المؤسسة -2

 .المهني بفضل الدورات التكوينية ال تلقي المؤسسة أية صعوبات تعيق مسارها  -3

وقد استعانت في دراستها بالمنهج الوصفي الذي يقوم على تفسير الوضع القائم الظاهرة أو المشكلة من       

  :خالل تحديد ظروفها وٕابعادها والعالقة بين متغيراتها ، وتوصلت الباحثة إلى نتائج التالية في دراستها 

متابعة ومالحقة المستجدات،  ربح الوقت والجهد : حديثة بادوار مختلفة منها تقوم التكنولوجيا االتصال ال -1

تسهيل عملية اإلنتاج والرفع من نوعيته ، ربط ووصل العمال برؤسائهم في العمل عن االتصال كما غيرت 

 . التكنولوجيا االتصال الحديثة صورة المؤسسة في طريقة العمل وأساليب اإلنتاج

صادية كاتصاالت الجزائر عن طريق االتصال إلى األداء وظائفها وتحقيق أهدافها تسعى المؤسسة االقت -2

في نقل المعلومات واألفكار واالنطباعات واآلراء بين الطرفين، كما تساهم في تطوير وتنمية القدرات 

 .االقتصادية

ارة استخدام جل عمال المؤسسة للحاسوب كونهم يكسبون خبرات وشهادات دراسية في مجال اإلد -3

 .والتسيير كما أنهم مهندسي الدولة ما برر سهولة العمل 

  :الدراسة  الثانية   

ــــــ      اســـــتخدام االنترنـــــت فـــــي التـــــدريس وتطـــــوير البحـــــث : والمعنونـــــة كـــــاألتي : الطالبـــــة زوبيـــــر غزالـــــة : لـــــــــــــ

ـــــل شـــــهادة ماجيســـــتر فـــــي تخصـــــص علـــــم االجتمـــــاع  الجـــــامعي دراســـــة ميدانيـــــة بجامعـــــة مســـــتغانم ، مـــــذكرة لني

  .2011- 2010جامعة مستغانم ، السنة الجامعية ،  –االتصال 

ـــــــد ت        ـــــــدريس وتطـــــــوير البحـــــــث وق ـــــــي الت ـــــــت ف ـــــــه اســـــــتخدام االنترن ـــــــي دراســـــــتها هات ـــــــة ف ـــــــت الباحث ناول

الجــــــامعي ، والتــــــي أجرتهــــــا علــــــى عينــــــة مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس بجامعــــــة مســــــتغانم للتعــــــرف علــــــى 
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ــــــدريس وتطــــــوير البحــــــث الجــــــامعي ، وقــــــد صــــــاغت  ــــــت وواقــــــع اســــــتخدامهم لهــــــا فــــــي الت عالقــــــاتهم باالنترن

  : كاألتي  الباحثة إشكالية دراستها

ـــــت عنـــــــــد الســـــــــادة أعضـــــــــاء التـــــــــدريس بجامعـــــــــة مســـــــــتغانم ؟                                                              فيمــــــــا تتمثـــــــــل أهميـــــــــة شـــــــــبكة االنترنــــ

ــــــــــــــــة ؟                                  ــــــــــــــــة التدريســــــــــــــــية ونشــــــــــــــــر المعرف ــــــــــــــــامهم بالعملي ــــــــــــــــي قي ـــتخدامهم عليهــــــــــــــــا ف ــــــــــــــا مــــــــــــــــدى اســـــــــــــ ومــ

  : وقد انبثقت عن هذه اإلشكالية الفروض التالية 

ـــــى أخـــــر محطـــــات العلميـــــة  -1 ـــــوف عل ـــــط للوق ـــــي التـــــدريس فق ـــــت ف ـــــى االنترن يعتمـــــد األســـــتاذ الجـــــامعي عل

 .الحاصلة في تخصصه 

هنـــــاك نقـــــص فـــــي اعتمـــــاد األســــــتاذ الجـــــامعي علـــــى االنترنـــــت فـــــي التــــــدريس والبحـــــث لقلـــــة ثقتـــــه فــــــي  -2

 .تاحة عليها، عكس ثقته في الكتابالمعلومات الم

يفضـــــل أســـــاتذة جامعـــــة مســـــتغانم نشـــــر بحـــــوثهم علـــــى االنترنـــــت لقلـــــة التكلفـــــة مقاربـــــة بالنشـــــر التقليـــــدي  -3

 .ورغبة منهم مسايرة عصرنة البحث العلمي 

يهـــــــــتم أســـــــــاتذة المجـــــــــال التقنـــــــــي باالنترنـــــــــت أكثـــــــــر مـــــــــن أســـــــــاتذة العلـــــــــوم اإلنســـــــــانية نظـــــــــرا لطبيعـــــــــة  -4

 .تخصصهم

ــــي هــــذه الدراســــة علــــى المــــنهج التجريبــــي         فمعــــروف هــــذا المــــنهج  أنــــه عبــــارة .واعتمــــدت الباحثــــة  ف

ـــــالظروف والعالقـــــات ووجهـــــات النظـــــر والقـــــيم واالتجاهـــــات .وصـــــف وتفســـــير لمـــــا هـــــو كـــــائن  فهـــــو يهـــــتم ب

ــــــة  ـــات هــــــذا النــــــوع مــــــن البحــــــوث عــــــن طريــــــق االســــــتبيان أو المقابل عنــــــد النــــــاس ويــــــتم غالبــــــا جمــــــع البيانـــ

ـــــــى معطياتهـــــــا كميـــــــة تخـــــــدم و  المالحظـــــــة فقـــــــد إســـــــتخدمته الباحثـــــــة فـــــــي دراســـــــتها مـــــــن شـــــــأنه إيصـــــــالها إل

  .األهداف التي سيطرتها واإلشكالية التي بنت عليها التالية 

  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية     

  . عالقة السادة األعضاء هيئة التدريس بالحاسوب واالنترنت عموما  

ـــــه بصـــــفة شخصـــــية نظـــــرا –جامعـــــة مســـــتغانم أغلـــــب أســـــاتذة فـــــي  ـــــون اســـــتعمال جهـــــاز الحاســـــوب ويمتلكون يتقن

  للفائدة التي يكتسبها هذا الجهاز في القيام بالكثير من المهام 

فرضــــــت االنترنــــــت مكانتهــــــا بقــــــوة علــــــى األســــــاتذة البــــــاحثين الجــــــامعيين لدرجــــــة أنهــــــم أصــــــبحوا يتصــــــلون بهــــــا 

  .ساعة عند كل إنجاز لهم 2باستمرار وبشكل يومي وبمعدل زمني يفوق 

كونهـــــا .يفضـــــل أســـــاتذة جامعـــــة مســـــتغانم االتصـــــال بشـــــبكة االنترنـــــت فـــــي الفتـــــرة المســـــائية علـــــى وجـــــه التحديـــــد 

  .هدوء وسكون .الفترة راحة 
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إن اغلــــــب أســــــاتذتنا الجــــــامعيون ال يجــــــدون صــــــعوبة فــــــي االتصــــــال باالنترنــــــت إال القليــــــل مــــــنهم نتيجــــــة بــــــطء 

  .صعوبة الوصول بشكل دقيق إلى المعلومة المطلوبة التدفق أحيانا وأحيانا أخرى

كـــــل هـــــذه العوامـــــل التـــــي  تجســـــدت فـــــي الفوائـــــد الكثيـــــرة لشـــــبكة االنترنـــــت جعلـــــت منهـــــا ذات األهميـــــة القصـــــوى  

  .في حياة أساتذتنا 

  .اعتماد األساتذة الجامعيون على االنترنت في مجال التدريس  -ب

ت بشـــــــكل مطلـــــــق فـــــــي مجـــــــال التـــــــدريس بـــــــل يتخـــــــذون ال يعتمـــــــد األســـــــاتذة الجـــــــامعيون علـــــــى االنترنـــــــ -1

 .نظرا لثقتهم المحدودة فيها.الحيطة والحذر في استقاء  المعلومة منها 

ـــــــل مـــــــن المعلومـــــــات وكـــــــذا الطـــــــرق الجديـــــــدة  -2 ـــــــى الكـــــــم الهائ ـــــــت بتوفرهـــــــا عل ـــــــرى أســـــــاتذتنا أن االنترن ي

ـــــدريس لحديثـــــة إلـــــى جنـــــب عرضـــــه لكـــــل المســـــتجدات ا ـــــذلك . لعلميـــــةوالمنـــــاهج الفعالـــــة فـــــي أســـــاليب الت فإنهـــــا ب

تكــــون قــــد ســــاهمت بشــــكل كبيــــر فــــي جعلهــــم يرتقــــون بطــــريقتهم فــــي التــــدريس لدرجــــة أنهــــم أصــــبحوا ال يتوانــــون 

 .عن توظيف نسبة كبيرة من معلوماتها في الحصة التعليمية ونقلها بأسلوب أكاديمي إلى الطلبة

شـــــــغاالت التـــــــي تســـــــعى ال يمثـــــــل التعلـــــــيم عـــــــن بعـــــــد باســـــــتعمال النترنـــــــت مـــــــن بـــــــين التطلعـــــــات واالن  -3

 .أساتذة بلوغها في الوقت الراهن

رغــــــم أن االنترنــــــت فرضــــــت نفســــــها علــــــى أســــــاتذتنا وألزمــــــت علــــــيهم التعامــــــل معهــــــا إال أنهــــــم يؤكــــــدون  -4

 .على استحالة االستغناء عن الكتاب لمل يميز به من مصداقية ، كثيرا ما تفتدها شبكة االنترنت 

 .النترنت في مجال البحث العلمي اعتماد األساتذة الجامعيين على ا -) ج 

رغـــــم الفوائـــــد الكثيـــــرة لشـــــبكة االنترنـــــت إال أن اغلـــــب أســـــاتذة الجـــــامعيين لـــــم يســـــتفيدوا منهـــــا بعـــــد ســـــواء  -1

إلنشـــــاء مواقـــــع االنترنـــــت الخاصـــــة بهـــــم يعرفـــــون مـــــن خاللهـــــا بأنفســـــهم ويعرضـــــون عليهـــــا أبحـــــاثهم ودراســـــتاهم 

أصــــــبحت ال تعــــــدو وال تحصــــــى ، لكــــــن اتضــــــح لنــــــا أن القليــــــل أو االشــــــتراك فــــــي المجــــــاالت االلكترونيــــــة التــــــي 

 .منهم الذين يشتركون في هذا النوع من المجاالت كانت كلها ذا الطابع العلمي 

ــــــة بشــــــكل مســــــتمر واإلطــــــالع  -2 ــــــع العلمي ــــــى المواق ــــــدخول إل ــــــت عــــــادة لل يتصــــــل أســــــاتذتنا بشــــــبكة االنترن

 .على محتوياتها 

ــــــــرا مــــــــن أســــــــاتذتنا الجــــــــامعيين ال يقومــــــــون  -3 ــــــــى صــــــــفحات كثي ــــــــة عل ــــــتهم العلمي بنشــــــــر بحــــــــوثهم ودراســ

 .االنترنت رغم اقتناعهم بفوائد المنشورة عبرها

أن اللغــــــة الفرنســــــية أول لغــــــة يســــــتعملها أســــــاتذة جامعــــــة مســــــتغانم فــــــي البحــــــث عبــــــر االنترنــــــت لتليهــــــا  -4

ــة وحتـــــــى الروســـــــية ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى  العربيــــــة ، ثـــــــم اللغـــــــة االنجليزيـــــــة فاللغـــــــات األخـــــــرى كاالســـــــبانية واأللمانيـــــ

 .التمكن في التنوع اللغوي لدى أساتذتنا 

 



 
11 

  : الدراسة الثالثة

ـــــــ ــــــة كــــــاألتي : لـــــــــــ ــــــة والمعنون ــــــب الجــــــامعي : مــــــداح علي ــــــدى الطال ــــــة ل ــــــت للحاجــــــات المعرفي اســــــتخدام االنترن

الســـــنة  –قســـــم علـــــوم اإلعـــــالم واالتصـــــال تخصـــــص صـــــحافة واتصـــــال جامعـــــة مســـــتغانم  –دراســـــة وصـــــفية 

  : وقد تناولت الباحثة في دراستها هاته اإلشكالية التالية . 2013-2012الجامعية 

مـــــدى اســـــتخدام االنترنـــــت فـــــي تلبيـــــة الحاجـــــات المعرفيـــــة لـــــدى فئـــــة الطلبـــــة الجـــــامعيين وعليـــــه فقـــــد مـــــا  -

 : صاغت الباحثة فروض بحثها كاألتي

 .الطالب الجامعي يستخدم االنترنت من اجل إعداد البحوث العلمية -1

 .الطالب الجامعي ال يعتمد على االنترنت كمصدر رئيسي للمعرفة -2

دت الباحثــــــة ــــــــــــــــــــــــقق الرضــــــا واإلشــــــباع لطلبــــــة الجامعــــــة لكــــــن أحيانــــــا فــــــي حــــــين اعتمـــــــــــترنت تحــــــــــــــاالن -3

فـــــــي مـــــــذكرة بحثهـــــــا علـــــــى المـــــــنهج الوصـــــــفي كمـــــــنهج يهـــــــدف إلـــــــى وصـــــــف الظـــــــاهرة وتشخيصـــــــها وتوصـــــــلت 

 : الباحثة في بحثها إلى نتائج التالية 

ــــــراد العينــــــة وال -1 ــــــي اســــــتخدام االنترنــــــت مــــــن خــــــالل أف ــــــة الماســــــتر تســــــاوي الجنســــــين ف ــــــة مــــــن طلب مكون

 .مستوى السنة األولى والثانية في مختلف التخصصات 

أغلبية أفراد العينة يقبلون على زيارة المواقع العلمية بشكل كبير على عكس المواقع األخرى وذلك  -2

موقع بنسبة عالية وفي المرتبة األولى ثم يليها   Googleلإلطالع على محتوياتها ويعتمدون على محرك البحث 

 .   Yahooالــــــــــ

الغالبية القصوى من أفراد العينة يوصفون المعلومات والمعارف المحصل عليها من االنترنت ويتم  -3

 .استغاللها بنسب كبيرة في المجال دراسة 

أكثر من نصف عينة الدراسة يقيمون مستواهم بالمتوسط من جراء االعتماد على االنترنت في حين يرى أن   -4

 .مستواهم جيد من جراء االعتماد على االنترنت بأن   % 40أكثر من 
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  : اإلشكــــــــــالية 

نتيجة لتطورات المتسارعة و التغيرات الكثيرة ، وما أفرزتـه ثـورة اإلعـالم واالتصـال مـن تكنولوجيـا ووسـائط        

متعـــددة ، وبـــروز الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة كقـــوة واحـــدة ومهيمنـــة ، هاتـــه العوامـــل ســـاهمت التـــي فـــي تقريـــب 

   رف النــاس بعضــهم بعــض ويتفــاعلون كــأنهم جيــران المســافات الجغرافيــة ، إذ أصــبح العــالم قريــة كونيــة صــغيرة يعــ

  .في حي واحد 

وألن تكنولوجيا اإلعالم و االتصال مست شتى مناحي الحياة ، فان ميدان التعلـيم العـالي و البحـث العلمـي       

واحد مـن المجـاالت ممـن كـان لـه نصـيب فـي هاتـه التكنولوجيـا ، و التـي تكتسـي أهميـة بالغـة فـي تكـوين الطالـب 

لجامعي في ظل سـرعة وتـدفق المعلومـات ، وبـذلك ازدادت أهميـة البحـث العلمـي بازديـاد اعتمـادا الدولـة عليهـا ، ا

         وال سيما الدول المتقدمة منها لمدى إدراكها ألهمية في اسـتمرار تقـدمها وتطورهـا ،وبالتـالي تحقيـق رفاهيـة شـعوبها 

  .المحافظة على مكانتها  و

ـــــدة وبمـــــا أن البحـــــ       ث العلمـــــي يســـــاعد علـــــى إضـــــافة المعلومـــــات الجديـــــدة ، وكـــــذا إجـــــراء التعـــــديالت الجدي

علـــــى المعلومـــــات الســـــابقة بهـــــدف اســـــتمرار تطورهـــــا ، فـــــان اســـــتخدام تكنولوجيـــــا اإلعـــــالم و االتصـــــال الحديثـــــة 

ــــــي ســــــهولة جــــــذب  ــــــاحثين الجــــــامعيين واألكــــــاديميين ، أصــــــبح يلعــــــب دورا هامــــــا مــــــا ف ــــــة و الب ــــــل الطلب مــــــن قب

لومـــــة ، مـــــا يشـــــكل حـــــافزا لـــــدفع التنميـــــة فـــــي مجـــــال البحـــــث العلمـــــي ، إذ انـــــه مـــــن الصـــــعب التخلـــــي عـــــن المع

اســــــتخدام هــــــذه التقنيــــــات التكنولوجيــــــة الجديــــــدة ، بــــــل أصــــــبحت هاتــــــه الفئــــــة مــــــن المجتمــــــع تســــــتعملها لتســــــيير 

ــــــل وصــــــعوبات البحــــــث الجــــــامعي أي كــــــا ــــــد عــــــن عراقي ــــــة بعي ــــــة و األكاديمي ن وتســــــهيل إعــــــداد البحــــــوث العلمي

  .نوعه 

ويتعـاظم اسـتخدام تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصـال انتقـل الباحـث األكـاديمي و الجـامعي مـن الممنـوع المطلـق        

إلى المسموح المطلق و الحر وأصبحت هذه التكنولوجيا هي المغذي األول للعقول ، فهي تثقـف متابعيهـا وتمـدهم 

  ر عن مطابقتها أو تعارضها لما يحمله مجتمعهم من ثقافة بكافة المعطيات واألفكار التي يحتاجونها بغض النظ

والبـــاحثين  لهـــذا أصـــبح مـــن الواضـــح وجـــوب ترســـيخ اســـتخدام تكنولوجيـــا اإلعـــالم و االتصـــال بـــين الطلبـــة       

الجامعيين وكذا المهنيين في البحث العلمي ، و التعامل مع التقنيات االلكترونية المتطورة و ايالئها درجة متقدمة 

ن األولويـة إلــى اهتمـام بتــوفير وتحـديث أجهــزة و وسـائل التكنولوجيــة بغيـة توســيع المظلـة التكنولوجيــة فـي إطــار مـ

التعليم العالي و البحث العلمي ، نزوال عند متطلبات التدريب و التأهيل الكوادر الجامعية وتنمية قدراتها ومهارتها 

مثـــل هكـــذا تقنيـــات تكنولوجيـــات  حديثـــة كـــأداة للمعرفـــة علـــى التعامـــل مـــع مبتكـــرات العصـــر ، إذ تشـــكل اســـتخدام 

  .والبحث والدراسة أهمية كبيرة لمسايرة التقدم التكنولوجي في البحث العلمي 

ويلــزم تحقيــق طفــرة تكنولوجيــة فــي الرؤيــة لواقــع معاصــر، وتوعيــة الباحــث الجــامعي بمبــادئ وقواعــد القــيم         

كنمـوذج فـي موضـوع "  –مسـتغانم  –جامعـة عبـد الحميـد ابـن بـاديس " الجديدة في الجامعـة الجزائريـة وباعتبـار
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الجامعـــات المتقدمـــة مـــن حيـــث بحثنـــا هـــذا عـــن بـــاقي الجامعـــات الوطنيـــة و المحليـــة فإنهـــا تســـعى لمســـايرة ركـــب 

ـــزة  ـــة المتمي ـــا اإلعـــالم واالتصـــال مـــن جهـــة ، ورســـم معالمهـــا ضـــمن خاصـــة الجامعـــات العالمي اســـتخدام تكنولوجي

بالحداثـــة التكنولوجيـــة مـــن جهـــة أخـــرى  ،والشـــك فـــي انـــه تلـــح بضـــرورة اســـتخدامها الفاعـــل و االشـــمل لتكنولوجيـــا 

ها التكنولوجية ومد جسـور الحـوار و التبـادل المعلومـاتي مـع الطلبـة اإلعالم و االتصال و المعلومات لتدعيم ثقافت

اآلخرين بما يالئم الطالب الجزائري مـن تحقيـق لرغباتـه وطموحاتـه العلميـة و المعرفيـة،  فـي ظـل التعـدد و التنـوع 

فاعـل منشـط الحضاري و التكنولوجي وذلك بتفاعل الطلبة و الباحثين في ميدان التعليم العالي و البحث العلمـي ت

مع تكنولوجيا اإلعالم و االتصال على تحقيـق الهـدف المنشـود ، واكتسـاب الطالـب و الباحـث الجـامعي الجزائـري 

  .مكانة على المستوى العالمي 

لذا فان إشكالية موضوع بحثنا تنطلق من البحث العلمي الجـامعي مـن حيـث مـدى تـأثير اسـتخدام تكنولوجيـا      

نمــوذج عــن ذلــك وكــذا أهميتهــا فــي ســيرورة التنميــة " جامعــة مســتغانم"جامعــة الجزائريــة اإلعــالم واالتصــال فــي ال

  .المحلية خاصة البحث العلمي بطرق  علمية وتكنولوجية متقدمة بحتة

  :وقد جاء تساؤلنا الرئيسي في دراستنا هاته على المنوال التالي 

  ة ؟ما مدى تأثير استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجامع
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   :الدراسةتساؤالت 

انعكست التطورات المتالحقة في مجال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في مختلف مجاالت الحياة ،        

ولعل قطاع البحث العلمي من بين ميادين الهامة فان المعاهد والجامعات من بين المعنيين األوائل بهذه التأثيرات 

أقسامها ومنشطاتها بهدف االستثمار بمكانتها حيث تبنت تطبيق نتائج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في مختلف 

كلية علوم اإلنسانية والجتماعية  - مستغانم- بخدمات المعلومات والبحث العلمي وجامعة عبد الحميد بن باديس

كجامعة محلية تسعى لمسايرة تقدم التكنولوجي لذا فأننا نحاول من وراء هذه الدراسة وضع جملة من التساؤالت 

  : على جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول الموضوع وقد جاءت التساؤالت كما يلي التي قد تساعدنا 

  : الجانب النظري  -)أ

  ماهي التكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وما أهم الخصائص المتميزة بها ؟  -1

  ماهو البحث العلمي وما أهم خصائصه ؟ وفيما تتجلى أهميته ؟ -2

  كيف تساهم تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في خدمة البحث العلمي والجامعي ؟  -3

  : الجانب التطبيقي  - )ب

  ؟ها في قطاع المعلومات واالتصاالتهي الخدمات والتسهيالت العصرية التي استفاد الطلبة والباحثين من ما -1

  - جامعة عبد الحميد بن باديسما مدى استعمال وسائل االتصال المتزامنة ولغير المتزامنة التي توفرها  -2

  ؟ و هل تسمح هذه الوسائل بالتفاعل بين طرفي عملية التعليم والتكوين في الجامعة ؟ - مستغانم

لجامعة باستخدام هذه الوسائل هي طبيعة العراقيل التي تعترض عملية التكوين الطلبة والباحثين في ا ما -3

  .؟ ) صعوبات تقنية أم تنظيمية آم بيداغوجية (التكنولوجية 

 :صياغة الفرضيات

الفرضية بأنها افتراض تجريبي غرضه اإلثبات أو النفي من خالل الدراسة "  بيرة"و" فيرما " يعرف كل من      

     والبحث وتدابيرها الباحث بمثابة معلومة إرشادية ،حيث أنها تصور وتصنف الطريقة التي عليه أن يتبعها

في وجود في الدراسة للمشكلة الموضوع البحث ، وفي معظم الحاالت تعتبر هذه الفرضيات من اعتقاد الباحث 

  ."1"المتغيرات 

  ."2"إن الفرضية عبارة عن إجابة حتمية احتمالية للسؤال المطروح  في اإلشكالية وتخضع الختبار الميداني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .354، ص  2005، عالم الكتب لقاهرة ، 1عبد الحميد محمود وآخرون ، منظومة التعليم عبر الشبكات ، ط - 1
مطبعـــــــــــة ،  1ي فـــــــــــي العلـــــــــــوم االجتماعيـــــــــــة ، ط لمـــــــــــزروا قـــــــــــي رشـــــــــــيد ، تـــــــــــدريبات علـــــــــــى منهجيـــــــــــة البحـــــــــــث الع/ د - 2

  .94، ص 2002الجزائر،: دار الهومة
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ن الفرضية عالقة مباشرة بالنتيجة البحث ، بمعني أن الفرضية هي حل لإلشكالية كونت المشكلة أل و      

ضيات والتي وانطالقا من إشكالية الدراسة والتساؤالت الفرعية المرتبطة بها ، ارتأينا أن نضع مجموعة من الفر 

  : سنحاول الكشف عن مدى صحتها الحقا من عدمها من خالل دراستنا وتتمثل الفرضيات فيما يلي 

      مكانة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في مجال البحث العلمي في ظل انتقال إلى واقع جديد يتمثل  -1

 .االلكترونيةفي الخدمة 

ثة في مجال البحث العلمي وتحسين عملية البحث تثمين أهمية تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحدي -2

 . -مستغانم –خاصة طلبة الدكتوراه بقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس 

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة حتمية كان البد منها في البحث العلمي الجامعي واالستعانة بها  -3

 .  للتأقلم مع مستجدات المحيط الذي يوجد فيه ميدان البحث العلمي الجامعي

  : اإلجرائيةتحديد المفاهيم العلمية و 

تعتبر إحدى الطرق المنهجية الهامة في العلوم  ليس هناك من شك بان تحديد المصطلحات والمفاهيم           

اإلنسانية واالجتماعية الن لغتها مجردة كما هي حال اللغات األخرى، وان مدلول كما مصطلح يتحدد بموضوع 

ان من األمور المتفق عليها إن يصعب تحديد المفاهيم العلمية ـــــك إن و، "1"بهالبحث الذي هو مرتبط 

واالجتماعية منها بصفة خاصة، ذلك انه من الصعوبة إن يتفق جميع المهتمين بهذه العلوم حول المصطلحات 

هذا فان يصبح لزاما على ــــــــول ،"2"محددة، ألن المصطلح الذي يصلح باألمس قد ال يصلح اليوم بنفس الكفاءة 

كل باحث قبل البدء بإجراءات تنفيذ بحثه ، أن يحدد االصطالحات لكل جزء وكل بند من بنود البحث ، ليزيل 

بمجرد ما يتم ، "3"الغموض ويظهر المعاني ويحدد المفاهيم حتى يضفي على البحث ميزة الدقة والموضوعية 

أن هذه العملية األولى من التعريف المؤقت  تحديد للمفاهيم التي نريد استعمالها نقوم بإعطاء تعريف لكل منها ، 

ننا مثال ـــــــللمفاهيم تسمح بتبديد الغموض والشكوك وضبط موضوع البحث ، مما يسهل العمليات الموالية ، يمك

في البداية أن تعرف مفهوم السلطة العائلية انه فعل أخذ القرارات الهامة داخل العائلة ، إال إن العمليات التقريبية 

ر كافة ، ولهذا وبمجرد االنتهاء من التحليل المفهومي ينبغي علينا إعادة النظر إلتمام كل تعريف البد من غي

اإلشارة هنا إلى انه ليس من الضروري أن يتفق الزمالء حول تعاريف هذه المفاهيم التي يجب أن تكون سهلة 

  ."4"الفهم بالنسبة لآلخرين وال تترك لديهم أي غموض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عمان، :والتوزيعدار الثقافة للنشر  ط،د  واالجتماعية،كامل محمود المغربي، أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  - 1

 .45ص  ،2009

 مصر، :الجامعةمؤسسة شباب  ط،غريب عبد السميع غريب، االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصر، د  - 2

 .42ص  ،1996

 .46أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص كامل محمود المغربي،  - 3

بوزيد صحراوي / منقحة،  تر  2تدريبات عملية ، ط : موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  - 4

  . 159الجزائر ، د س ، ص : وآخرون،  إشراف مراجعة ، مصطفى ماضي ، دار القصبة للنشر 
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إن التحليل ألمفهومي هو سيرورة تدريجية لتجسيد ما نريد مالحظته في الواقع ، يبدأ هذا التحليل أثناء      

،  يستمر هذا التحليل أثناء تفكيك كل )أو من هدف بحثه (شروح الباحث في استخراج المفاهيم من فرضيته 

يتم تشريح كل بعد وتحويله إلى مؤشرات أو  مفهوم الستخراج األبعاد أو الجوانب التي ستأخذ بعين االعتبار ثم

ظواهر قابلة للمالحظة ، يمكن بعد ذلك أن يصل الباحث إلى تجميع ، بعض المؤشرات إليجاد قياس تركيبي 

وتتحدد المفاهيم اإلجرائية التي نقصدها من وراء استعمال بعض  ، "1"وهو ما يسمى بالدليل في األخير

  :كاألتي المصطلحات في دراستنا هاته 

   :االستخدام - 1

   :لغة

  . "2"خدام بضم الخاء وخدم وهي خادم) ج(من خدم ، خدمة ، وخدمة ، عمل له  مفهوم خادم 

  ."3"واستـــــــــــــــخدمه اتــــــــــــخذه خـــــــادمــــــــــا 

   :اصطالحا

ــار ثقافـــــــة معينـــــــة مـــــــن خـــــــالل           هـــــــي تلـــــــك الممارســـــــات االجتماعيـــــــة التـــــــي تصـــــــبح عاليـــــــة فـــــــي إطـــــ

الممارســــــة وٕاعــــــادة فــــــي نشــــــاط نفســــــه إلــــــى جوانــــــب عوامــــــل األقدميــــــة المتعلقــــــة بالفعــــــل الممــــــارس إذ يكــــــون 

ــــــق هــــــذه الممارســــــات بالطــــــابع  ــــــق أهــــــداف محــــــددة وتتعل ــــــة لتحقي ــــــة أو الطبيعي التعامــــــل مــــــع األشــــــياء الرمزي

ـــــى الوســـــائل واألدوات والخـــــدمات وهـــــذا مـــــا يعكـــــس مجموعـــــة ال ـــــذي يضـــــيفه الفـــــرد أو الجماعـــــة عل خـــــاص ال

ويعــــــد مجـــــال االســــــتخدام ، "4" مـــــن الـــــدالالت الثقافيــــــة المركبـــــة التـــــي تأسســــــت علـــــى  إطــــــار الحيـــــاة اليوميـــــة

ـــــبط بظهـــــور  ـــــذي ارت ـــــة وال ـــــذي ظهـــــر فـــــي المـــــدارس األمريكي ـــــم االجتمـــــاع المعاصـــــر ال احـــــد فـــــروع بحـــــث عل

ــــــــم االجتمــــــــاع  ــــــــك بتأســــــــيس عل ــــــــي مجتمعاتهــــــــا ، وذل ــــــــة ف ــــــــة الحديث وانتشــــــــار وســــــــائل االتصــــــــال التكنولوجي

تـــاريخ ظهـــور المصـــطلح الـــذي    -serge proulux -االســـتخدامات وهنـــا يحـــدد ســـار بـــور لـــيكس

اســــــــــتعمل ألول مــــــــــرة مــــــــــن طــــــــــرف التيــــــــــار الــــــــــوظيفي األمريكــــــــــي ، ونظريــــــــــة االســــــــــتخدامات واإلشــــــــــاعات 

 .1970 -1960مابين

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كـــــــــرهبق ذتـــــــــدريبات عمليـــــــــة ، مرجـــــــــع ســـــــــ: مـــــــــوريس أنجـــــــــرس ، منهجيـــــــــة البحـــــــــث العلمـــــــــي فـــــــــي العلـــــــــوم اإلنســـــــــانية  - 1

  .158،  157، ص ، ص ،

 .171ص   2003بيروت، ط :  دار المشرق للنشر.المنجد في اللغة العربية واإلعالم  - 2

 .221، ص ،  1972، القاهرة ، 2إبراهيم أنيس عبد الحليم منتصر وآخرون ، المعجم الوسيط ، الجزء األول  ، ط - 3

4- André  counet  pierre  ansart ،  dictionnaire sociologie le robert   ،  seuil 

France ، 1999 ، p 56. 

5- Serge proulux  enjeux et usage des tic aspects sociaux et culturelles    ، magazine Liza et 

via nataliepine  ،   eds tomel presses universitaire  ،  bordeaux  ، 2005.p 02. 
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  : نقصد بمصطلح : إجرائيا  

   :االستخدام

هو االستعمال المتكرر والدائم والذي بمثابة سلوك اعتيادي من لدن الطلبة والباحثين لتكنولوجيا           

  .اإلعالم واالتصال في ميدان البحث العلمي لتحقيق وتلبية رغباتهم العلمية والفكرية 

 –ونقصد في بحثنا هذا بالتحديد  طلبة الدكتوراه بقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة عبد الحميد بن باديس 

 .  - مستغانم

   :واالتصالتكنولوجيا اإلعالم  -2

  :تكنولوجيا  1- 2

 : لغة  

   "Techne" والتي هي مشتقة من كلمتين Technologieيعد لفظ تكنولوجيا في الكلمة اليونانية         

، وعلى هذا األساس تشير التكنولوجيا إلى "  علم أو دراسة" "  ligos"أو"    logis"وتعني تقنية أو فن وكملة 

م إن اصطالح التكنولوجيا 1876في قاموسه الصادر سنة "    littre"الدراسة الرشيدة للفنون ويرى األستاذ  

  ."1"دة تعني تفسير األلفاظ الخاصة بالفنون والمهن العدي

   :اصطالحا 

هي مجموعة من النظم والقواعد التطبيقية وأساليب العمل التي تستقر لتطبيق المعطيات المستخدمة للبحوث     

والدراسات مبتكرة في مجال لإلنتاج والخدمات كونها التطبيق المنظم للمعرفة والخبرات المكتتبة والتي  تمثل 

في مختلف نواحي حياته العلمية ، وبالتالي فهي مجموعة  الرسائل واألساليب الفنية التي يستخدمها اإلنسان 

  ."2"مركب قوامه المعدات والمعرفة اإلنسانية 

متابعة استخدام معطيات العصر من وسائل وأجهزة ومبتكرات،  وتطبيق استخدامها الحديثة  - لدينا   -إنها تعني

في مجال المعلومات واالتصال واالستفادة منها في شتى مناحي الحياة اإلنسانية ، بما في ذلك تأثيراتها 

  ."3" تهاإلعالمي بمختلف وسائله وقنواته وأجهز 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــيرة بوجمعـــــــــــــة ســـــــــــــعدي  -1 ـــــــــــــدولي ، دار المطبوعـــــــــــــات : نصـــ ـــــــــــــادل ال ـــــــــــــا فـــــــــــــي مجـــــــــــــال التب ـــــــــــــل التكنولوجي ـــــــــــــود نق عق

 .18، ص  1992الجزائر ، : الجامعية 

ــــــي الــــــــــــــوطن العربــــــــــــــي ، د ط ،  دار الشــــــــــــــروق للنشــــــــــــــر  - 2 ــــــــــــحافة االلكترونيــــــــــــــة فــــــــ عبــــــــــــــد األميــــــــــــــر الفيصــــــــــــــل ، الصــ

 .15، 14، ص ص،  2005عمان ، : والتوزيع 

                             :  اســــما حســــين حــــافظ ، تكنولوجيــــا االتصــــال اإلعالمــــي التفــــاعلي فــــي عصــــر الفضــــاء االلكترونــــي ألمعلومــــاتي والرقمــــي  - 3

  . Communication Technology Internet – Cyberspace –Digital Interactive     ، د : د ب ، د ط

  .11س ، ص
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  L’information :اإلعالم 2- 2

يأتي األعالم مشتقا من علم وهو بمعنى اإلخبار أو التزود بالمعلومات من مصادرها و استخدام كلمة        

استخدام صائب ويشير إلى الوظيفة األصلية التي ينبع  الحديثة،اإلعالم في اللغة العربية مقابل المصطلحات 

  ."1"اإلعالممنها 

   communication :االتصال 3- 2

هو العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص إلى أخر حتى تصبح مشاعا بينهما       

، وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات واتجاه تسيير 

  ."2"فيه واتجاه تسعى إلى تحقيق ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها 

  : م تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثةمفهو 

هي تلك الوسائل واألدوات التي ظهرت إلى الوجود وعلى حياة المجتمعات اإلنسانية اليومية نتيجة      

التطورات الحاصلة في ميدان اإلعالم واالتصال ، وهذا نتيجة زيادة حاجيات اإلنسان ومتطلباته اليومية ، فنحن 

ية مبتكرات جديدة في بدل الميادين ، ونركزها هنا على ميدان اإلعالم واالتصال الذي نعيش كل دقيقة وكل ثان

أصبح التسابق فيه محتدم إلى درجة كبيرة جدا بين الشركات اإلعالمية واالتصالية وهذا بحثا عن الجديد 

  ."3"واألفضل لإلنسان 

  : الحديثةالمفهوم اإلجرائي التكنولوجيا اإلعالم واالتصال 

مفهوم إجرائيا في بحثنا هذا هي تلك الوسائل واالبتكارات التي الحديثة نقصد بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال       

اجتماعية ،نفسية ، سياسية ، (توصل إليها اإلنسان في ميدان اإلعالم واالتصال نتيجة العديد من العوامل 

  . نة واالندماج والتفاعلية وكل هذا لخدمة اإلنسانوتتسم هذه التكنولوجيا بالتطور السريع والمرو ) اقتصادية

  :العلميالبحث  - 3

هو الدراسة العلمية الدقيقة والمنظمة لموضوع معين باستخدام المنهج العلمي للوصول إلى حقائق يمكن 

  . ''4'' الوصول إلى اآلخرين واالستفادة منها والتحقق من صدقها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــا  - 1 ــــــــــــــاهرة، :قبــــــــــــــاءدار  ط،د   االتصــــــــــــــال،عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــز شــــــــــــــرف، اإلعــــــــــــــالم اإلســــــــــــــالمي وتكنولوجي  ،1998 الق

  .17- 10 ص، -ص 

  .87، ص 2006 عمان،: دراسات المشرق العربي  ط،د اإلعالمي، محمد جمال الفار، المعجم  - 2

 .102،103محمد جمال الفار ،المرجع نفسه ، ص،ص ،  - 3

: عين الدراسات اإلنسانية واالجتماعية  1، االتصاالت واألمن القومي للمجتمع ، ط  صالح سالم ، تكنولوجيا المعلومات - 4

 .59،  2003القاهرة، 
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  : للبحث العلمي  اإلجرائيالتعريف 

 الدكتوراهفي  الباحثينيجتهد  أكاديميمعرفي في طابعة علمي ال إلنتاجهو تلك العملية الفكرية الهادفة    

  .بالجامعة بإعداده

   :يليوفي بحثنا هذا نعرف بالجامعة كما 

هي المؤسسة التي تقوم بصورة رئيسية على توفير التعليم المتقدم لألشخاص على درجة من النضج 

أكثر من مجاالت  أوويتصفون بالقدرة العقلية واستعداد النفسي على متابعة دراسات متخصصة في مجال 

 - كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  –عبد الحميد بن باديس  المعرفة وفي بحثنا هذا نقصد بالجامعة جامعة

  .مستغانم  ، هي محل الدراسة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : الى ما يلي 1984المركز الجامعي مستغانم ليتم تقسيمه سنة  إنشاءتم  1978في سنة *

المدرسة العليا للتربية البدينة ،معهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء  ،المدرسة لوطنية للتعليم العالي في البيولوجية  �

 .والرياضية

  :  إلى 1992تنظيم هذه الهياكل الحقا في سنة  إعادةوقد تمت 

 .المدرسة العليا للتربية البدنية والرياضية ،للعلوم الدقيقة لألساتذةالمدرسة العليا ،مركز جامعي  �

تم تحويل المعهد الوطني للتكوين في  2000وفي سنة  األكاديميةجامعة مستغانم بكل المعايير  أنشأت 1998وفي سنة 

تنظيم  إعادةتم  2009معهد التربية البدنية والرياضية ، وفي سنة  انشأ 2003جامعة مستغانم في سنة  إلىالعمومية  األشغال

 .كليات ومعهد  05جامعة مستغانم لتصبح اليوم تتكون من 

كلية الحقوق والعلوم التجارية ،  كلية العلوم االجتماعيةوالحياة، العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة  والتكنولوجيا، كليةكلية العلوم  �

 .معهد التربية البدنية والرياضية  ، كلية اآلداب والفنون،

  تخصص في رتجيسار لنيل شهادة متاجيسزوبير غزالة ، استخدام االنترنت في التدريس وتطوير البحث الجامعي ، مذكرة م انظر

  . 109، 108، ص ،ص ،  2011،  2010جامعة مستغانم ، السنة الجامعية  ، علم االجتماع االتصال
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  : منهج الدراسة 

  .البينالطريق الواضح :     المنهج أو المنهاج لغة

  .جاء في لسان العرب البن منظور طريق نهج أي بين واضح ونقول فالن منهج الطريق أي وضحه   

   :اصطالحاتعريف 

فهو الخطة أو التخطيط لشيء ما كان هذا الشيء ماديا أو معنويا، فثمة تخطيط لمشاريع وثمة أيضا      

" ولقد وردت كلمة المنهج في القران الكريم ، لقوله تعالى ، ''1'' تخطيط لبحث أو كتاب وهو ما نحن بصدد دراسته

  .''2''صدق اهللا العظيم " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا 

إن المنهج في العلم مسألة جوهرية ، كما أن اإلجراءات المستخدمة أثناء إعداد البحث وتنفيذه هي التي تحدد 

  .النتائج 

بالبحث فهو مطالب باحترام المسعى الذي هو في الواقع طريقة دقيقة هكذا ومهما كان الشخص الذي يقوم       

وصحيحة ومنظمة وفقا لمنطق غير مرن ، وبكلمات أخرى فهو مسعى صارم ولكي يكون مقبوال ويترتب عليه 

نتائج مالئمة فان هذا المسعى يتطلب الصرامة يوجد في العلم إذن مثلما هو الحال في ميادين أخرى منهجا وهو 

  . ''3''رة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي إتباعها بكيفية منسقة ومنظمةعبا

والمعروف أن أول خطوة في دراسة ظاهرة ما تتمثل في جمع أوصاف ومعلومات دقيقة عن الظاهرة كما      

يمثله المنهج الوصفي ، توجد في الواقع ويتم وصفها وصفا دقيقا ،ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا وهو ما 

وجد ــــــــــما تـــومات دقيقة عنها حيث يدرس الظاهرة كـــها الباحث هي جمع أوصاف ومعلــــــــــلذلك أول خطوة يقوم ب

  .''4''في الواقع 

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ناصر للنشر ،  1، طمن التفكير في  اإلشكالية حتى المناقشة : محمد صالح ناصر ، كيف تكتب بحثا جامعيا   - 1

 .06، ص  2014و منقحة ، ص  مزيدة، طبعة الجزائر : والتوزيع 

 .المائدةسورة  48اآلية  الكريم،القران  - 2

 .36ص ، مرجع سبق ذكره ،  منهجية البحث في العلوم اإلنسانية ، تدريبات عملية : موريس أنجرس  - 3

  .187، ص 1981، إحسان محمد الحسني عبد المنعم الحسني، طرق البحث االجتماعي، وزارة التعليم العالي ، بغداد  - 4
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ا عن طريق جمع ينهج الوصفي يعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كممويرى آخرون أن ال      

  .''1''معلومات مقننة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها وٕاخضاعها للدراسة الدقيقة 

وفي خضم كل هذه التعريفات فقد كان المنهج الوصفي يفرض نفسه هنا كمنهج في دراستنا هذه التي تهدف إلى 

  .''2''وصف وتشخيص الظاهرة المبحوثة حيث إن مثل هذه البحوث في البحث العلمي تعني البحث المعمق 

  : أدوات الدراسة 

تصنيفها وجدولتها وهي ترجمة للكلمة   أو األداة هي وسيلة المستخدمة في جمع البيانات        

"Technique"  وتستخدم في البحوث االجتماعية الكثير من وسائل والتقنيات ، كما يمكن استخدام أكثر من

تقنية في البحث الواحد إذ اقتضت الضرورة ذلك، وبصفة عامة فان الباحث يفضل األدوات التي يراها إنها تمكنه 

مستهدفة بأكثر دقة وموضوعية وذلك حسب طبيعة الموضوع وأهداف البحث وكيفية من الوصول إلى البيانات ال

  ."3"استجابة المبحوثين لها 

وعن األداة المستخدمة في بحثنا هذا هي المقابلة فالمقابلة بوصفها أداة للبحث هي حوار يتم بين القائم بالمقابلة 

الموضوع معين ، وتتعلق خاصة باآلراء  وبين شخص أو مجموعة أشخاص بهدف الحصول على معلومات حول

  ."4" واالتجاهات أو السلوك أو المعلومات  أو الشهادات ويطلق عليها التحقيق بواسطة المقابلة

وقد اعتمدنا في المرحلة االستطالعية على المقابلة غير المقننة ، بهدف التعرف على بعض الجوانب الغامضة 

ا استخدمنا في ذلك أسلوب األسئلة العامة بطريقة حرة في شكل إثارة العديد التي ساعدتنا في تحديد إشكالية بحثن

  ."5" من النقاط المختلفة وهذا النوع يجعل المبحوث يسترسل في الكالم إلعطاء من المعلومات والبيانات

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــ

 اإلسكندرية، :الحديثالمكتب الجامعي  المنهجية،خطوات المنهجية إلعداد البحوث  العلمي،محمد شفيق، البحث  - 1

  .80ص  ،1985

 .103، ص 2003الجزائر، : في علوم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعيةالبحث هج ااحمد بن مرسلي، من -2
 :والتوزيعجسور للنشر   ،2طخالد حامد، منهجية البحث في العلوم االجتماعية في العلوم االجتماعية واإلنسانية،  - 3

 .137ص  ،2012 الجزائر،

  .140ص  ،نفسهمرجع ال حامد،خالد  - 4

  .213، ص 2003الجزائر، : أحمد بن مرسلي، مناهج البحث في علوم اإلعالم واالتصال، ديوان المطبوعات الجامعية - 5
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المبحوث  وتمتاز المقابلة عن غيرها من أدوات البحث االجتماعي بأنها األكثر مرونة وبأنها تسمح بمالحظة   

والتعمق في فهم الموقف الكلي الذي يستجيب فيه المقابلة بحيث يستطيع الباحث أن يشرح ما قد يكون غامضا 

من األسئلة ويستطيع أن يتكيف مع الجو االجتماعي الذي تجرى فيه المقابلة حتى يكون أكثر واقعية ويجعل 

  .  ”1”المبحوث أكثر تجاوبا

  :  مجتمع البحث وعينة الدراسة

مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة مسبقا  :هوإن المجتمع البحث في لغة اإلنسانية          

وتعتبر مرحلة تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات المنهجية في البحوث ،  "2" المالحظاتوالتي ترتكز عليها 

ها إجراء البحث وتصميمه وكفاءة نتائجه ، االجتماعية وهي تتطلب من الباحث دقة بالغة ، حيث يتوقف علي

ويواجه الباحث عند شروعه في القيام ببحثه مشكلة تحديد نظام العمل أي اختبار ، مجتمع البحث آو العينة التي 

  ." 3"سيجري عليها دراسته وتحديدها 

ث العلمي هو جامعة فمجتمع البحث في دراستنا هاته المتضمنة الستخدام تكنولوجيا لإلعالم واالتصال في البح

  .العلوم اإلنسانية واالجتماعية  كلية –مستغانم  –عبد الحميد بن باديس 

  : العينة وأسباب اختبارها 

  . "4"معينالعينة هي مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث 

وعليه فالمعاينة األنسب التي كانت في هذا الموضوع هي المعاينة غير االحتمالية ونخص بالذكر طلبة     

  .واالجتماعيةالدكتوراه بقسم علوم واالتصال لكلية العلوم اإلنسانية 

غير احتمالية الن احتمال عنصر من مجتمع البحث معروف ومن المستحيل معرفة أن كان لكل عنصر الحظ  

  .العلميفي استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في البحث 

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140، ص ذكره  مرجع سبق  منهجية البحث في العلوم االجتماعية في العلوم االجتماعية واإلنسانية  ،خالد حامد ،  - 1

  .298، ص  ذكره  مرجع سبقموريس أنجرس ، منهجية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،  - 2

 1999اإلسكندرية ، : محمد شفيق ، الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية ، د ط ، المكتب الجامعي الحديث  - 3

 .112، ص 

  .301، ص  ذكره  منهجية البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،  مرجع سبق: موريس أنجرس : انظر  - 4
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   :الموضوعدوافع اختيار 

  ارنا لها في هذا الموضوع والمتمثل في استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يتكمن دوافع التي وقع اخت      

ب الجامعات والمعاهد العالمية المتميزة بالحداثة كفي الجامعة ، كون أن الجامعة الجزائرية تسعى لمسايرة ر 

وتسهيل لعملية إعداد البحوث العلمية واألكاديمية والعصرنة في البحث العلمي واألكاديمي وبهدف الرقي به ، 

الذاتية : وعليه يكمن اختصار دوافع هذه الدراسة في نوعين من األسباب هي  ميينيواألكادللطلبة والباحثين 

  :والموضوعية وذلك كاألتي 

 : الدوافع الذاتية  - 1

وحداثة الموضوع في الجامعة تتمثل في االنتفاع الشخصي في معالجة هذا الموضوع والتي تتماشى       

كلية العلوم اإلنسانية  -مستغانم –جامعة عبد الحميد ابن باديس الجزائرية والمحلية خصوصا ونقصد بذلك 

واالجتماعية ، إضافة أن الموضوع بحثنا هو من بين المواضيع المتميزة بالعصرنة والتي باتت تشغل بال أهل 

  .االختصاص في مجال البحث العلمي واألكاديمي 

     باع الفضول العلمي من خالل محاولة التعرض على واقع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ومدى استخدامه شإ -

 .ة والباحثين ومحاولة التطرق إلى رهانات ذلك في الجامعة بلطمن قبل ال

وموقعها من الجامعات العالمية األخرى والتي  الجزائرية،باإلضافة إلى المالحظات الشخصية لمستقبل الجامعة  -

 .أكثرشدت االنتباه مما جعلنا نتعلق بالموضوع 

 :  الدوافع الموضوعية -2

ع الموضوعية في كون الموضوع المعالج ينصب في المسار الدراسي شعبة علوم اإلعالم تمثلت هاته الدواف  

 .واالتصال تخصص السمعي البصري والفضاء العمومي 

وباعتبار استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يلعب دورا كبيرا في خدمة التعليم والبحث العليم خاصة لما أصبح 

لذا فهي دراسة ، لبحث العلمي والطلبة بحاجة ماسة إلى مثل هكذا تطورات يقدمه من معلومات والتي تالءم ا

تعالج أبعاد لذكر منها البعد اإلعالمي واالتصالي وكذا البعد التعليمي سيما وان الظاهرة تنطلق من الوسائط 

ذلك إبراز العالقة اإلعالمية واالتصالية المتميز بالتكنولوجيا وموجهة إلى المهتمين بالبحث العلمي الجامعي ، وب

بينهما ومحاولة البحث في آفاق هاته االستخدامات التكنولوجية في  خدمة التعليم والجامعة عامة ، كما نهدف 

  .إلى تزويد رفوف المكتبة الجامعية بمثل هكذا مواضيع خاصة وأنها تنصب في التخصص الدراسي 

ة في هذا الميدان بل حتى المهنيين والمهتمين مرجع يعتمد عليه الطلبة في دراستهم القادمو ليكون كسند 

والمعرفة ليبقى  اإلطالعوالمشغوفين بحب  أخرىبالمجال ابحث العلمي والتعليم العالي وكذا من تخصصات 

واالتصال في الجامعة  اإلعالمومدى استخدام تكنولوجيا  أمالعمل متواضع يقدم  إالهو  الموضوع هذا ما

في جلب المعلومة من اجل التنوير البحث العلمي للطالب والدارسين  أتاحتهاالجزائرية وكذا التسهيالت التي 

االستراتيجي  اإلدراككبيرة ومدى  إمكانياتالجامعيين بغية الدفع بالتنمية في الميدان ومعرفة ما ينطوي عليه من 

حركة تنوير في شتى يصحب ذلك  أنفي الجامعة على  خصوصاالتكنولوجيا  للقيادات العليا في استخدام هاته
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       المجاالت مستقبال كما أن الغرض من هذا معرفة إشباع احتياجات ومتطلبات الطالب الجامعي ورغبته 

في تسهيل الحصول على المعلومة خاصة وأننا في عصر العولمة اإلعالمية كل هذا إلى جانب خبرة وتجربة 

ول المتطورة خصوصا في مجال البحث العلمي والتعليم العالي حيث أن الموضوع غير قابل لالستيراد إال الد

  .بحدود االستفادة من تجارب السابقين اآلخرين في الميدان 

  :أهداف الدراسة   

تهدف دراستنا هاته إلى محاولة العرف على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجامعة ونخص بالذكر         

كعينة عن باقي الجامعات الجزائرية وذلك نظرا لما يشهده  فضاء   -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

لمي واألكاديمي وفي هذا اإلعالم واالتصال من تقدم علمي وتكنولوجي ، وانعكاس تأثيرات على البحث الع

  : يلي  السياق تبدوا األهداف في الجانب النظري  كما

بجامعة التعرف على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة وأهميتها في تفعيل البحث العلمي الجامعي  -1

 .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  - مستغانم –عبد الحميد بن باديس 

م تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة بقسم علوم اإلعالم واالتصال التأكيد على ضرورة استخدا -2

خصوصا، وما مدى مساهمة دلك في ترقية والنهوض في التعليم العالي والبحث العلمي لمواكبة التطور 

واالتصال في البحث العلمي واألكاديمي  اإلعالمإن الغاية من هذا االستخدام لتكنولوجيا .التكنولوجي المعاصر

 .جعل من الجامعة الجزائرية مصنفة ضمن خارطة الجامعات العالمية المتميزة بالحداثة ي

أما في الجانب التطبيقي من دراستنا هاته لموضوع استخدام تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجامعة          

تقديم  نسانية واالجتماعيةكلية العلوم اإل  -مستغانم    -جامعة عبد الحميد بن باديسالجزائرية ونخص بالذكر 

   صورة عن البحث في شكل ريبورتاج مصور يعرض موضوع بحثنا ، حيث يبدو العمل النظري مترجم تطبيقيا 

في شكل مادة سمعية بصرية لتبقى في األخير هته الدراسة كدراسة سابقة وتمهيدية للبحوث القادمة في مسار 

  .البحث العلمي واألكاديمي 

  :النظريةالمقاربة 

إن مدخل االستخدامات واالشباعات هو محاولة النظرية التفسير التي من خاللها يوظف الفرد عملية         

االتصال لخدمة حاجاته وتحقيق أهدافه ، كما يقدم تصنيفا متناسقا لألساليب التي يتبعها األفراد إلشباع حاجتاهم 

ائل اإلعالم لدى األفراد ومدى إشباع حاجاتهم النفسية من حيث هذه النظرية عموما لدراسة دوافع استخدام وس

  ."1"خاللها 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

،  2008االزرايطية ، :  ، دار المعرفة الجامعية) انجليزي ، عربي (طارق سيد احمد الخليفي ، معجم مصطلحات اإلعالم  - 1

  .228ص 
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ويقدم نموذج االستخدامات واالشباعات مجموعة من مفاهيم والشواهد التي تؤكد إن أسلوب اإلفراد أمام       

وزمالئه إلى أن "  ادلستاين"االجتماعية والسكانية والشخصية ويذهب وسائل اإلعالم أكثر قوة من المتغيرات 

جاء كرد فعل لمفهوم قوة وسائل اإلعالم الطاغية ويضفي هذا النموذج  تأسيس نموذج االستخدامات واالشباعات

صفة االيجابية على جمهور وسائل اإلعالم فمن خالل نموذج االستخدامات ال تعد الجماهير مجرد مستقبلين 

سلبيين لرسائل االتصال الجماهيري ، وٕانما يختار األفراد بوعي الوسائل االتصالية التي يرغبون في التعرض 

 ،"1" إليها ونوع المضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية واالجتماعية من خالل قنوات المعلومات والترفيه المتاحة

ها حتى اإلعالمية فال شك وان مستخدميها تولدت وبما أن االنترنت اليوم قد تخطت كل وسائل االتصال بما في

لديهم أيضا دوافع وحاجات مادية وعاطفية وجدوا في استعمالهم المستمر لشبكة االنترنت تسبيال إلشباعها تتباين 

بين تلك الحاجات المعرفية والتجارية أو الترفيهية أو حتى تلك العالقات االجتماعية التي تمارس الكترونيا وتندرج 

والتي ترى " بنظرية االعتماد " ه النظرية نتيجة االنتشار المعلومات واالتصاالت الرقمية ، نظرية أخرى سميتهذ

إن االتصال الرقمي ال يعتبر نظاما للمعلومات فقط، ولكنه العديد من النظم الخاصة بفئات المستخدمين والزائرين 

  ."2" وماجات هؤالء الزائرينوحزم المواقع ومحتواها وأهدافها التي تتفقا مع أهداف 

  :ويحقق منظور االستخدامات واالشباعات عدة أهداف رئيسية    

أن النموذج يأخذ في االعتبار زبون وسيلة اإلعالم واالتصال المتلقي ، كنقطة بدئ بدال من أن تكون الرسالة 

اإلعالمية واالتصالية هي نقطة البدء ثم يخبرنا عن سلوكه االتصالي قيمات يتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع 

سائل االتصالية بدال من التصرف السلبي وسائل االتصال ، حيث أن األفراد يوظفون بفعالية مضامين الر 

إتجهاها ،ومن ثم فإن هذا المدخل ال يفترض وهو وجود عالقة مباشرة بين الرسائل اإلعالمية واالتصالية  

والتأثيرات على الجمهور وٕانما الجمهور يستخدم الرسائل ألمور كثيرة وتلك االستخدامات تلعب كعوامل وسيطية 

  ."3"مدى تأثيرها على كل من استخدامات الوسائل وٕاشباعاتها متغيرات متداخلة من حيث 

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص، 1998القاهرة، : ، الدار المصرية اللبنانية6حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، ط حسن عماد مكاوي، ليلى  - 1

  .240، 239ص، 

 . 248، 247القاهرة، ص، ص، : عبد الحميد محمد، نظريات اإلعالم واالتصال التأثير، ط، عالم النشر - 2

  .276، ص  2006بيروت ، : العربية، دار النهضة 1مــــــــــــي عبد اهللا ، نظريات االتصال ، ط -3
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  تمهيد 

بحلــــــول القــــــرن العشــــــرين شــــــهدت تكنولوجيــــــا اإلعــــــالم واالتصــــــال الحديثــــــة تقــــــدما وتطــــــورا وعرفـــــــت     

قفــــزات هائلــــة ومتســـــارعة لتصــــبح اليـــــوم تمثــــل أحـــــد أبــــرز مظــــاهر الحيـــــاة العصــــرية ألنهـــــا بكــــل بســـــاطة 

التقنيـــــات واألدوات والوســــــائل المختلفــــــة التــــــي أدت بعـــــد إدخــــــال التكنولوجيــــــا عليهــــــا عبـــــارة عــــــن مجمــــــوع 

إلـــــى إزالـــــة تلـــــك الفـــــوارق العميقـــــة بـــــين مختلـــــف األدوات االتصـــــالية هـــــذا الن التكنولوجيـــــا فـــــي حـــــد ذاتهـــــا 

وفــــي ابســــط تصــــور لهــــا هــــي ذلــــك االنــــدماج بــــين العلــــم والتقنيــــة أو االنــــدماج بــــين المعرفــــة والعلــــم وبــــين 

ـــــى الوســـــ ائل والتقنيـــــات فالتكنولوجيـــــا ســـــاهمت بشـــــكل كبيـــــر وفعـــــال فـــــي دفـــــع عجلـــــة التطـــــور والتقـــــدم عل

مســــتوى كــــل المجــــاالت بمــــا فيهــــا مجــــال االتصــــال الــــذي أعطــــت لــــه دفعــــا قويــــا فــــي كــــل أدواتــــه لتكســــبه 

ـــــه تســـــميه  ـــــذلك المختصـــــين يتفقـــــون علـــــى إعطائ ـــــورة االتصـــــال"عـــــدة تقنيـــــات خاصـــــة وتجعـــــل ب لمـــــا " ث

كاســــات علــــى العــــالم أجمــــع لــــذلك يمكننــــا جــــزم بــــأن التكنولوجيــــا وفــــرت علــــى اإلنســــان عــــادت بــــه مــــن انع

الكثيــــر مــــن الجهــــد ووضــــعه فــــي مكانــــة مثلــــي لتقــــي العديــــد مــــن االكتشــــافات وبــــذلك فتحــــت أمامــــه أفاقــــا 

ــــــم تفــــــوت فرصــــــة  واســــــعة لدراســــــة مختلــــــف الظــــــواهر بتقنيــــــات علميــــــة حديثــــــة و حتــــــى الــــــدول الناميــــــة ل

  .ت الثورة التكنولوجية   االستفادة من إيجابيا
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  نشأة وتطور التكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة : المبحث األول

وجــــدت وســــائل اإلعــــالم و االتصــــال بوجــــود كائنــــات هــــذا العــــالم ، ولكنهــــا مــــرت بمراحــــل تطــــور        

عديــــــدة أفــــــرزت عــــــدة أنــــــواع متفارقــــــة فــــــي الكــــــم و المــــــدى ولكنهــــــا تهــــــدف دائمــــــا إلــــــى فوريــــــة االتصــــــال 

ــــــــى بــــــــوادر تكنولوجيــــــــا اإلعــــــــالم  وتوســــــــيع دائــــــــرة المســــــــتقبلين وتحســــــــين نوعيــــــــة الرســــــــالة ، وبــــــــرزت أول

ــــــيم ســــــتورغون "ثــــــة باكتشــــــاف البريطــــــاني واالتصــــــال الحدي الموجــــــات  "w . stugon" "ول

مـــــن اختـــــراع التلغـــــراف " صـــــامويل مـــــورس "واســـــتطاع مـــــن بعـــــد  1824الكهرومغناطيســـــية وذلـــــك فـــــي 

م ، حيــــث ابتكــــر طريقــــة للكتابــــة تعتمــــد علــــى اســــتخدام الــــنقط والشــــرط وقــــد تــــم مــــد خطــــوط  1837عــــام 

ا والهنـــــد الهامـــــة فـــــي التكنولوجيـــــا االتصـــــال التـــــي أدت فـــــي التلغـــــراف الســـــلكية عبـــــر كـــــل أوروبـــــا وأمريكـــــ

ـــــل "اســـــتطاع  1876ي عـــــام فـــــف ،  "1" النهايـــــة إلـــــى وســـــائل االلكترونيـــــة عديـــــدة ـــــرع  "جـــــراهيم بي أن يخت

التليفــــــون لنقــــــل الصــــــوت إلــــــى مســــــافات بعيــــــدة وأمكــــــن مــــــن خاللهــــــا أن تصــــــل أطــــــراف نائيــــــة بواســــــطة 

فـــــــي مجـــــــال االتصـــــــال تـــــــم اســـــــتخدام تكنولوجيـــــــا أخـــــــرى وهـــــــي الكـــــــاميرا  ،"2" البـــــــرق والهـــــــاتف والمـــــــذياع

خاصـــــة فـــــي مجـــــال الســـــينما ثـــــم تالهـــــا محاولـــــة االتصـــــال عـــــن طريـــــق الالســـــلكي فكانـــــت اإلذاعـــــة واهـــــم 

اســـــتطاع  1896فـــــي عـــــام   ، "3"" لهـــــا مـــــا يميزهـــــا هـــــو الســـــرعة وال يوجـــــد مـــــا يعيقهـــــا عـــــن المســـــتقبلين

مـــــــن اختــــــراع الراديـــــــو أو الالســـــــلكي ، وكانــــــت هـــــــي المـــــــرة  "غـــــــو غليمومـــــــاركوني " العــــــالم االيطـــــــالي 

األولـــــي التـــــي ينتقـــــل فيهـــــا الصـــــوت إلـــــى المســـــافات بعيـــــدة بـــــدون اســـــتخدام األســـــالك ، وتـــــم افتتـــــاح أول 

م ، وبعـــــــدها بـــــــدأت محطـــــــات البـــــــث اإلذاعـــــــي فـــــــي  1918محطـــــــة للبـــــــث اإلذاعـــــــي فـــــــي أمريكـــــــا ســـــــنة 

وجيــــــه الخــــــدمات اإلذاعــــــة الصــــــوتي المنتظمــــــة االنتشــــــار وكــــــان األلمــــــان والكنــــــديون أول مــــــن بــــــدا فــــــي ت

م بـــــأول محاولـــــة لنقـــــل الصـــــور 1975فـــــي عـــــام  " جـــــورج كيـــــري"م ، وقـــــام األمريكـــــي 1919منـــــذ عـــــام 

باســــــتخدام الكهربــــــاء مــــــن خــــــالل تســــــليط الضــــــوء المــــــنعكس عــــــن الصــــــورة علــــــى لــــــوح مرصــــــع بالخاليــــــا 

ء المــــنعكس ومــــن ثــــم يــــتم نقــــل الضــــوئية التــــي تقــــوم بتوليــــد التيــــارات الكهربائيــــة كناســــب مــــع شــــدة الضــــو 

هـــــذه التيـــــارات باألســـــالك لـــــي عـــــدد مماثـــــل مـــــن المصـــــابيح الكهربائيـــــة المتراصـــــة فتضـــــئ راســـــميه بـــــذلك 
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ــــو"وعــــدل األلمــــاني        ــــول نبك ــــك  1884فــــي عــــام " Paul Nipkoui" "ب م مــــن هــــذا النظــــام وذل

ـــــالتحلي عـــــن النظـــــام المصـــــابيح  ـــــرة واســـــتبدالها بنظـــــام ميكـــــانيكي لمســـــح الصـــــورة وقـــــد بـــــدأت أول ب الكثي

ــا فرنســـــــا فـــــــي العـــــــام نفســـــــه  1935تجـــــــارب التلفزيـــــــون فـــــــي ألمانيـــــــا عـــــــام  م ، ببـــــــث غيـــــــر ملونـــــــا تبعتهـــــ

ـــــــي عـــــــام  ـــــــا ف ـــــــي 1936وبريطاني ـــــــات المتحـــــــدة ف ـــــــم الوالي م ، مســـــــتفيدة ممـــــــا ســـــــبقتها مـــــــن  1939م ، ث

ــــــــــي مجــــــــــــال الكهربــــــــــــاء ول تصــــــــــــوير الفوتــــــــــــوغرافي ، واالتصــــــــــــاالت الســــــــــــلكية الدراســــــــــــات والتجــــــــــــارب فــ

وبعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة شـــــهدت تكنولوجيـــــا التلفزيـــــون تحســـــنا فـــــي تقـــــديم صـــــورة  ،  "1"والالســـــلكية

ــــــره مـــــــــن وســـــــــائل اإلعالميـــــــــة ــــوحا وحتـــــــــى يومنـــــــــا هـــــــــذا ال يـــــــــزال منافســـــــــا قويـــــــــا لغيـــ        أكثـــــــــر دقـــــــــة ووضـــــ

ـــــــين الصـــــــورة  ، "2"األخـــــــرى ـــــــث يجمـــــــع ب ـــــــة عرفهـــــــا اإلنســـــــان حي ـــــــدر وســـــــلية وٕاعالمي ـــــــاز اق ـــــــر التلف ويعتب

والصـــــوت وبـــــذلك يســـــتطيع الســـــيطرة علـــــى حاســـــتي البصـــــر والســـــمع وهمـــــا مـــــن أهـــــم الحـــــواس وأشـــــدها 

اتصــــال بمـــــا يجـــــري فـــــي الـــــنفس مـــــن أفكـــــار ومشــــاعر ، وهـــــو ينقـــــل إلـــــى مشـــــاهديه فـــــي اغلـــــب األحيـــــان 

ن أهــــــــم االختراعـــــــــات القـــــــــرن العشـــــــــرين اختـــــــــراع الحاســـــــــب والشـــــــــك أن مـــــــــ، "3"الحــــــــدث وقـــــــــت حدوثـــــــــه 

ــــي فــــي األربعينيــــات مــــن هــــذا القــــرن العشــــرين اختــــراع الحاســــب الكترونــــي فــــي األربعينيــــات مــــن  الكترون

  ."4"" وليام شوكاي " و   "      فود دنيومان " هذا القرن على يدي العالمين 

ــــــــة ا ــــى نهايــــــــة الحــــــــرب العالمي ــــ ــــــــاريخ صــــــــناعة الحاســــــــوب إل ــــــــات المتحــــــــدة ويرجــــــــع ت ــــــــي الوالي ـــــــة ف لثانيـ

)U.S.A( مــــع أول حاســــوب الكترونــــي  )ENIAC(  تميــــز هــــذا األخيــــر بكبــــر حجمــــه وتعقــــد مكوناتــــه

عـــــرض للبيـــــع )UNIVAC(وصـــــمم بشـــــكل خـــــاص لألغـــــراض عســـــكرية ، أم حاســـــوب تجـــــاري فقـــــد ســـــمي

  ."5" م ، ووجه أساسا لألعمال االدراية فقط ليشمل فيما بعد قطاعات أخرى 1951سنة 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

،  2005القـــــــاهرة، :، دار الفكـــــــر العربـــــــي   2لمي ، نشـــــــأة وســـــــائل اإلعـــــــالم وتطورهـــــــا ، ط إبـــــــراهيم عبـــــــد اهللا المســـــــ - 1

 .308-302،ص  -ص

ــــوم اإلعــــالم واالتصــــال ، تخصــــص وســــائل اإلعــــالم  - 2 ــــل شــــهادة الماســــتر فــــي عل ــــي رقيــــة ، رســــالة ماســــتار لني بلخروب

ـــــة ودروهـــــا فـــــي المؤسســـــة االقتصـــــادية  ة اتصـــــاالت الجزائـــــر فـــــرع مؤسســـــ -والمجتمـــــع ، تكنولوجيـــــا االتصـــــال الحديث

  .27، ص  2013-2012السنة الجامعية، جامعة مستغانم ، –نموذجا  –مستغانم 

 .23، ص  2007بيروت ، : محمد على القوزي ، نشأة وسائل االتصال وتطورها ، دار النهضة العربية   - 3

  .202، ص  ، مرجع سبق ذكره ) عربي  –انجليزي ( محمد كرم شلبي ، معجم المصطلحات  - 4

ســـــبات اآلليـــــة وتشـــــغيل المعلومـــــات، ترجمـــــة ســـــرور وعاصـــــم احمـــــد الحمـــــامي ، االح،نانســـــي ســـــترن ، روبـــــرت ســـــترن  - 5

 .166، 164، ص ، ص  1990الرياض ، : دار المريخ للنشر 
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  : األقمار الصناعية

ـــــــا أساســـــــا مهـــــــدت          ـــــــان أول مـــــــا يواجهنـــــــا أن فكرتن ـــــــة باألقمـــــــار الصـــــــناعية ، ف لإلحاطـــــــة المعرفي

دعــــا فيهـــــا إلـــــى إســـــتخدام "  عـــــالم الالســـــلكي"مقالــــة علميـــــة للكاتـــــب االنجليــــزي ارش كـــــالرك فـــــي مجلــــة 

الصـــــــواريخ األلمانيـــــــة فـــــــي المجـــــــال الســـــــلمي ،وذلـــــــك بـــــــاإلطالق األقمـــــــار الصـــــــناعية فـــــــي مـــــــدار حـــــــول 

  .على ارتفاع حوالي ستة وثالثين ألف كيلومتر اإلقامة نظم لالتصاالت الدولية األرض 

م مـــــن ضـــــروب الخيـــــال العلمــــــي  ، وقـــــد ظلـــــت كـــــذلك حتــــــى زادت 1945وكانـــــت الفكـــــرة وقتـــــذاك عــــــام 

  .كمية االتصاالت بين القارات وعبر المحيطات 

 240كانـــــــت ســـــــعتها م و 1965وقــــــد بـــــــدأ بــــــإطالق سلســـــــلة أقمـــــــار االتصــــــاالت انتلســـــــات األولـــــــى عــــــام 

ــــه  ــــه كــــان حجمــــا ممــــا تنقل ــــدوائر يبــــدو وقتــــذاك ضــــئيال غيــــر ان ــــئن كــــان عــــدد هــــذه  ال دائــــرة تلفزيونيــــة ول

جميـــــع الكوابـــــل البحريـــــة الممتـــــدة عبـــــر األطلســـــي بـــــين أوروبـــــا والواليـــــات المتحـــــدة فـــــي الســـــنوات العشـــــر 

  .م 1965م إلى  1955من عام 

ة ســـــاعدت علـــــى تطـــــور نظـــــم األقمـــــار االصـــــطناعية ثـــــم طـــــرأت بعـــــد ذلـــــك ثـــــورات تكنولوجيـــــة هائلـــــ     

ــن سلســـــــلة انتســـــــاب فـــــــي عـــــــام  م 1989لالتصـــــــاالت والمعلومـــــــات، إذ بلغـــــــت ســـــــعة الجيـــــــل الســـــــادس مـــــ

ــــر مــــن  ــــث المباشــــر جــــزءا مــــن  44أكث ــــة، وأضــــحت األقمــــار االصــــطناعية لالتصــــاالت والب ــــرة تليفوني دائ

ا أساســــــيا للحصــــــول علـــــــى مكونــــــات العــــــالم المعاصــــــر وتنوعـــــــت مجــــــاالت اســــــتخدامها لتصــــــبح مصـــــــدر 

   ،    "1" معلومـــــات ونقلهـــــا وتحليلهـــــا ممـــــا اســـــتتبع ظهـــــور أنظمـــــة مختلفـــــة صـــــممت لتلبيـــــة احتياجـــــات عينـــــة

وتعــــد هــــذه الثــــورة الخامســـــة فــــي مجــــال االتصــــال فالنـــــاس فــــي كــــل عصــــر قـــــد اظهــــروا مقــــدرة ملحوظـــــة 

هم العلميــــــة علــــــى أخــــــذ بتكنولوجيــــــا عصــــــرهم وطبقوهــــــا بطــــــرق عصــــــرية تناســــــب حــــــل المشــــــكالت حيــــــات

ولعـــــل ابـــــرز مظـــــاهر تلـــــك الثـــــورة االتصـــــالية يمثـــــل فـــــي انتشـــــار االنترنـــــت فقـــــد اجمـــــع علمـــــاء االتصـــــال 

      ."2"والمعلومات أن انجازها يعتبر انجاز في أواخر القرن العشرين 

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

عصـــــر الفضـــــاء االلكترونـــــي ألمعلومـــــاتي والرقمـــــي  تكنولوجيـــــا االتصـــــال اإلعالمـــــي التفـــــاعلي فـــــي حـــــافظ،أســـــماء حســـــين  - 1

  . 32، 31، مرجع سبق ذكره ، ص،ص، 

ص ،ص  ، مرجـــــع ســـــبق ذكـــــره رســـــالة ماســـــتر لنيـــــل شـــــهادة الماســـــتر فـــــي علـــــوم اإلعـــــالم واالتصـــــال ، :بلخروبـــــي رقيـــــة  - 2

27 ،28 .  
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ـــــى عـــــام     ـــــت إل ـــــق عليهـــــا  1945وتعـــــود الفكـــــرة األولـــــى لالنترن ـــــد مـــــا طـــــرح فانيفـــــاربوش آلـــــة تطل م عن

ــــيكس ماشــــين"اســــم  ــــربط بينهمــــا "    MAMEX MACHINE" "ميم لتنظــــيم المعــــارف اإلنســــانية وال

وتمكــــــين البــــــاحثين مــــــن اســــــتعادة المعلومــــــات بطريقــــــة الكترونيــــــة والوصــــــول إلــــــى المعلومــــــات المرتبطــــــة 

  ."1"بها 

ــــــت فكــــــرة          ــــــى ظهــــــور االنترن ــــــادت إل ــــــة المهمــــــة التــــــي ق ــــــة العلمي نص الــــــومــــــن اإلســــــهامات الفعلي

م معتمــــدا علــــى فكــــرة بــــوش، وقــــد عبــــر 1962التــــي قــــدمها تيدنيلســــون عــــام   "Hypestext" الفــــائق

نيلســـــون عـــــن فكرتـــــه بكونهـــــا النـــــاس مـــــن إرســـــال واســـــتقبال المعلومـــــات والـــــروابط بـــــين الرســـــائل والـــــتحكم 

ـــــورة الصـــــناعية ، فقـــــد أحـــــدثت   ،"2"جهـــــا فـــــي نتائ واســـــتجابة لعـــــالج بعـــــض المشـــــكالت الناجمـــــة عـــــن الث

هــــذه المرحلــــة ثــــورة فــــي نظــــم االتصــــال وحولــــت العــــالم إلــــى قريــــة كونيــــة عالميــــة إلكترونيــــة يعــــرف الفــــرد 

ـــــــت وقوعـــــــه إال أن هـــــــذا االنفجـــــــار  فيهـــــــا بالصـــــــوت والصـــــــورة والكلمـــــــة المطبوعـــــــة كـــــــل مـــــــا يحـــــــدث وق

ــــى مســــتوى األحــــداث المعلومــــاتي  جعــــل اإلنســــ ان العــــادي يعجــــز عــــن متابعــــة مــــا يحــــدث فــــي العــــالم عل

ـــــــة  ـــــــي وأصـــــــبحت وســـــــائل االتصـــــــال االلكتروني ـــــــى مســـــــتوى التخصـــــــص العلمـــــــي و المهن ـــــــة أو عل اليومي

  ."3"وفق هذا المفهوم النافذة السحرية التي نرى من خاللها أنفسنا 

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة ماستر لنيل شهادة الماستر في علوم اإلعالم واالتصال،  استخدام االنترنت لتلبية الحاجات المعرفية  مداح علية،  - 1

قسم علوم اإلعالم واالتصال ، نموذجا ،  –تخصص اتصال و صحافة ، دراسة وصفية تحليلية : لدى الطالب الجامعي 

  .57، ص  2013، 2012،  السنة الجامعية جامعة مستغانم، 

عمان، د س، ص : مصطفى صادق، اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقات، د ط، الشروق للنشر والتوزيع عباس - 2

335. 

 .104، 103،  مرجع سبق ذكره ،ص ،صاالتصال ونظرياته ، ليلى حسين السيد ، : حسين عماد مكاوي  - 3
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  : الحديثة  تعريف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال: المبحث الثاني

تعد التكنولوجيا بمثابة التطبيقات العلمية للعلوم النظرية ،والتي تنتج باألساس عن تفاعل اإلنسان         

مع عناصر الكون بوعي وكفاءة ، بحيث تسعى إلى اكتشاف أسراره وقوانينه ،وهو ما يؤدي إلى التقدم 

دمة التي وظفت العلم لخدمة المستمر ألساليب وتكنولوجيا اإلنتاج وهذا هو ما قامت به الدول المتق

  .المجتمع ، وتنتج عن ذلك التقنيات الحديثة واالختراعات المتتالية واستخدام الحواسيب اآللية العمالقة 

   :لغويا 

وتعني فنا  )Téchne(  والتي عبرت تقنيات من الكلمة اليونانية )  Technology(اشتقت كلمة        

 وتعنـي علمـا أو دراسـة )  Logos (وتعنـي تركيـب اونسـجا ، والكلمـة  )Texere(ومهارة والكلمة الالتينيـة 

لغـــة الحـــديث : واصـــل كلمـــة التكنولوجيـــا إغريقـــي ويعنـــي  .وبـــذلك بشـــكل منطقـــي لتأديـــة وظيفـــة محـــددة 

،  17والمنافســة حــول المســائل الفنيــة والحرفيــة ،ولــم تظهــر هــذه الكلمــة فــي اللغــة االنجليزيــة إال فــي القــرن 

المجاملــة النظاميــة للفــن أو جميــع الوســائل التــي : قــواميس االنجليزيــة بــأن معنــى التكنولوجيــا حيــث تفيــد ال

تســـتخدم إلنتـــاج األشـــياء الضـــرورية لراحـــة اإلنســـان واســـتمرارية وجـــوده وهـــي طريقـــة فنيـــة ألداء أو انجـــاز 

لميــة أو الصــناعية أغــراض علميــة ،  ويعــرف قــاموس أكســفورد التكنولوجيــا بأنهــا الدراســة العلميــة للفنــون الع

كمـا نسـتطيع أن نقـول بناهـا توظيـف العلـم لخدمـة مختلـف نـواحي الحيـاة  ،"1"وكذلك العتبارها تطبيقـا للعلـم 

التطبيقية بالذات ألنها تنتمي إلى الميدان العليم ميدان لفعـل وبـذل الجهـد ، ويحـدد الـدكتور احمـد زاهـر فـي 

  :ثالثة مفاهيم أساسية 

  :  " Technologies a Product"التعليمية التكنولوجيا :  أوال

وهــي التطبيــق المنــتظم للمحتــوى العلمــي أو المعلومــات بغــرض أداء محــدد يــؤدي إلــى حــل المشــكلة       

  .معينة 

  :  ":Technologies a Productالتكنولوجيا كمنتج : ثانيا

في المساعدة في إنتاج اآلالت والخامـات، فـالفيلم كمـادة خـام     محللة تطبيق األساليب العليمة يكون     

 "وآلـة العـرض نفسـها همــا إنتـاج للتطبيـق التكنولــوجي للمفـاهيم واألسـاليب العلميــة ، ويطلـق علـى اآلالت 

Hard ware "  والمواد الخام "Soft ware "  .  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــــدخل إلـــــــى االتصـــــــال وتقنياتـــــــه الحديثــــــــة، دار : مجـــــــد الهاشـــــــمي، تكنولوجيـــــــا وســـــــائل االتصـــــــال الجمــــــــاهيري - 1

 .44، ص 2004عمان، : أسامة للنشر والتوزيع
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  :  التكنولوجيا كمنتوج لألسلوب والمنتج:  ثالثا    

ــاج وبالتـــــــــالي ال يمكـــــــــن فصـــــــــل              ـــــة االختـــــــــراع تصـــــــــاحبها إنتـــــــ ومـــــــــن هـــــــــذا يتضـــــــــح أن عمليــــ

ــــــي فــــــنفس الجهــــــاز  ــــــك هــــــو الحاســــــوب اآلل ــــــى ذل ــــــال عل ــــــتج وأوضــــــح مث ــــــا كأســــــلوب عنهــــــا كمن تكنولوجي

ـــــر فيهـــــا ومـــــن خـــــالل مـــــا ســـــبق يعرفهـــــا  ـــــرامج وتوســـــع كبي عبـــــد " يصـــــاحبه دائمـــــا تطـــــور فـــــي إنتـــــاج الب

هــــي خلــــيط مــــن الخبــــرات والمعــــارف المكتســــبة والمتوارثــــة عــــن الشــــؤون :  " الوهــــابالباســــط محمــــد عبــــد 

ـــــرات ـــــك الخب ـــــة ومـــــا أدت تل ـــــه الشخصـــــية أو االجتماعي ـــــه االمعـــــ و حيلت ـــــق ل رف مـــــن إيجـــــاد وســـــائل تحقي

ولعــــــــل اكبــــــــر تعريــــــــف يبــــــــدو انــــــــه مــــــــتخلص مــــــــن أبعــــــــاده ،  ""1" مــــــــا يحتاجــــــــه مــــــــن رغبــــــــات ومصــــــــالح

اإليديولوجيــــــة فــــــي اعتقادنــــــا هــــــو أنهــــــا التطبيــــــق العلمــــــي االكتشــــــافات واالختراعــــــات التعليميــــــة المختلفــــــة 

ـــــي التوصـــــل إليهـــــا مـــــن خـــــالل البحـــــث العلمـــــي ويعرفهـــــا  ـــــا ( الت ـــــدي) أي التكنولوجي أيتمـــــا " الباحـــــث الهن

ــــه " رامــــي ــــم فــــي قول ــــين العل ــــة فــــالعلم : مفرقــــا بينهمــــا وب ــــم معرفــــة العل ــــا معرفــــة الوســــيلة ، والعل التكنولوجي

...... ومـــــــن منظـــــــور االتصـــــــالي ، "2"يتـــــــنح المعرفـــــــة ، أمـــــــا التكنولوجيـــــــا فتســـــــاعد علـــــــى إنتـــــــاج الثـــــــورة 

يمكــــــن القــــــول أن تكنولوجيـــــــا اإلعــــــالم و االتصـــــــال بأنهــــــا مجمـــــــوع التقنيــــــات أو األدوات أو الوســـــــائل أو 

ظيفهـــــا لمعالجـــــة المضـــــمون أو المحتـــــوى الـــــذي يـــــراد توصـــــيله مـــــن خـــــالل الـــــنظم المختلفـــــة التـــــي يـــــتم تو 

عمليــــــة االتصــــــال الجمــــــاهيري أو التنظيمــــــي، والتــــــي يــــــتم مــــــن خاللهــــــا جمــــــع والبيانــــــات المســـــــموعة أو 

ـــــــة أو الرقميــــــــة مــــــــن خـــــــــالل  المكتوبــــــــة أو المصــــــــورة أو المرســـــــــومة أو المســــــــموعة المرئيــــــــة أو المطبوعــ

ـــــم تخـــــزين  ـــــة ، ث ـــــم اســـــترجاعها فـــــي الوقـــــت المناســـــب الحاســـــبات االلكتروني ـــــات والمعلومـــــات ث هـــــذه البيان

ثــــــم عمليــــــة نشــــــر هــــــذه المــــــواد االتصــــــالية أو الرســــــائل أو المضــــــامين المســــــموعة أو المســــــموعة المرئيــــــة 

أو المطبوعـــــة أو الرقميــــــة ونقلهـــــا مــــــن مكــــــان إلـــــى أخــــــر ومبادلتهـــــا وقــــــد تكــــــون تلـــــك التقنيــــــة يدويــــــة  أو  

ة حســــــب مرحلـــــة التطـــــور التـــــاريخي لوســــــائل االتصـــــال والمجـــــاالت التــــــي آليـــــة أو الكترونيـــــة أو كهربائيـــــ

   ."3"يشمله هذا التطور 

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

: محمد عبد الوهاب، استخدام تكنولوجيا االتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني، دراسة تطبيقية ميدانية عبد الباسط - 1

 .83، 82، ص، ص 2005المكتب الجامعي الحديث، 

، الجزائر  : ط ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع  د فلسفتها ، مظاهرها ، تأثيراتها ،: العولمة : عبد القادر تومي  - 2

 .        170، ص  2009

القاهرة ، : المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعية ، المكتبة اإلعالمية : درويش اللبان ، تكنولوجيا االتصال   - 3

  .103.102ص ،ص ،  2000
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أمـــــا تكنولوجيـــــا االتصـــــال والمعلومـــــات فهـــــي كـــــل مـــــا يترتـــــب علـــــى االنـــــدماج بـــــين تكنولوجيـــــا             

والتكنولوجيـــــــا الســـــــلكية والالســـــــلكية و االلكترونيـــــــات الدقيقـــــــة والوســـــــائط المتعـــــــددة الحاســـــــب االلكترونـــــــي 

ــــــــى إنتــــــــاج المعلومــــــــات وجمعهــــــــا وتخزينهــــــــا  ــــــــدة التكنولوجيــــــــا ذات قــــــــدرات فائقــــــــة عل مــــــــن أشــــــــكال جدي

ومعالجتهــــــا بأســــــلوب غيــــــر مســــــبوق يعتمــــــد علــــــى الــــــنص والصــــــوت والصــــــورة والحركــــــة واللــــــون وغيرهــــــا 

والتعـــــاريف فـــــي واقـــــع األمـــــر يكمـــــل ،  "1"ي الجمـــــاهيري والشخصـــــي معـــــامـــــن مـــــؤثرات االتصـــــال التفـــــاعل

كـــــل منهمـــــا األخـــــر لتظهـــــر أن التكنولوجيـــــا هـــــي وضـــــع  أســـــاليب وتصـــــميم معـــــدات  ووســـــائل االتصـــــال 

ــــات الســــيطرة والتكامــــل ، ومــــن ثــــم تطبيــــق  ــــل والكتابــــة والحســــاب وزيــــادة فاعليــــة المنظمــــات وٕامكاني والتنق

مـــــع تطـــــور  و، "2"علـــــى أســـــاس علميـــــة بـــــل تتكـــــون التقنيـــــة بـــــذاتها فقـــــط للمعرفـــــة فـــــي البدايـــــة ال تعتمـــــد 

ـــرة مـــن القـــرن  ـــى العشـــر ســـنوات األخي ـــد عل ـــدأت تكتســـح العـــالم منـــذ مـــا يزي ـــدة والتـــي ب ـــة الجدي ـــورة التقني الث

المنصـــــرم،  فقـــــد يســـــرت ربـــــط أجـــــزاء العـــــالم ، باســـــتخدام تقنيـــــة المعلومـــــات مســـــتندة لشـــــبكة االتصـــــاالت 

ومـــــن  ، "3" ترابطـــــا وتـــــدخال  ة وتجعـــــل مـــــن العـــــالم أكثـــــر انـــــدماجا وانكماشـــــا وأكثـــــرالعالميـــــة هائلـــــة القـــــدر 

ثــــم فــــان شــــبكة االنترنــــت أشــــبه مــــا تكــــون بمكتبــــة عالميــــة موســــوعية فضــــال عــــن إمكانيــــة اســــتخدامها فــــي 

التراســــل بــــين مســــتخدميها فــــي إطــــار صــــور الخــــدمات المختلفــــة كخدمــــة البريــــد االلكترونــــي وخدمــــة نقــــل 

ــــــــا ــــــــادل الملف ــــــــةأو تب ــــــــا  ، " 4"  وغيرهــــــــا...ت وخدمــــــــة المجموعــــــــات اإلخباري ــــــــدع خطاب ــــــــا إذن أن نب وعلين

تبادليـــــا يرســـــخ خصوصـــــيتنا الثقافيـــــة واإلعالميـــــة فـــــي الوقـــــت الـــــذي يلـــــتمس فيـــــه هـــــذا الخطـــــاب أرضـــــية 

علــــــــى مســــــــتوى  والتنـــــــوع كظــــــــاهرة حضــــــــارية تخــــــــدم الحضـــــــارة اإلنســــــــانية التعدديــــــــةمشـــــــتركة ، ويعــــــــزز 

  ."5"  ونــــــــــــــــــالك

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفهــــــوم والتطــــــور، أبحــــــاث المــــــؤتمر الــــــدولي لإلعــــــالم الجديــــــد، : تكنولوجيــــــا االتصــــــالحســــــن رضــــــا النجــــــار،  - 1

  .495، ص  2009، افريل  9 -7جامعة البحرين ،  جديد،لعالم  .....تكنولوجيا جديدة

 .45تكنولوجيا ووسائل االتصال الجماهيري ، مرجع سبق ذكره ، ص  الهاشمي،مجد  - 2

3- Yves-François le Coadic ،“la Science de l’information ،3émé،  éd،Presse 

Universitaire de France،  paris، 2004 ،p 06. 

  :والرقميتكنولوجيا االتصال اإلعالمي التفاعلي في عصر الفضاء االلكتروني ألمعلوماتي حافظ، أسماء حسين  - 4

Interactive   communication techmology internet cylierpace- digital. ،  74 ، صمرجع سبق ذكره.  
 .189، ص  نفسهمرجع الأسماء حسين حافظ ،  - 5
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  :خصائص تكنولوجيا اإلعالم و االتصال الحديثة : المبحث الثالث

لقد ساهمت تلك التطورات الكبيرة في مجال االتصال في خلف بيئة إعالمية مختلفة ذات        

خصائص لم نعهدها من قبل تغيرت فيها األدوار التقليدية للمرسل والمستقبل وبالتالي ظهرت حتمية تطور 

وسائل المضمون اإلعالمي وضرورة صياغة الرسائل االتصالية بما يتفق وهذه البيئة الجديدة ذات ال

 traditionnel mass)ومن هنا تغير المفهوم السائد عن وسائل اإلعالم التقليدية . المختلفة والمتعددة

communication)    التي تتوجه للجمهور العريض المتشابه في صفاته وخصائصه الجغرافية والنفسية

"  ية التفاعليةواالجتماعية ليظهر مفهوم أخر وهو ما يمكن أن نطلق عليه الوسائط االتصال

TraditionaL mediadeL communication  "  والذي يصف العملية االتصالية بأنها عملية

تبادلية  أو موقف يتضمن أخذ وعطاء يتبادل فيها الطرفان دور المرسل والمستقبل و تتدفق المعلومات في 

األشكال المختلفة من البيانات ما بينها بطريقة تفاعلية وذلك من خالل وسيط  الكتروني يسمح لهم بتبادل 

  . "1" بسهولة وسرعة فائقة

هذه المميزات والخصائص تساعدها في تقديم األفضل الخدمات من معالجة المعلومات الرقمية         

والمكتوبة والصوتية ومعالجتها وتخزينها ونشرها بواسطة مجموعة من األجهزة االلكترونية واالتصاالت 

واألقمار الصناعية والحاسبات الشخصية وأجهزة التلفزيون و الفيديو تكس و التليتكست السلكية والالسلكية 

والكابالت المحورية واأللياف الضوئية وأقراص الفيديو بأنواعها والبريد االلكتروني،  وشبكة االنترنت 

  :"2" والهواتف المحمولة بمختلف أشكالها ومن أبرز سمات التكنولوجيا االتصالية الراهنة هي

االتصالية ومستقبلها إذ وهي القدرة على تبادل األدوار بين المرسل الرسالة     interactivity :التفاعلية   -1

يتحول من يتعامل مع وسائل يرسل ويستقبل المعلومات في الوقت ذاته ، وهذه السمة لم تكن تميز سوى 

أشكال االتصال المواجهي،  بينما كان االتصال الجماهيري يفتقدها تماما وتعني التفاعلية انتهاء فكرة 

ل إلى الملتقي وهو ما كان يتسم به االتصال االتصال الخطي أو االتصال في اتجاه ولعد من المرس

     وأصبح االتصال  ،الجمعي والجماهيري والثقافي اعتمادا على وسائل االتصال الجماهيري التقليدية 

في اتجاهين تتبادل فيه األطراف علمية االتصال األدوار، ويكون لكل طرف فيها القدرة والحرية في التأثير 

 :"3"يليوقت والمكان الذي يناسبه وبالدرجة التي يراها ويترتب على ذلك ما على عملية االتصال في ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

1- Jennigns Bryan  ، Susan Thompson fundamentals of media effects ، Boston  :McGraw 

hill  ، first edition ، 2002 ، p 364. 
أكتوبر ، ديسمبر ، ،  02الكويت عدد : محمد شومان ، عولمة اإلعالم ومستقبل اإلعالم العربي ، مجلة عالم الفكر  - 2

  .161، ص  1999

جهاز اذاعة وتلفزيون  ،الوسائط التقنية الحديثة وأثرها على اإلعالم المرئي والمسموع ، د ط ،رحيمة الطيب عيساني  - 3

  . 31،32، ص ، ص 2010الرياض ، : الخليج 
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يقف دور المستقبل أو المتلقي عند حدود التلقي والقيام بالعمليات المعرفية في إطار االتصال الذاتي  ال *

ال،  أو تكون قراراته في حدود القبول واالستمرار أو التوقف والعزوف بعيد عن المرسل أو القائم باالتص

   عن العملية االتصالية فقط ، ولكن تحول المستقبل أو المتلقي إلى مشارك في عملية االتصال ومؤثر

  . الخ ...في بناء عناصرها باختياراته المتنوعة و المتعددة ومسيطرا على مخرجاتها 

التفاعلية انه لم يعد يكفي أن تصف المشاهد بأنه نشط بناء على اختياراته من وترتب على خاصيته  * 

بين وسائل االتصال المتعددة أو عنيد بناء على رفضه أو قبوله للمحتوى أو قائم باالتصال بل أصبح 

  .مشارك ومتفاعال في العملية االتصالية الكلية يؤثرها فيها وفي عناصرها ونتائجها 

مع التطور المستحدث التقنية في محل لإلعالم واالتصال وتعددها وارتفاع  : variety:التنوع  -2

القدرة على التخزين واإلتاحة للمحتوى االتصالي أدى ذلك إلى التنوع في عناصر العلمية االتصالية 

التي وفرت للملتقى اختيارات اكبر لتوظيف عملية االتصال بما يتفق مع حاجاته ودوافعه لالتصال 

 :لك كاألتيوتمثل ذ

 تنوع في أشكال االتصال المتاحة من خالل وسيلة رقمية واحدة وهي الحاسب الشخصي :2-1

P.C  مودم " الذي أصبح يستخدم بجانب أجهزة ترميز االتصاالت التلفزيونيةModem "  في توفير

 ،"  E- mail" أو البريد االلكتروني  " "Chatاالتصال الشخصي باالتصال الصوتي أو الكتابي 

من خالل المؤتمرات أو جماعات  " Small" croupcomأو توفير االتصال بالجماعات الصغيرة 

وكذلك االتصال بالوصول إلى المواقع الخاصة بصحف الشبكات   "Dixussion Group" النقاش

ومحطات التلفزيون والراديو المحلية والعالمية واالختيار من بينها في المكان الزمان الذي يحدده بناء 

  .على ظروفه الخاصة وحاجاته

لوكيل تنوع المحتوى أدى إلى ظهورها ما يسمى بنظام الوكالة  اإلعالمية الذكية أو ا :  2-2

الذي يقوم بناء على برامج خاصة بمسح كافة الوسائل اإلعالمية  " Media Agent"اإلعالمي 

     والمواقع بحثا عن المواد اإلعالمية التي يختارها المتلقي وتقديمها في حزمة واحدة يتم عرضها

  .في الوقت الذي يختاره والمكان الذي يتواجد فيه ويلي احتياجاته المتعددة والمتجددة 

وان هذا التنوع يرفع من قيمة الفرد تميزه عندما توفر برامجه المتعددة وبرتوكاالته قدرا كبيرا من          

م وتقييم االستفادة من الخيارات التي منحت أطراف االتصال حرية أوسع في التجول واالختيار واالستخدا

ويرفع قيمتها حيث يتم التمييز بين   Imdioidualityعملية االتصال وهو ما يعلي من شأن الفردية 

الحاجة الفردية لالتصال والقدرات الخاصة بأطراف عملية االتصال والتميز بالتالي في الكسب الفعلي 

  ."1" لألطراف عملية االتصال في أي من مستوياتها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33سبق ذكره ،ص  رحيمة الطيب عيساني ، الوسائط التقنية الحديثة وأثرها على اإلعالم المرئي والمسموع ، مرجع - 1
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باإلضافة إلى ذلك فان نظم االتصال الرقمية وبرامجها تؤكد بداية من خالل التنظيم على سرية         

االتصال وخصوصية ،و التحكم أطراف عملية االتصال في معالجة البيانات وعرضها بما ال يتعارض 

الثة التي تتمثل من الحقوق القانونية للملكية الفكرية واستخدام البيانات والمعلومات،  وهذه المقومات الث

مع مراعاة حقوق الملكية   Self controlفي تامين البيانات والمعلومات وسيرتها ، والتحكم الذاتي 

  ."1" الفردية، توفر معا ارفع درجات الفردية والمحافظة على الخصوصية في االتصال

فقد أدى التطور التكنولوجي الهائل   Golbdization * prolifertion:  االنتشار والتدويل -3

في تصنيع وسائل االتصال والمعلومات إلى تقليل تكاليف إنتاجها إلى الحد الذي أتاح لها قدرا كبيرا من 

االنتشار واتساع نطاق االستخدام بين األفراد رغم تفاوت مستوياتهم االقتصادية والثقافية،  بحيث لم يعد 

ها ترفا ال داعي له ،وٕانما باعتبارها ضرورة ال يمكن االستغناء عنها،  كما ينظر إلى هذه الوسائل باعتبار 

أن الربط بين وسائل االتصال الحديثة قد بات عالميا أو كونيا بهدف تخطي الحدود اإلقليمية،  إذ أصبح 

 في اإلمكان االتصالي بأي مكان في العالم من الهاتف المحمول، أو من الهاتف العمومي ، كما تعددت

قنوات البث التلفزيوني بصفة عامة فإن التكامل واالندماج وسائل اإلعالم  والتكنولوجيا االتصال 

والمعلومات أحدث تحولت هيكلية في بنية العمليات االتصالية وأتاح للمتلقين إمكانيات غير محدودة 

كسر مركزية االتصال،  لالختيار والتفاعل الحر مع القائمين باالتصال ، وتبادل األدوار االتصالية،  و 

فضال عن تعاظم استخدام وسائل اإلعالم واالتصال في التسويق والترويج والتجارة على الصعيدين المحلي 

 .والدولي ومجمل هذه التحوالت تبلورت بوتيرة متسارعة ، ما اصطلح على تسمية بمجتمع المعلومات 

INFORMATION SOCIETY.      

ئل االتصال تعتمد مخاطبة الجماهير فحسب في رسائل عامة ومنظمة ، فلم تعد وسا :جماهيرية الال -4

بل أصبحت من إمكانيتها توجيه رسائلها ومضامينها إلى فرد بعينة تستهدف برسائلها أو إلى جماعة 

أو فئة معينة تبعا الهتماماتها وحاجتها الخاصة فخرجت بذلك من نطاق العمومية إلى خصوصية 

 ."2"قبليها الرسالة تبعا لحاجة مست

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجع سبق ذكره ، ص الوسائط التقنية الحديثة وأثرها على اإلعالم المرئي والمسموع ،  رحيمة الطيب عيساني ، - 1

32. 

 .161مرجع سبق ذكره ، ص  ، اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربي  عولمةمحمد شومان ،  - 2
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تكنولوجيا اإلعالم والتصال الحواجز الزمانية كما ألغت الحواجز  ألغت  :immediacy:الفورية   -5

المكانية إذ يتم االتصال بشكل فوري بغض النظر عن مكان المرسل أو المستقبل بحيث ال تالحظ 

عند اتصالك بحاسب في الصين انك استغرقت وقتا أطول مما لو كان االتصال بحاسب في مدينتك 

 ."1"ل وكذلك الحال مع الهاتف النقا

تعني أن هناك وسائل االتصال كثيرة يمكن لمستخدميها االستفادة "  "Mobility: " القابلية الحركية -6

منها في االتصال من أي مكان ثم نقلها إلى أخر حركته مثل الهاتف النقال والتليفون المدمج في 

ساعة اليد و حاسي إلي نقال مزود بطابعه ، كما تعني إمكانية نقل المعلومات من مكان إلى أخر 

 ."2"بكل يسر وسهولة 

لم تعد شركات صناعة أدوات االتصال تعمل   "Commectivity:"  قابلية التوصيل والتركيب -7

بمعزل عن البعض فقد اندمجت األنظمة واتخذت األشكال والوحدات التي تصنعها الشركات 

المختصة في صناعة أدوات االتصال ومن األمثلة الدالة على ذلك وحدات الهوائي المتعر التي 

في مجال استقبال اإلشارات  يمنك تجميعها في موديالت مختلفة الصنع لكنها تؤدي وظيفتها

الصحن من صناعة : التلفزيونية على أكمل وجه فهناك مثال الهوائي القائم على الوحدات التالية 

 . ) Nextwave(من صنع شركة ) المحلل(والديمو )  Eston (شركة 

ى تتجه الوسائل الجماهيرية في ظل هذه الثورة إل"  miniaturization:"  التوجيه نحو التصغير -8

وسائل صغيرة نقلها من مكان إلى أخر وبالشكل الذي يتالءم وظروف المستهلك هذا العصر الذي 

يتميز بكثرة التنقل والتحرك ، عكس مستهلك العقود الماضية التي اتسمت بالسكوت والثبات ومن 

بطباعة األمثلة وعن الوسائل الجديدة تليفزيونية الجيب ، والهاتف النقال والحاسب النقال المزود 

الكترونية ، وتتميز كذلك بالتناعم بين التصغير وقوة سرعة لمعالجة المعلومات الذي يتطور بسرعة 

الذي ينص على زيادة سرعة الترانزاستورات والقدرة "  Mooer" مور " ال متناهية مستندة على قانون

 ."3"شهرا  18على المعالجة كل 

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نايف علي بن عبد اهللا عيسري ، اآلثار األمنية الستخدام الشباب لالنترنت ، مركز البحوث والدراسات جامعة ال - 1

  .23، ص 2004الرياض : العربية للعلوم األمنية 

محمد شطاح وآخرون، القنوات الفضائية وتأثيراتها على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب الجزائري  - 2

 .100، ص  2002دار الهدى ، : دراسة ميدانية ، عبن مليلة  –

دار : فؤاد شاهين بيروت : ترجمة " ميلتيميديا " المتعددة  فرونسوا لسلي ، نقوال ماكاريز ، وسائل االتصال - 3

 .09، ص  2001،  1عويدات للنشر والطباعة ، ط 
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إن صناعة هذه التكنولوجيا تتسم بالتركيز الشديد حاليا في عدد  :  Monopoliticاالحتكارية  -9

دي هذا التركيز محدود من الدول الصناعية الكبرى وضمن الشركات العالمية متعددة الجنسيات ويؤ 

إلى السيطرة المطلقة لهذه الشركات االحتكارية ليس فقط على عملية نقل وتسويق هذه التكنولوجيا 

في الدول األقل تقدما لكن أيضا في التأثير على طريقة إدارتها واستخدامها بل وصيانتها في أحيان 

هذه التكنولوجيا على الدول كثيرة في هذه الدول مما يعزز من أحكام قبضة المجتمعات المصنعة ل

 ." 1"المتسورة وترسيخ تبعية ثانية لألولى في مجال الثقافي 

فرغم التطور السريع في تكنولوجيا االتصال والصياغات المكستانفة للتشكيالت االجمتعية والثقافية  - 10

في المنظمة العربية والعالم في عالقاتها بالميدان سواء كانت قديمة أو جديدة إال أن الكتابة عنها 

 ."3"" صالحيتها "الزمن مدة  أنهىمازالت تستلهم من نصوص 
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  .82ص  ،1990 القاهرة، :والتوزيعالعربي للنشر  والثقافة،تكنولوجيا االتصال : عبد الفتاح عبد النبي - 1

  .21، ص ذكره مرجع سبق اآلثار األمنية الستخدام الشباب لالنترنت ، : عيسري على بن عبد اهللا  - 2

عتبات التأويل  استقصاء .... االتصال واإلعالم والثقافة : ث ، مؤلف جديد للدكتور نصر الدين لعياضي . ق  -3

،  4631هـــ ، العدد  1436ربيع الثاني  07، الموافق لـ  2015جانفي  28الجديد ، جريدة الشروق ، األربعاء ، 

 .21ص 
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  :خالصة الفصل 

في ظل اإلعالم الجديد بزرت وسائط تكنولوجية إعالمية واتصالية حديثة أحدثت تأثيراها على         

جوانب عديدة خاصة علمية بطرح تغيير في الحياة العلمية وٕاجبارية اإلنسان عموما والباحث خصوصا 

لمهارة التقنية للتعامل مع متغيرات الحياة العصرية فهو مطالب في مجال البحث العلمي على اكتساب ا

اليوم بامتالك هتف النقال لما يختص به من فوائد في الحياة اليومية ومطالب أيضا بان يجيد استخدام 

الحاسوب اآللي وغيرها من مظاهر التكنولوجية التي أصبحت تلعب دورا هاما في الحياة العليمة ليعطي 

التطور العلمي والتكنولوجي الذي أصبح في ارتقاء مستمر نتيجة االحتياجات التي ذلك صورة عن 

مالبصت المجتمع يطالب بها لضمان سيرورته فنتيجة التراكمات العليمة أصبحنا نجد المجتمع في عملية 

تغير أليه خاصة بحضور وتوفر عامل السرعة ، هذا العامل الذي هو من سمة المجمعات الصناعية التي 

  .عادة ما تتميز باالنفتاح تاركة المجل آلليات التغيير حتى تقوم بوظائفها 
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  تمهيد 

يعــــد الحــــدث عــــن البحــــث العلمــــي وقضــــاياه واجــــب علــــى كــــل مــــن ينتمــــي إلــــى المجــــال العلمــــي مهمــــا          

كـــــان تخصصـــــه ومســـــتواه العلمـــــي ورغـــــم أن الطلبـــــة البـــــاحثين فـــــي البحـــــث العلمـــــي وأصـــــوله هـــــم أولـــــى النـــــاس 

التصــــدي لمشــــكالته وتقصــــى أســــبابها ، واقتــــراح أوجــــه العــــالج لهــــا غيــــر أن ذلــــك ال يعفــــى غيــــرهم مــــن بمهمــــة 

المتخصصـــــين مـــــن واجـــــب اإلســـــهام بجهـــــودهم وٕاســـــهاماتهم العليمـــــة والعمليـــــة، فـــــالتخلف لـــــيس عقيـــــدة ثابتـــــة ال 

ـــــ ـــــا باعتب ـــــدعو إلعـــــادة النظـــــر بتفكيرن ـــــة عـــــابرة، وهـــــذا مـــــا ي ـــــل انـــــه حال ـــــد البشـــــر ب ـــــر عن ار البحـــــث تقبـــــل التغيي

العلمــــــي عصــــــارة العلــــــم ، وثمــــــرة التفكيــــــر ودرب اإلبــــــداع والتميــــــز، فمــــــازال بلــــــدنا يعتبــــــر البحــــــث العلمــــــي مــــــن 

ــــــرف فـــــي ســـــبيلها إال الجهـــــد اليســـــير وحتـــــى يتســـــنى للجامعـــــة كمؤسســـــة تعليميـــــة  المشـــــاريع الكماليـــــة  و ال يصـــــ

والنهــــــوض العلمــــــي والثقــــــافي بــــــالمجتمع  ومركــــــز ذا صــــــلة  للقيــــــام بمهماتهــــــا الرياديــــــة فــــــي التنميــــــة المجتمعيــــــة

واالســـــــتثمار المعرفـــــــي لمنتجـــــــات الحضـــــــارة اإلنســـــــانية البـــــــد مـــــــن الفعـــــــل الخـــــــالف والنشـــــــاط المبـــــــدع والبحـــــــث 

ـــــاهمة فــــي نفــــض الركــــود والرتابــــة عــــن الحيــــاة روادهــــا  العلمــــي الــــدؤوب الــــذي يكشــــف تباعــــا عــــن الجديــــد والمســــ

كنولــــوجي والعلمــــي اإلعالمــــي واالتصــــالي الــــذي يعرفــــه العــــالم ببعــــث الحيويــــة فــــيهم خاصــــة فــــي ظــــل التقــــدم الت

اليــــوم وال يكـــــون هــــذا إال بموكبـــــة طريــــق تكنولـــــوجي واســــتخدام الوســـــائل والوســــائط التقنيـــــة المتعــــددة فـــــي جـــــذب 

المعــــــارف والمعلومـــــــات بديناميكيـــــــة وحيويـــــــة دائمـــــــة تـــــــأنف الســـــــكون وتحلـــــــق فـــــــي فضـــــــاءات الخلـــــــق واإلبـــــــداع 

تقبل وتصـــــنع النهضـــــة وتشـــــارك فـــــي اإلنتـــــاج العلمـــــي والمعرفـــــي بكـــــل األفـــــاق وال لتملـــــك الحاضـــــر وتقـــــرأ المســـــ

يتحقــــــق ذلــــــك إال بتــــــوفر صــــــفات اإلدارة والجــــــرأة لــــــدى الباحــــــث المبــــــدعن والممــــــارس وٕاتباعــــــه ألســــــس العلميــــــة 

والمنهجيــــة الســــليمة والتقنيــــة بمــــا يخــــدم مختلــــف الميــــادين العلميــــة لتحقيــــق النمــــو المســــتدام فــــي إطــــار البــــاحثين 

  .ي مختلف المجاالت بغية الرقي والتميز في مجال البحث العلمي ف
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  :العلميمفهوم البحث  :األولالمبحث 

ـــــون مـــــــــن عبـــــــــارتين اثنـــــــــين       ـــــا تحليـــــــــل مفهـــــــــوم البحـــــــــث العلـــــــــيم نالحـــــــــظ انـــــــــه يتكــــ "  البحـــــــــث" إذا حاولنــــ

ـــــذل الجهـــــــــد فـــــــــي موضـــــــــوع مـــــــــا وهـــــــــو يعنـــــــــي كـــــــــذلك     الطلـــــــــب والتفتـــــــــيش" وتعنـــــــــي فـــــــــي الداللـــــــــة اللغويـــــــــة بــــ

ــــــــــة مــــــــــن الحقــــــــــائق  ـــن حقيق ــــــــــة إيجــــــــــاد  و  ،"1"أوامــــــــــر مــــــــــن األمــــــــــور" أو التقصــــــــــي عـــــــ ـــث فهــــــــــو محاول البحـــــــ

ـــــــــل أو محاولـــــــــة  ـــــــــق التقصـــــــــي والتحلي ـــــــــة عـــــــــن طري ـــــــة معين ــ ســـــــــبب ظـــــــــاهرة أو الكشـــــــــف عـــــــــن مصـــــــــدر عالق

  ."2"توصل إلى حلول لمختلف المشكالت التي تواجهها اإلنسانيةدقيقة ومنظمة ونافذة لل

ـــير إلـــــــــى  الجهـــــــــود المبذولـــــــــة الكتشـــــــــاف معرفـــــــــة جديـــــــــدة أو لتطـــــــــوير عمليـــــــــات أو منتجـــــــــات ا كمـــــــــ أنـــــــــه يشــــــ

ــــق فــــــــــي موضــــــــــوع معــــــــــين بصــــــــــورة منتظمــــــــــة أو منهجيــــــــــة  ــــــــث بعامــــــــــة هــــــــــي التحقيــــــ جديــــــــــدة ، ومهمــــــــــة البحــ

العلميــــــــــــة ، تعنــــــــــــي كلمــــــــــــة بحــــــــــــث جمــــــــــــع وفــــــــــــي بعــــــــــــض الحــــــــــــاالت الســــــــــــيما فــــــــــــي االســــــــــــتعماالت غيــــــــــــر 

ــــــــــي  ــــــــــرارات المحــــــــــاكم الت ــــــــــوانين والق ــــــــــي الق ــــــــــال مــــــــــثال إن المحــــــــــامي يبحــــــــــث ف ــــــــــوفرة ، إذ يق المعلومــــــــــات المت

ــــــــف ســــــــيرة شــــــــخص مشــــــــهور ورســــــــائله ويومياتــــــــه وغيرهــــــــا  لهــــــــا عالقــــــــة بإحــــــــدى قضــــــــاياه، وقــــــــد يطــــــــالع مؤل

ــنى لــــــــه جمــــــــع التفاصــــــــيل عــــــــن حياتــــــــه الشخصــــــــية أو تكــــــــوين  صــــــــورة واضــــــــحة مــــــــن كتاباتــــــــه ، حتــــــــى يتســــــ

ـــث العلمـــــــــي ويمكـــــــــن الحصـــــــــول  عـــــــــن شخصـــــــــيته ، وتنصـــــــــب هـــــــــذه المقالـــــــــة بصـــــــــورة رســـــــــمية علـــــــــى البحــــــ

ـــى المعلومــــــــــات مــــــــــن كتــــــــــب  ــــا مــــــــــن المصــــــــــادر الالزمـــــــــة إلعــــــــــداد مقالــــــــــة أو واجــــــــــب ( علــــــ المراجـــــــــع وغيرهــــــ

  ."3")مدرسي أو تقارير أخرى 

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــاب مختـــــــــــار ، ساســـــــــــي ســـــــــــفيان ، البحـــــــــــث العلمـــــــــــي ولتنميـــــــــــة المحليـــــــــــة مجلـــــــــــة الحـــــــــــور لثقـــــــــــافي ، مجلـــــــــــة / د - 1 رحـــــ

عـــــــــــدد ، فصـــــــــــيلة أكاديميـــــــــــة محكمـــــــــــة تهـــــــــــتم بالدراســـــــــــات العلميـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــال العلـــــــــــوم اإلنســـــــــــانية واالجتماعيـــــــــــة 

ـــــــــــــوم  2014ربيـــــــــــــع وصـــــــــــــيف ،  ـــــــــلم ، كليـــــــــــــة العل ــــــــوار الحضـــــــــــــارات التنـــــــــــــوع الثقـــــــــــــافي وفلســـــــــــــفة الســــ ، مخبـــــــــــــر حـــــ

  .144،  ص 2014 - مستغانم –اعية ، جامعة ، عبد الحميد بن باديس االجتم

ــــــــــع - 2 ــــــــــى البحــــــــــث العلمــــــــــي، دار أســــــــــامة للنشــــــــــر والتوزي ــــــــــور، المــــــــــدخل إل ، ص  2012عمــــــــــان ، : طــــــــــالل محمــــــــــد ن

25.  

   global arbic encyclobdia:الموسوعة العربية العالمية : رئيس احمد شويخات / د - 3

  404،ص www book internationalدائرة المعارف العالمية، 

   



التكنولوجي والتطور العلمي البحث                                           :الثاني الفصل  

 

 

45 

لقد ارتبطت كلمة البحث بكلمة التطوير وأصبحتا هاتان الكلمتان أي البحث التطوير متالزمتين من         

حيث أن التقدم والنجاح والتطوير الحقيقي والفاعل في مختلف الموضوعات ومختلف نواحي ومفاصل الحياة 

إال من خالل البحث العلمي ، الكمي وأنشطتها االدراية والمالية والصناعية والعلمية واالجتماعية وغيرها ال يتم 

منه والنوعي ، لذا فإننا نرى دول العالم المختلفة تتنافس في مجال اتفاقها على البحث العلمي والذي يطلق عليه 

، فالتطوير /d/ vويرمز له عادة اختصار " *research  development"  عادة عبارة البحث والتطوير

  .العلمي لذا فقد ارتبط به  الحقيقي ليتم إال عن طريق البحث

كــــــــــذلك فقــــــــــد أصــــــــــبح معروفــــــــــا فــــــــــي عالمنــــــــــا المعاصــــــــــر إن المعرفــــــــــة مــــــــــن جانــــــــــب واالكتشــــــــــافات الجديــــــــــدة 

ــــــادي الــــــــذي ترنـــــــــوا إليـــــــــه  ،مــــــــن جانـــــــــب أخــــــــر، همـــــــــا العنصـــــــــران األساســــــــيان فـــــــــي التطــــــــور والتقـــــــــدم االقتصـــ

ــــــــــر مــــــــــن ــدول الصــــــــــناعية أكث ــــــــ ــــــــــي ال ــــــــارف عليهــــــــــا ف ــــــــــة متعــ ــــــــــي العــــــــــالم وهــــــــــذه حقيق ـــــــــــدول ف معـــــــــــــــــرفتها  الــــ

  .والتوجه نحوها في دول العالم النامية ومنها دولنا العربية 

ـــــــا نجـــــــد   ـــــــذا فإنن ـــــــيم العـــــــالي بالبحـــــــث العلمـــــــي ل ـــــــبط اســـــــم الجامعـــــــات واســـــــم التعل ـــــــد ارت ـــــــب أخـــــــر فق مـــــــن جان

ـــدان ومنهــــــــــا البلــــــــــدان العربيــــــــــة واإلســــــــــالمية تمتلــــــــــك وزارات تحــــــــــت مســــــــــمى وزارة التعلــــــــــيم  بعــــــــــض مــــــــــن البلـــــــ

ــاس حملــــــــــت الجامعــــــــــات شــــــــــعار البحــــــــــث العلمــــــــــي وتبينــــــــــت العــــــــــالي والبحــــــــــث  العلمــــــــــي وعلــــــــــى هــــــــــذا األســــــــ

  . "1"وظيفته وبالتالي فقد صبحت مسؤولة عن البحث والتطوير

ـــــــــي تنســـــــــــــب إلـــــــــــــى العلـــــــــــــم، والعلــــــــــــم معنـــــــــــــاه        ـــــا عبـــــــــــــارة العلمـــــــــــــي فهـــ المعرفـــــــــــــة والدرايـــــــــــــة وٕادراك " أمـــــــ

ــــــــــــائق ــــــــــة التفكيــــــــــــر العلميــــــــــــة ، "2""الحق ــــــي اآلن نفســــــــــــه علــــــــــــى طريقــ ــــــه الحــــــــــــديث يطلــــــــــــق فــــــ والعلــــــــــــم بتعريفــــــ

ـــــــــــى مجموعـــــــــــة ) مشـــــــــــاهدة، فرضـــــــــــية، صـــــــــــياغة ( ــة التـــــــــــي تنـــــــــــتج عنهـــــــــــا وتشـــــــــــتمل عل والمنظومـــــــــــة الفكريـــــــــ

ــــــــي تصـــــــــــــــف الطبيعـــــــــــــــة  ــــــــــــقة والمتناســـــــــــــــقة التـــــــ ـــــــــــوانين واالكتشـــــــــــــــافات المتســـ ــــــــــــــيات والنظريـــــــــــــــات والقــــ الفرضـ

  .""3"وتسعى للبلوغ حقيقة األشياء 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2009عمان ،: الكمي والنوعي ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع : العلمي عامر فنديلجي ، إيمان السامرائي ، البحث  - 1

  .25ص 

  .144رحاب مختار ،ساسي سفيان،  البحث العلمي والتنمية المحلية مجلة الحوار الثقافي ، مرجع سبق ذكره ، ص / د - 2

خبر مسات اإلعالمية واالتصالية يصدرها مجلة علمية محكمة تعني بالدرا: محمد خالدي،  الفن والعلم،  الصورة والتصال - 3

منشورات مخبر االتصال الجماهيري وسيسيولوجية األنظمة  6- 5 ان داة العدياالتصال الجماهيري وسيكولوجية األنظمة البصر 

 .44، ص 2013سبتمبر : البصرية 
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بينمـــــــــــا تعنـــــــــــي عبـــــــــــارة البحـــــــــــث العلمـــــــــــي فـــــــــــي اللغـــــــــــة الفرنســـــــــــية عمـــــــــــال علميـــــــــــا واســـــــــــعة اإلطـــــــــــالع        

ــــــــارتين اثنــــــــين يحــــــــي زكريــــــــا اللومــــــــن الناحيــــــــة االصــــــــطالحية فيعرفــــــــه  ــــــــه يتكــــــــون مــــــــن عب " البحــــــــث"، بأن

فكلمــــــــــــة البحــــــــــــث تعنــــــــــــي لغويــــــــــــا الطلــــــــــــب والتفتــــــــــــيش والســــــــــــؤال واالستقصــــــــــــاء والوصــــــــــــول إلــــــــــــى " العلــــــــــــم"و

ــــــــــــة  ــــــــــــي إدراك الشــــــــــــيء علــــــــــــى حقيقتــــــــــــه ومعرف ـــــة فتعن ــــــــــــادئ عديــــــــــــدة، أمــــــــــــا المعرفـــــــ معرفــــــــــــة حقــــــــــــائق أو مب

ـــــــــه أو ـــــــــائق المتصـــــــــلة ب ـــــــــين  الحق ـــــــــربط ب ـــــــــي ت ـــــــــوانين العامـــــــــة الت ـــــــــة يبحـــــــــث عـــــــــن الق ـــــــــوع مـــــــــن المعرف هـــــــــو ن

ــــائق الخاصـــــــــة علـــــــــى مـــــــــا أوجـــــــــد مـــــــــن صـــــــــورة جديـــــــــدة للمجتمـــــــــع البشـــــــــري وتعـــــــــديالت  مجموعـــــــــة مـــــــــن الحقـــــ

ـــــــاء الوجـــــــــود فـــــــــي وقــــــــــت  ــــــادية وفـــــــــي وظـــــــــائف الـــــــــدول ويعنـــــــــي أيضـــــــــا إعـــــــــادة بنــ فـــــــــي التنظيمـــــــــات االقتصـــ

  . "1"أخر بواسطة عملية التصور الفكري 

ــة فــــــــــي التفكيــــــــــر وأســــــــــلوب  و        ـــــاط علمــــــــــي مــــــــــنظم وطريقــــــــ ــــــــــى انــــــــــه نشـــــ يعــــــــــرف البحــــــــــث العلمــــــــــي عل

ــــوعية مــــــــــن اجــــــــــل معرفــــــــــة  للنظـــــــــر فــــــــــي ظــــــــــواهر والكشــــــــــف عــــــــــن الحقــــــــــائق معتمـــــــــدا علــــــــــى منــــــــــاهج موضــــــ

  .االرتباط بين هذه الحقائق ثم استخالص المبادئ والقوانين التفسيرية

ـــــــة تقصـــــــــى الوقـــــــــائع باســـــــــ      تخدام طريقـــــــــة منظمـــــــــة والباحـــــــــث كمـــــــــا يعـــــــــرف البحـــــــــث العلمـــــــــي بأنـــــــــه عمليــ

ــــن طريــــــــــق البحــــــــــث وهــــــــــذه  ـــــــعى اإلجابــــــــــة علياهــــــــــا عــــــ يطــــــــــرح منــــــــــذ بدايــــــــــة مجموعــــــــــة مــــــــــن التســــــــــاؤالت يســـ

ــكالية البحــــــــــث كمــــــــــا يعــــــــــرف البحــــــــــث العلمــــــــــي بأنــــــــــه كــــــــــل إنتــــــــــاج يكتبــــــــــه دارس أو  التســــــــــاؤالت تمثــــــــــل إشــــــــ

                  "2"من المشكالت   أستاذ أو الباحث في موضوع من المواضيع العلم أو الفكر أو مشكلة

ـــــــــــة والطريقـــــــــــة العلميـــــــــــة تعتمـــــــــــد علـــــــــــى األســـــــــــاليب         ـــــــــد علـــــــــــى الطريقـــــــــــة العلمي فالبحـــــــــــث العلمـــــــــــي يعتمــ

ـــــــــوين الفرضـــــــــــــيات وهـــــــــــــي  ـــات ووصـــــــــــــف األحـــــــــــــداث وتكــــ المنظمـــــــــــــة فـــــــــــــي المالحظـــــــــــــة وتســـــــــــــجيل المعلومــــــــــ

  ."3" خطوات منظمة تهدف إلى االكتشاف وترجمة الحقائق

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ر ،ساســـــــــي ســـــــــفيان ، البحـــــــــث العلمـــــــــي والتنميـــــــــة المحليـــــــــة ،مجلـــــــــة الحـــــــــوار الثقـــــــــافي، مرجـــــــــع ســـــــــبق ذكـــــــــره، رحـــــــــاب مختـــــــــا - 1

   .145،144ص ،ص

  .84،83، ص  خالد حامد ، منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،مرجع سبق ذكره ،ص ، - 2

        https// ar .wikipedia.org    - 3،  13/02/2016تاريخ اإلطالع  الساعة، :09:44.        
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ـــــــــــة حــــــــــــول العــــــــــــالم ،والبحــــــــــــث لفهــــــــــــم حقيقــــــــــــة          ــو الطريقــــــــــــة الوحيــــــــــــدة للمعرفـ والبحــــــــــــث العلمــــــــــــي هــــــــــ

ـــا البـــــــــد أن يتضـــــــــمن منهجيـــــــــة  واقعيـــــــــة بعبـــــــــارات القـــــــــوانين والمبـــــــــادئ العامـــــــــة وحتـــــــــى يكـــــــــون البحـــــــــث علميــــــ

ـــــــــة وموضـــــــــوعية ومـــــــــن أول خطـــــــــوة  ـــــــــه ( صـــــــــفات علمي ـــــــــد لمـــــــــا يجـــــــــب بحث ـــــــــف والتحدي ـــــــــى أخـــــــــر ) التعري إل

ــــوع والتحقــــــــــق مــــــــــن صــــــــــحة (خطــــــــــوة فيــــــــــه  ــين أبعــــــــــاد أو أجــــــــــزاء الموضــــــ ــاف الحقــــــــــائق والعالقــــــــــات بــــــــ اكتشــــــــ

  .ما تم التوصل إليه 

ـــــوم بــــــــه الباحــــــــث أو مجموعــــــــة "البحــــــــث العلمــــــــي  العيســــــــويعــــــــرف         ـــ ـــــه نشــــــــاط علمــــــــي مــــــــنظم يق ـــ بأن

ـــــــــن مشــــــــــكالت ، أو اكتشــــــــــاف معلومــــــــــات أو عالقــــــــــات جديــــــــــدة ، ـــد حــــــــــل مــــــــــا يــــــــــواجههم مـ ــــــــــاحثين بقصـــــــ  ب

ــــــة المجـــــــــال البحثـــــــــي مـــــــــن  أو تطـــــــــوير أو تصـــــــــحيح تحقيـــــــــق مـــــــــا هـــــــــو كـــــــــائن بالفعـــــــــل مـــــــــا يتناســـــــــب وطبيعـــ

  ".مناهج وأدوات 

ــة جمــــــــــع وتســــــــــجيل وتحليــــــــــل         ـــــــث العلمــــــــــي هــــــــــو عمليــــــــ ـــــــا تقــــــــــدم نســــــــــتخلص أن البحـــ ومــــــــــن خــــــــــالل مـــ

ـــــــا واختيــــــــار الحــــــــل األنســــــــب  ــــة لتحديــــــــد حلــــــــول بديلــــــــة لهـ ــــــــات ومعلومــــــــات وحقــــــــائق عــــــــن مشــــــــكلة معينــــ بيان

  .ل الظروف الذاتية والموضوعية المحيطة بالحالة قيد البحثمنها في ظ

ــــــر بمراحـــــــــل عـــــــــدة تتميـــــــــز        ـــــميم البحـــــــــث العلمـــــــــي فـــــــــي مختلـــــــــف العلـــــــــوم فانـــــــــه يمـــ وفيمـــــــــا يتعلـــــــــق بتصــــ

ــتهدفة للدراســــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل الباحــــــــــث لمعرفــــــــــة أبعــــــــــاد  بالتــــــــــدرج كتطبيــــــــــق عملــــــــــي لمعالجــــــــــة الظــــــــــاهرة المســــــــ

ــــــاهرة ومســــــــــــبباتها ، وهنــــــــــــاك أكثــــــــــــر مــــــــــــن اعتبــــــــــــار البــــــــــــد مــــــــــــن مراعاتــــــــــــه عنــــــــــــد تصــــــــــــميم البحــــــــــــث،   الظــــــ

ـــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل رســـــــــم  ـــــــــة ،ويمكـــــــــن تصـــــــــميم البحـــــــــث وتعريف ـــــــــاة البحثي وصـــــــــياغة الخطـــــــــوط األساســـــــــية للحي

  .-01-انظر الشكل  ."1"،هيكل توضيحي المنهجية البحث العلمي بقراراتها الهادفة

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

: ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  1اليب ، تطبيقات ، طلحسن عبد اهللا باشيوة ، وآخرون، البحث العلمي  مفاهيم ،أس - 1

  .  36،35، ص ،ص ، 2010عمان ، 
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ــــدم النهضــــــــة العلميـــــــــة حيـــــــــث           يحتــــــــل البحـــــــــث العلمــــــــي فـــــــــي الوقـــــــــت الــــــــراهن مكانـــــــــا بــــــــارزا فـــــــــي تقـــــ

ـــــة هـــــــــي المراكـــــــــز الرئيســـــــــية لهـــــــــذا النشـــــــــاط العلمـــــــــي الحيـــــــــوي بمـــــــــا لهـــــــــا مـــــــــن تعتبـــــــــر المؤسســـــــــات األكادي ميــــ

ـــــــل وجـــــــــه ويكـــــــــون موجهـــــــــا  ـــــــــى أكمــ ـــــــــارة الحـــــــــوافز عل ـــــــــي تشـــــــــجيع البحـــــــــث وتنشـــــــــيطه وٕاث وظيفـــــــــة أساســـــــــية ف

  ."1"في العادة نحو التطوير حل المشكالت التي تواجهها الممارسون في عملهم 

 :خصائص البحث العلمي  - أ

يأخـــــذ البحـــــث خطـــــوات األســـــلوب العلمـــــي وكمـــــا هـــــو معـــــروف أنهـــــا تـــــتم مرتبـــــة وفـــــق خطـــــة مرســـــومة          

ــــــتمكن  ــــــى خطــــــوة إال بعــــــد التأكــــــد مــــــن ســــــالمة الخطــــــوات الســــــابقة لي ــــــال مــــــن خطــــــوة إل ــــــث ال يحــــــدث انتق بحي

أي الباحـــــث االعتمـــــاد علـــــى نتائجـــــه بحيـــــث تكـــــرار إجـــــراء البحـــــث يمكـــــن الوصـــــول إلـــــى النتـــــائج نفســـــها تقريبـــــا 

أن نتائجــــه لهــــا صــــفة الثبــــات النســــبي ويؤســــس البحــــث العلمــــي علــــى جمــــع البيانــــات الشــــاملة للمخطــــط العــــام 

ـــــــع العوامـــــــل المـــــــؤثرة فـــــــي الموقـــــــف ويأخـــــــذ  ـــــــف جمي ـــــــث يحـــــــاول الباحـــــــث توظي       للمشـــــــكلة موضـــــــع البحـــــــث حي

لشخصــــــية ا ءار آلبــــــافــــــي االعتبــــــار جميــــــع االحتمــــــاالت تــــــوافر قــــــدر كبيــــــر مــــــن الموضــــــوعية بحيــــــث ال تتــــــأثر 

للباحــــــث كمــــــا انــــــه يتقبــــــل أراء اآلخــــــرين وتــــــوافر مناســــــب مــــــن الجــــــدة واالبتكــــــار وهــــــذه الخاصــــــية علــــــى درجــــــة 

  :كبيرة من األهمية في البحوث العلمية والرسائل الجمعية ويمكن تشخيص مجموعة الخصائص وهي 

ـــــة ويقــــــــوم بــــــــإدراج الحقــــــــائق  :االلتــــــــزام العلمــــــــي -1 تعنــــــــي أن الباحــــــــث يلتــــــــزم فــــــــي بحثــــــــه المقــــــــاييس العلميـــ

ــــــــث أن يعتــــــــــــرف بالنتــــــــــــائج  ــــــــــــى الباحــــ ــــــة نظــــــــــــره فعل والوقــــــــــــائع التــــــــــــي تــــــــــــدعم أو تتضــــــــــــارب مــــــــــــع وجهــــــ

 .المستخلصة حتى لو كانت ال تنطبق مع تصوراته وتوقعاته

ـــــــي أســـــــس األســـــــلوب العلمـــــــي  :اســـــــتخدام طريقـــــــة الصـــــــحيحة والهادفـــــــة -2 ـــــــتم تبن ـــــــث ي ـــــــي البحـــــــث حي ف

 ."2"من خالل احترام جميع القواعد العلمية المطلوبة لدراسة الموضوع

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــاهيم ،أســـــــــاليب ،تطبيقـــــــــات ، مرجـــــــــع ســـــــــبق ذكـــــــــره ، : لحســـــــــن عبـــــــــد اهللا باشـــــــــيوة ،وآخـــــــــرون ، البحـــــــــث العلمـــــــــي  - 1 مف

  .32ص 

مفــــــــــــاهيم، أســــــــــــاليب، تطبيقــــــــــــات ، : لحســــــــــــن عبــــــــــــد اهللا لحســــــــــــن عبــــــــــــد اهللا باشــــــــــــيوة ،وآخــــــــــــرون ، البحــــــــــــث العلمــــــــــــي  - 2

  .36-37مرجع سبق ذكره ، ص ، ص ، 
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  :ويتميز األسلوب العلمي عن بقية األساليب الفكرية بعدة خصائص أساسية أهمها       

  :الموضوعية •

المقــــــــــــاييس العليمــــــــــــة الدقيقــــــــــــة ويقــــــــــــوم  وتعنــــــــــــي الموضــــــــــــوعية هنــــــــــــا أن الباحــــــــــــث يلتــــــــــــزم فــــــــــــي بحثــــــــــــه     

بــــــــإدراج الحقــــــــائق التــــــــي تــــــــدعم وجهــــــــة نظــــــــره وكــــــــذلك الحقــــــــائق التــــــــي تتضــــــــارب مــــــــع منطلقاتــــــــه وتطوراتــــــــه 

ــــــــــل  ــــــــــة الباحــــــــــث أن يتقب ــــــــــع وال تناقصــــــــــه ، وعل ــــــــــة ومنســــــــــجمة مــــــــــع الواق فالنتيجــــــــــة يجــــــــــب أن تكــــــــــون منطقي

 .ه وتوقعاتهذلك ويعترف بالنتائج المستخلصة حتى ولو كانت ال تتطابق مع تصورات

 :االعتماد على القواعد العلمية  •

ــث مـــــــــــن خـــــــــــالل القواعـــــــــــد   ــلوب العلمـــــــــــي فـــــــــــي البحـــــــــ يتعـــــــــــين علـــــــــــى الباحـــــــــــث االلتـــــــــــزام يتبنـــــــــــى األســـــــــ

العلميـــــــــــــة المطلوبـــــــــــــة لدراســـــــــــــة كـــــــــــــل موضـــــــــــــوع ، حيـــــــــــــث أن تجاهـــــــــــــل أو إغفـــــــــــــال أي عنصـــــــــــــر مـــــــــــــن 

ــــــــان عــــــــدم  ــــــــا ف ــــــــع ، ومــــــــن هن ــــــــة للواق ــــــــائج خاطئــــــــة أو مخالف ــــــــى نت عناصــــــــر البحــــــــث العلمــــــــي ، يقــــــــود إل

فــــــــــي هــــــــــذا الميــــــــــدان يحــــــــــول دون حصــــــــــول الباحــــــــــث اســــــــــتكمال الشــــــــــروط العلميــــــــــة المتعــــــــــارف عليهــــــــــا 

  ."1" على النتائج العلمية المرجوة

يعني أن يتمسك الباحث بالروح العليمة والتطلع دائما إلى معرفة الحقيقة واالبتعاد قدر  :االنفتاح الفكري  -3

د عن إصدار اإلمكان عن التزمت والتشبث بالرؤية األحادية المتعلقة بالنتائج التي توصل إليها ، واالبتعا

األحكام النهائية التي تعتمد أسلوب إصدار األحكام باالستناد إلى البراهين والحجج والحقائق التي تثبت 

 .صحة النظريات 

تتمثل بمداخالت نظام البحث التي هي مبعث بصيرة الباحث التي تتميز بها : كفايات الباحث العلمية  -4

ويدرك طبيعة النتائج المتوقعة لحلها ، وٕانها تشكل أيضا قاعدة  كله ويبني من خاللها استراتيجيات معالجتها ،

لسلوكه المتخصص وٕاطار عاما لهويته وعمليات إدراكه كباحث من خالل أساليب التفكير والبحث العلمي 

 :عبر أسلوبين هما 

اصلة يعتمد على ردود الفعل االعتمادية المستخدمة مرات في حياته ، أو لمو : األسلوب العشوائي  1- 4

حالة نشيطة تصادفه برد فعل بسيط ال يحتاج إلى جهد  ذهني أو تفكير كثير أو قد ال يحتاج إلى تفكير 

  ."2"إطالقا 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Http ://al3loom.com/ تاريخ اإلطالع   :13/02/2016/.4018=؟ 09:47 الساعة /  .  

 .38- 36ص ،  - ، البحث العلمي ، مرجع سبق ذكره ، صلحسن عبد اهللا باشيوة ، وآخرون  - 2
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يعتمد على استخدام اإلنسان تفكيره بشكل مركز بحيث يتناسب مع الحالة  :األسلوب العلمي المبرمج  2- 4

             أو الموقف الذي يصادفه ويعترض حياته ، وبهذا األسلوب يحتاج اإلنسان إلى تنظيم تفكيره

وبرمجته ، ويترتب الخطوات المطلوبة إتباعها لمجابهة حالة معينة أو مشكلة محددة تواجهه بغرض وضع 

الحلول المناسبة لها والوصول إلى المعرفة المفيدة المبنية على أسس مدروسة وهي مختلفة نوع وموضوع 

  . البحث المستهدف

ـــــــــدى الباحـــــــــث        ــــــة فتبـــــــــدو ل ــــكل قـــــــــدرات فرديـــــــــة يـــــــــتمكن أمـــــــــا الكفايـــــــــات البحثيـــــــــة المنطقيـــ ـــــــــى شـــــ عل

بهـــــــــا مـــــــــن كشـــــــــف طبيعـــــــــة المشـــــــــكلة وتحليـــــــــل ظروفهـــــــــا وعواملهـــــــــا المختلفـــــــــة ومـــــــــن ثـــــــــم تحديـــــــــد مـــــــــدى 

ـــــــــة  ـــــــــائج المطلوب ـــــــــة النت ـــــــــد نوعي ـــا واعتمـــــــــاد أســـــــــاليب مدروســـــــــة لمعالجـــــــــة المشـــــــــكلة وتحدي الحاجـــــــــة لحلهــــــ

ـــول ناجعـــــــــة لهـــــــــا والشـــــــــكلين  يوضـــــــــحان كفايـــــــــات الباحـــــــــث العلميـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل أجـــــــــزاء نظـــــــــام  4-3كحلــــــ

ـــوابط والتــــــــــــــــي تتحــــــــــــــــدد  ــــــات والمخرجــــــــــــــــات والضــــــــــــ ـــــــام المـــــــــــــــداخالت والعمليــــــــــ ــــــــــــــث العلمــــــــــــــــي كنظـــــــــ البحـ

  .  "1"خصائص البحوث العلمية وفقها من خالل خطة البحث 

  :أهمية البحث العلمي –) ب

ـــــــــن الضـــــــــــروريات األوليـــــــــــة التـــــــــــي يطلبهـــــــــــا مقتضـــــــــــيات         إن الحاجـــــــــــة إلـــــــــــى البحـــــــــــث أصـــــــــــبحت مــ

الحيـــــــــــاة فـــــــــــي عـــــــــــالم يعـــــــــــرف ثـــــــــــورة علميـــــــــــة ومعرفيـــــــــــة فـــــــــــي مختلـــــــــــف المجـــــــــــاالت وٕاذا كانـــــــــــت الـــــــــــدول 

ــــــــدمها  ــــــــي تق ــــــــه ف ــــــــان عظمــــــــة األمــــــــم تمكن ـــــــى إدراكهــــــــا ب ــــــــذلك راجــــــــع إلـ ــــــــرة ف ــــــة كبي ــ ــــــــه أهمي المتقدمــــــــة تولي

  .العلمي والفكري

ـــــــة البحـــــــــث العلمـــــــــي بزيـــــــــادة اعتمـــــــــاد الـــــــــدول عليـــــــــه وٕادراكهـــــــــا لمـــــــــدى أهميـــــــــة فـــــــــي  وتـــــــــزداد        أهميــ

ــــــــــدولي،  ــــــــــي المجتمــــــــــع ال ــــــــــى مكانتهــــــــــا ف ــــــــــة شــــــــــعوبها والمحافظــــــــــة عل ــــــــــق رفاهي ــــــــــدمها وتحقي اســــــــــتمرار تق

ــــــــــل بهــــــــــا  ــــــــــي تتكف ـــــد الت ـــــ ــــــــــدول مــــــــــن ضــــــــــمن الممارســــــــــات والتقالي ــــــــــذلك أصــــــــــبح البحــــــــــث فــــــــــي هــــــــــذه ال ل

  .مؤسسات لتحقيق أهداف وغايات مختلفة 

ــــــــــه اإلنســــــــــان        ــــذي يســــــــــعد ب ــــــ ـــال أن التطــــــــــور العلمــــــــــي ال ــــــــــي هــــــــــذا المجـــــــ ـــــــــذكر ف ومــــــــــا يســــــــــتحق الـ

ــــو ثمـــــــــرة مجهـــــــــود العلمـــــــــاء  ــدفة وال هـــــــــو وليـــــــــد عصـــــــــر ه وٕانمـــــــــا هـــــ القـــــــــرن العشـــــــــرين لـــــــــيس وليـــــــــد الصـــــــ

ـــــا إلـــــــــى تزويـــــــــد المجتمـــــــــع  والمفكـــــــــرين وفقـــــــــا لمبـــــــــدأ التراكميـــــــــة العلميـــــــــة، والبحـــــــــث العلمـــــــــي يســـــــــعى دائمــــ

الحلـــــــــــول للمشـــــــــــكالت التـــــــــــي يواجههـــــــــــا ،وكـــــــــــذا الســـــــــــعي لتطـــــــــــوير  بالمعرفـــــــــــة والمســـــــــــاهمة فـــــــــــي إيجـــــــــــاد

 ."2"الوسائل العلمية باستمرار والبحث عن المجهول واكتشافه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38-36ص ،  -لحسن عبد اهللا باشيوة ، وآخرون ، البحث العلمي ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1

  .91،90،  ص مرجع سبق ذكره، ص، خالد حامد، منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية، - 2
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ـــــــــي المجتمـــــــــع ويجـــــــــدد          ـــــاة ف ــــ ـــــــــبض بالحي ـــــــــذي ين ـــــــــب ال ـــــــــل القل ــــــى هـــــــــذا النحـــــــــو تمث ـــ فالجامعـــــــــة عل

ــــــــة لتــــــــي تتضــــــــمن لــــــــه  ـــــــه مــــــــزودا إيــــــــاه بالطاقــــــــة الحي ــــيع الحركــــــــة فــــــــي شــــــــتي جوانبـ ــــــــه الحيويــــــــة ويشــــ في

ـــــــة وبثهــــــــــا فــــــــــي شــــــــــتى  ــــــن خــــــــــالل تــــــــــوفير العقــــــــــول الخبيــــــــــرة المتشــــــــــبعة بالمعرفـــ البقــــــــــاء واالســــــــــتمرار، مــــ

ــــــــدها العلمــــــــــــي وعطائهــــــــــــا الفكــــــــــــري فــــــــــــي معركــــــــــــة  مجــــــــــــاالت الحيــــــــــــاة ــــــــــة كــــــــــــي تســــــــــــهم بجهــــ االجتماعيــ

ــــــــــزود المجتمــــــــــع بــــــــــالزاد  ــــــــــي ي ــــــــــدة كخــــــــــزان معرف ــــــــــوأ مكانتهــــــــــا الرائ ــــــــــة ،ممــــــــــا يجعــــــــــل الجامعــــــــــة تتب التنمي

  ."1"العلمي الذي يسير دربه ويدفعه نحو تحقيق غاياته المنشودة 

ـــــــــين لنـــــــــا بـــــــــأن عالقـــــــــة البحــــــــــث العلمـــــــــي بالجامعـــــــــات           كعالقـــــــــة األكســـــــــجين بجســــــــــم وبهـــــــــذا يتب

ــــــــير الهيئــــــــــــات لجامعيــــــــــــة ال ـــــــــي جــــــــــــاد ســــــــــــيؤول مصــــ ــــــان ، فبــــــــــــدون بحــــــــــــث علمـــ محالــــــــــــة  إلــــــــــــى  اإلنســــــ

ــم و البحـــــــــث العلمـــــــــي لنهضـــــــــة  ــــادة والحكـــــــــام أهميـــــــــة العلـــــــ الشـــــــــلل والركـــــــــود ولقـــــــــد أدرك كثيـــــــــر مـــــــــن الســـــ

شـــــــــــعوبهم مـــــــــــن أجـــــــــــل نهضـــــــــــة أوطـــــــــــانهم ، فمـــــــــــثال تـــــــــــذكر لنـــــــــــا بعـــــــــــض المصـــــــــــادر بـــــــــــأن إمبراطـــــــــــور 

ـــتقبل لليابـــــــــــــان إال بـــــــــــــالعلم " ........ أوصـــــــــــــى ابنـــــــــــــه قـــــــــــــائال "   هيروهيتـــــــــــــو" اليابـــــــــــــان  ..... ال مســــــــــ

ــــــــد كــــــــل  ــــــــدينا مــــــــن تجني ــــــــوز فيهــــــــا ل ــــــــة ومــــــــن أجــــــــل الف ــــــــة هــــــــي معركــــــــة علمي ــــــــاة الحقيقي إن معركــــــــة الحي

  ."2"طاقات اليابان 

ويمكننـــــــــــا أن نخلـــــــــــص إلـــــــــــى القـــــــــــول بـــــــــــأن األهـــــــــــداف المتواخـــــــــــاة مـــــــــــن دراســـــــــــة هـــــــــــذا المحـــــــــــور         

ــــــــــتح المجـــــــــــــالت أمامـــــــــــــه المتعلـــــــــــــق با ــــــــب علـــــــــــــى البحـــــــــــــث وفـــ ــي ، هـــــــــــــي تعويـــــــــــــد الطالـــــ لبحـــــــــــــث العلمـــــــــــ

ـــــــــــب  ـــــــــــاق جديـــــــــــدة مـــــــــــن المعرفـــــــــــة وكـــــــــــذا إعطـــــــــــاء الطال ـــــــــــه واكتشـــــــــــاف أف لالســـــــــــتثمار واســـــــــــتغالل معارف

  :الفرصة للتعبير عن أرائه بموضوعية وحرية ويمكن نلخص هذه األهداف فيما يلي 

 .إثراء معلومات الطالب في ميدان تخصصه  -

 .على النفس في دراسة المواضيع وٕاصدار أحكام بشأنهااالعتماد   -

 .إتباع  األسس المنهجية والقواعد العلمية والمعتمدة في كتابة البحوث  -

 .اكتساب خصائص األسلوب العلمي في معالجة القضايا والمواضيع  -

 ." 3" استعمال المراجع العلمية كمصادر للتحصيل المعرفة -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــ

  .113مرجع سبق ذكره ، ص  ، لحسن عبد اهللا باشيوة ، البحث العلمي  - 1

تحديات وأفاق ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية : الجزائرية ومسيرة البحث العملي الجامعة " كبار عبد اهللا ،/ د - 2

 . 301،300الجزائر ،ص،ص،:ورقلة  ،جامعة قاصدي مرباح ،2014سبتمبر / 16،العدد

 .91خالد حامد، منهجية البحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية،مرجع سبق ذكره ،ص  - 3
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  ي في ظل تكـــــنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة البحث العلم: المبحث الثالث

ـــــــــــر مـــــــــــن            ـــــــــــر مـــــــــــن مليـــــــــــون 7بعـــــــــــد أكث ســـــــــــنوات مـــــــــــن الكفـــــــــــاح المســـــــــــلح، وبعـــــــــــد استشـــــــــــهاد أكث

ــــــــريين أنفســــــــهم  ـــى اســــــــتقاللها بعــــــــد كــــــــل هــــــــذا وجــــــــد الجزائ ـــــ ــــــــر عل ــــــــون شــــــــهيد تحصــــــــلت الجزائ ونصــــــــف الملي

باإلضـــــــــــافة ....... واالجتماعيـــــــــــة والثقافيـــــــــــةفـــــــــــي الميـــــــــــادين السياســـــــــــية واالقتصـــــــــــادية  أمـــــــــــام تركـــــــــــة ثقيلـــــــــــة 

ــوانين تقـــــــــوم عليهـــــــــا الدولـــــــــة ـــــــود مؤسســـــــــات منتخبـــــــــة وقـــــــ  إلـــــــــى الفـــــــــراغ المؤسســـــــــاتي المتمثـــــــــل فـــــــــي عـــــــــدم وجــ
ـــــــــتعمر الفرنســـــــــــــي ســـــــــــــعت ف   ،"1" ـــت اســـــــــــــتقاللها مـــــــــــــن المســــ ــــــــــ مـــــــــــــن المعـــــــــــــروف أن الجزائـــــــــــــر بعـــــــــــــد أن نال

ـــــــــــة والتحـــــــــــديث لهـــــــــــذا عمـــــــــــدت ـــــــــــة علـــــــــــى المعرف ـــــــــــة مبني ـــــــــــة حديث ـــــــــــاء المـــــــــــدارس  مباشـــــــــــرة لتأســـــــــــيس دول لبن

  ."2"ومراكز التكوين والجامعات وٕاعادة تسيير الجامعات الموروثة عن المستعمر

  :نشأة البحث العلمي في الجزائر  -)أ

ـــــــــي ســـــــــنة        ـــــــــه  1963ف ــــــث العلمـــــــــي ، كمـــــــــا ان ـــــــــس البحـــ ـــــــــر بالتعـــــــــاون مـــــــــع فرنســـــــــا مجل أسســـــــــت الجزائ

ـــــــــــــي ســـــــــــــبتمبر  ــــــالجزائر العاصـــــــــــــمة حـــــــــــــول  1966ف ـــــــ السياســـــــــــــة العلميـــــــــــــة نظمـــــــــــــت اليونســـــــــــــكو مـــــــــــــؤتمرا ب

ــــــــتم المــــــــؤتمر  ــــــط ، فقــــــــد اخت ــــــــا والشــــــــرق األوســ ــــــــة شــــــــمال إفريقي وطــــــــرق التنظــــــــيم البحــــــــث العلمــــــــي فــــــــي منطق

ـــــــــى االعتنــــــــــــاء بالبــــــــــــاحثين والحــــــــــــد مــــــــــــن نزيــــــــــــف  ـــــــــن بينهــــــــــــا الحــــــــــــث علـــ ـــــــة مــــــــــــن التوجيهــــــــــــات ومـــ بمجموعـــــ

  .األدمغة في هذه البلدان 

ــــــــــــي عــــــــــــام      ــي وكــــــــــــان مــــــــــــن أهــــــــــــم  1970وف ــــــــــــيم والبحــــــــــــث العلمــــــــــ ــــت عمليــــــــــــة إحــــــــــــداث وزارة التعل تمــــــــ

ــــــــــي عــــــــــام  ــــذه الــــــــــوزارة ف ــــــــوطني ، وقــــــــــد قامــــــــــت هــــــ ــ ، بإنشــــــــــاء  1972أهــــــــــدافها خدمــــــــــة البحــــــــــث العلمــــــــــي ال

الهيئــــــــــــة الوطنيــــــــــــة للبحــــــــــــث العلمــــــــــــي تحــــــــــــت وصــــــــــــاية وزارة التعلــــــــــــيم العــــــــــــالي والبحــــــــــــث العلمــــــــــــي، وكــــــــــــان 

ـــــــي عمليــــــــة التطــــــــور وأيضــــــــا الهــــــــدف هــــــــو تهيئــــــــة مخطــــــــط البحــــــــث العلمــــــــ ي لــــــــدعم االســــــــتغالل الــــــــوطني فـ

  ."3"للمساهمة في ترقية المعارف والتكنولوجية 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .07، ص 2009الجزائر ، : ، دار الخلد ونية 2ط الجزائر،سمعية البصرية في نور الدين تواتي، الصحافة المكتوبة وال - 1

  .302كبار عبد اهللا ، الجامعة الجزائرية ومسيرة البحث العلمي ، مرجع سبق ذكره ، ص / د  - 2

نموذجا   - استخدامات االنترنت وتأثيراتها على البحث العلمي النشر االلكتروني للمعلومة العلمية:بن عجمية بوعبد اهللا  - 3
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   العلميالبحث أثر تكنولوجيات االتصال والمعلومات على   - )ب

ــــيم         ــــف المجــــاالت بمــــا فيهــــا مجــــال التعل ــــى مختل ــــالكثير مــــن الفوائــــد عل ــــا المعلومــــات ب لقــــد أتــــت تكنولوجي

  :ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــبالفوائد التالي"  رمزي احمد عبد الحي"العالي، وفي هذا السياق حددها الدكتور 

ــــــــيم -1 ــــــــة التعل ــــــــادة فعالي ــــــــا جــــــــاءت العديــــــــد مــــــــن الن:  زي تــــــــائج للدراســــــــات لتبــــــــين أن اســــــــتخدام التكنولوجي

التعليميــــــــــة والمتمثلــــــــــة أساســـــــــــا فــــــــــي أجهــــــــــزة الحاســـــــــــوب واالنترنــــــــــت مــــــــــن شـــــــــــانها أن توصــــــــــل التعلـــــــــــيم 

 .الجامعي إلى أعلى مستوياته وزيادة فعاليته 

ــــــــة والمســــــــاواة  -2 إن اســــــــتغالل التكنولوجيــــــــا أيضــــــــا يــــــــؤدي بشــــــــكل كبيــــــــر إلــــــــى تحقيــــــــق  :تحقيــــــــق العدال

ـــيم مــــــــــن خــــــــــالل بــــــــــرامج التعلــــــــــيم التعويضــــــــــية والتــــــــــي العدالــــــــــة والمســــــــــ ـــــي اكتســــــــــاب الحــــــــــق للتعلـــــــ اواة فـــــ

ـــــــــيم بـــــــــذلك عـــــــــن  ــــــرج التعل أصـــــــــبح باإلمكـــــــــان الوصـــــــــول إليهـــــــــا عبـــــــــر الشـــــــــبكة المعلومـــــــــات الدوليـــــــــة ليخـــ

 .كونه حكرا على فئة معينة أو منطقة محدودة 

ـــــــــة -3 ـــــــــة التكلف ـــي تعمـــــــــيم اســـــــــتعمالها والســـــــــت: قل فادة أصـــــــــبحت فـــــــــي الحكومـــــــــات مـــــــــا أعطاهـــــــــا دفعـــــــــا فــــــ

 .منها في مؤسساتها التعليمية بما فيها الجامعية

وأهمهــــــــــا التــــــــــدريب أعضــــــــــاء هيئــــــــــة التــــــــــدريس علــــــــــى اســــــــــتغالل التكنولوجيــــــــــا :  مجابهــــــــــة التحــــــــــديات -4

 .الحديثة في التعليم إلضافة الفائدة إلى طالب وتعميم الجودة 

ــــد لتـــــــــــنهض بكـــــــــــل مـــــــــــن  ـــــدود مـــــــــــن هـــــــــــذه الفوائـــــــ ــــــتفيد إلـــــــــــى ابعـــــــــــد الحــــــ       مســـــــــــتواهاإذا فالجامعـــــــــــة أن تســـــ

ــــــــــــف  ـــــــــــا العلميــــــــــــة بمختل ــــــــك خصوصــــــــــــا يــــــــــــربط بحوثهـ ــــ ــــــث العلمــــــــــــي ويكــــــــــــون ذل فــــــــــــي التــــــــــــدريس والبحــــــ

ــــــــــز البحــــــــــــــث العلمــــــــــــــي ــــع شــــــــــــــركة بــــــــــــــين مراكــــ ــــــكالت ذلــــــــــــــك يعــــــــــــــاني منهــــــــــــــا المجتمــــــــــــــع ووضــــــــــ          المشــــــــ

ــــــــــرى لتعمـــــــــــيم الفائـــــــــــدة المستخلصـــــــــــة منهـــــــــــا الحقـــــــــــا  ـــــــــــي الجامعـــــــــــات والمؤسســـــــــــات االجتماعيـــــــــــة األخـ ف

  .على كل المجتمع 

 : التكنولوجيا الحديثة وتحديثها في التدريس الجامعي -5

ـــــــــة  ــــــــي تتـــــــــيح لعضـــــــــو هيئ ـــــــــيم الحديثـــــــــة التـ لقـــــــــد جـــــــــاء التطـــــــــور العلمـــــــــي بـــــــــالكثير مـــــــــن تكنولوجيـــــــــا التعل

ـــــه والخــــــــــروج عــــــــــن نطــــــــــاق طــــــــــرق لتــــــــــدريس التقليديــــــــــة  التــــــــــدريس االســــــــــتفادة منهــــــــــا فــــــــــي توســــــــــيع خبرتـــــ

ــتوياته وبشـــــــــكل خـــــــــاص التـــــــــدر  ـــــــــف مســـــــ ـــــــــم تعـــــــــد تتماشـــــــــى مـــــــــع مختل ـــــــــي ل يس الجـــــــــامعي ، لتفـــــــــرض الت

  ."1"بذلك مسؤوليات جديدة على القائم بهذه المهمة لم تكن موجودة من قبل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .98-97زبير غزالة ، استخدام االنترنت في التدريس وتطوير البحث الجامعي ، مرجع سبق ذكره ،ص،ص  - 1
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ـــــاء مجتمـــــــــــــع المعلومـــــــــــــات ،       والنشـــــــــــــر االلكترونـــــــــــــي هـــــــــــــو األخـــــــــــــر يعبـــــــــــــر دعامـــــــــــــة أساســـــــــــــية لبنــــــــ

ــد إنتاجهــــــــــا لــــــــــذلك فـــــــــــان ومرحلــــــــــة مهمــــــــــة مــــــــــن مراحــــــــــل معالجــــــــــة المعلومـــــــــــة  االلكترونيــــــــــة وذلــــــــــك بعــــــــ

  .تفعيل هذا المشروع الضخم ينبغي له من الدعم والتمويل 

ــــــــوج العلمــــــــي  • ـــــــى نشــــــــر المنت ــــة مؤسســــــــات رســــــــمية تصــــــــهر علـ ـــــــروع النشــــــــر االلكترونــــــــي بقامــــ ــــــــي مشـ تبن

 .للباحثين الكترونيا 

 .تكوين اختصاصين تقنية في هذا المجال  •

 .كون متنفسا للباحثين خلق وتشجيع الفضاءات الجديدة كي ت •

 .تشجيع االستثمار في قطاع المعلومات  •

 . "1"االستفادة من الخبرات األجنبية في هذا المجال •

ــــــــــق         ــــــــــه وهــــــــــو تحقي ــــــاط ل ــــ ــــــــــي المن ــــــــــدور الحقيق ـــــــد ال ــــــــــم يلعــــــــــب بعـــ ــــــــــر ل ــــــــــي الجزائ فالبحــــــــــث العلمــــــــــي ف

عمليـــــــــة التنميـــــــــة وخدمـــــــــة المجتمـــــــــع ، ذلـــــــــك أن االعتقـــــــــاد الـــــــــذي كـــــــــان ســـــــــائدا وال يـــــــــزال ، هـــــــــو أن البحـــــــــث 

ـــخم أعــــــــــداد الطلبــــــــــة جعــــــــــل مــــــــــن المؤسســــــــــة الجامعيــــــــــة  ــــــة ، لكــــــــــن تبــــــــــين أن تضـــــــ الجــــــــــامعي دعامــــــــــة التنميــــ

بنفســـــــــــها ، وهـــــــــــذه الحالـــــــــــة صـــــــــــورت وســـــــــــوقت تلقائيـــــــــــا مفهـــــــــــوم البحـــــــــــث  مؤسســـــــــــة مقفلـــــــــــة تغـــــــــــذي نفســـــــــــها

ـــــــــو االقتصـــــــــــادي، فالبلـــــــــــد الـــــــــــذي يســـــــــــتنفر قـــــــــــواه للقيـــــــــــام بالبحـــــــــــث العلمـــــــــــي  ـــــــــي ونقـــــــــــدت مفهـــــــــــوم النمــ العلمــ

ـــــــورة ، يصـــــــــل إلـــــــــى نتـــــــــائج عمليـــــــــة مفيـــــــــدة ، لكنهـــــــــا ال  مســـــــــتعينا بخبـــــــــرات البلـــــــــدان األخـــــــــرى وآالتهـــــــــا المتطــ

ــــــــــوف ــــــــــى تنميــــــــــة اقتصــــــــــادية ، بمعنــــــــــى ت ير خــــــــــدمات ماديــــــــــة جديــــــــــدة ، وهــــــــــذه الحقيقــــــــــة ترفضــــــــــها تتــــــــــرجم إل

  ."2"الجامعة اليوم 

  

  

  

  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

مرجع  نموذجا ، - ، استخدام االنترنت وتأثيراتها على البحث العلمي النشر االلكتروني للمعلومة العلمية بن عجمية بوعبد اهللا - 1

 .281سبق ذكره ، ص 
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  :خالصة الفصل 

فـــــــــي ختــــــــــام هــــــــــذا الفصــــــــــل المتعلــــــــــق بالبحـــــــــث العلمــــــــــي والتطــــــــــور التكنولــــــــــوجي ، فــــــــــان البحــــــــــث            

العلمـــــــــي الجـــــــــامعي فـــــــــي الجزائـــــــــر قـــــــــد حظـــــــــي بشـــــــــكل كبيـــــــــر بعنايـــــــــة خاصـــــــــة مثلـــــــــه فـــــــــي ذلـــــــــك مثـــــــــل أي 

قطـــــــــــاع أخـــــــــــر ، رغـــــــــــم العراقيـــــــــــل التـــــــــــي حالـــــــــــت فـــــــــــي بعـــــــــــض المراحـــــــــــل دون تحقيـــــــــــق لـــــــــــبعض األهـــــــــــداف 

ــا ومقياســــــــــا لمــــــــــدى تقــــــــــدم  المســــــــــطرة ، فالبحــــــــــث العلمــــــــــي أصــــــــــبح ــــل شــــــــــيء رهانــــــــــا اجتماعيــــــــ أوال وقبــــــــــل كــــــ

ـــــــف المؤسســــــــــــات الجامعيـــــــــــــة  أو تخلــــــــــــف بلــــــــــــد أو امـــــــــــــة مــــــــــــن األمــــــــــــم ، فمحـــــــــــــاوالت الدولــــــــــــة ربــــــــــــط مختلــــــ

ــــــــة اإلعالميـــــــــــة واالتصـــــــــــالية منهـــــــــــا وجامعـــــــــــة مســـــــــــتغانم  بـــــــــــالتطورات التقنيـــــــــــة والتكنولوجيـــــــــــة الحديثـــــــــــة خاصـــ

ــــــــــــات ومشــــــــــــروعات ــــــــورات عملي ــــــــــــه التطــــ ــــــث ســــــــــــاعدت هات ــــــ ــــــــــث الجــــــــــــامعي المــــــــــــرتبط  خصوصــــــــــــا، حي البحــ

ــــــوال إلــــــــــى مــــــــــا يعرفــــــــــه  ــــــة والبــــــــــاحثين بمــــــــــا يخــــــــــدم وبحــــــــــوثهم األكاديميــــــــــة، وصــــ بانشــــــــــغاالت ورغبــــــــــات الطلبــــ

ـــــي وامــــــــــــتالك وســــــــــــائط تكنولوجيــــــــــــة  متعــــــــــــددة وحســــــــــــن  المجــــــــــــال مــــــــــــن آليــــــــــــات لتفعيــــــــــــل النشــــــــــــر االلكترونـــــــ

ـــــــــوالت الدوليــــــــــــة الراهنــــــــــــة ــــــــــة ، فــــــــــــي ظــــــــــــل التحـــ بغيــــــــــــة  اســــــــــــتخدامها كــــــــــــدعائم معاصــــــــــــرة للجامعــــــــــــة الجزائريــ

  .ضمان الجامعة المحلية موقعا محترما ضمن الجامعات الدولية المعاصرة 

 


