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  المقـدمة
إىل  جلـأت وفيما بعـد   ، مث تطورتلبشرية بدائية تعتمد على الزراعةاتمعات ا بدأتلقد 
لتطـور  موجات ا انتقلت عرب احملطات التارخيية املختلفة عابرة، والصناعية اآلالتوالطاقة  استخدام

املعريف يف والوصول إىل قمة التطور والتفوق الفكري حىت متكنت من اليت شهدا على مر الزمان، 
، هـذا  الذكاء اإلنسـاين واملعرفة و التتصااإلوجمتمع املعلومات و ، ألصناعةإطار جمتمع ما بعد ا

ختراعات املختلفة بـدءا بآلـة   ظهور اإلو ،تكنولوجيااواملعلومات  استخدامالذي مييزه  األخري
  .الصناعية املتعددة باألقمار اءالفضو وصوال إىل غزاحملرك البخاري، و الطباعة
يت ظهرت إىل الوجـود يف  ال و تلك الظاهرة اإلعالميةإن أهم ما مييز هذا اتمع اجلديد هو 

قمر  ألول السوفياتفبعد إطالق  ،أ.م.غرميه الوو السوفييتحتاد إطار احلرب الباردة القائمة بني اإل
 بإنشائهاالتكنولوجي وبادرت هذه األخرية بالرد على هذا التفوق العلمي  ،04/10/1957صناعي يف 

، هـذه الشـبكة   األنترنتاسية لشبكة األسكانت اللبنة لوكالة مشروعات البحوث املتقدمة، اليت 
املكان إىل وختطي حدود الزمان وتصال اإلويف التواصل  إمكانيااالعمالقة اليت حولت العامل بفضل 

، إذ يكفي النقر على فأرة األصبعميكن من خالهلا احلصول على املعرفة برأس و ،قرية كونية صغرية
 ،املشـارب و األنواعو األشكالعلومات املختلفة احلاسب اآليل للدخول إىل عامل ال حمدود من امل

فعمت كـل جمـاالت احليـاة     ،مستخدميها تنوعو تنوعت باختالفواا استخدامقد تعددت و
لكترونية، البورصـات علـى   التجارة اإل(  قتصاديةاإل ،)لكترونيةاحلكومة اإل( السياسية: اليومية 
 العلميـة  ...)لكتـروين، الربيـد اإل  ،األخبارل تباد( جتماعيةاإل ،...)لكترونية،النقود اإل ،اخلط

احملادثة، األلعاب على (  الترفيهية ...) األخبار، البوابات، حمركات البحث،وجمموعات النقاش ( 
 ،نتشارا واسـعا يف كـل فئـات اتمـع    اظاهرة عاملية شهدت أضحت بذلك و...) الشبكة، 

رجال القانون و ث، كما يستخدمها الساسة الباحوالعامل واملثقف وفيستخدمها املواطن البسيط، 
  .غرضه من الشبكةوكل حسب اهتمامه ... اإلعالميون و

النخبة املثقفـة  وويف دراستنا هذه سنحاول معرفة مدى متكن أحد ركائز اتمع األكادميي،  
زبـدة  اجلامعي هذا الذي يعترب  األستاذإذ أن  ،استغالله ملوارد هذه الشبكةويف اتمع من حتكمه 

البـد أن ال يقـف   وكان  ،املختلفة بأمورهيبصره ومشعلها املتقد الذي يضيء له الدرب واتمع 
بل ال بد عليه أن يساهم مـن جهـة   املعرفية، والمية عاحملايد من هذه الظاهرة اإلوموقف املتفرج 
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البحثي، ومن واملعريف وجماله العلمي باستغالهلا يف  ،اخلدمات اليت توفرهاوكمستهلك للمعلومات 
األحباث اليت ينشـرها مـن   ومساهم يف إثراء رصيد الشبكة من املعلومات جهة أخرى كمنتج و

تشييد حضارة قوامها و ،مسامهته يف بناء اتمع اإلنساينو ،املعريفويق التبادل العلمي خالهلا لتحق
ـ  وغرضها خدمة اإلنسان والتكنولوجيا  اوسيلتهوالعلم  ـ و الرقي به قـدما حن التنميـة  وور التط

  . زدهاراإلو
وقد جاءت دراستنا هذه حملاولة التعرف على مدى حتكم أساتذة جامعة منتوري كعينة عن  

مـدى  والبحث من خالهلـا  و األنترنتاألساتذة اجلامعيني يف دراسة مستوى التحكم يف تقنيات 
  :حتت عنوان  ،ستغالهلم ملواردهاا

  ".امعة منتوري قسنطينةجبدراسة ميدانية : نترنتاألستغالل األساتذة اجلامعيني لشبكة إ"   
إذ ليس كـل مـن    األنترنت،ونقصد من وراء هذا العنوان معرفة مدى استغالل األساتذة لشبكة 

الذي يـراد منـه    ستخدامستغالل نقصد به ذلك االفاإل ،يستغل فعال مواردها األنترنتيستخدم 
لـيس فقـط   و ،من معلومات وخـدمات متعـددة  احلقيقية مما تقدمه الشبكة وستفادة الفعلية اإل

هذه ستفادة املرجوة من اإلوستغالل ثانوية ال ترقى إىل مستوى اإلوها رد أمور ترفيهية استخدام
         . مبا تتيحه من معلومات وخدمات العاملية الشبكة

حـافزا  ها باعثـا و استخدامو األنترنتوع وكان خوضنا يف مرحلة التدرج األوىل يف موض
البالغـة الـيت    لألمهيةنظرا ثر يف شجون البحث يف هذا املوضوع، واصلة العمل على التعمق أكمل

فبعد تناولنـا   ،اجلامعي لألستاذبالضبط بالنسبة وحسب رأينا يف احمليط اجلامعي  األنترنتتكتسيها 
نتعرف  حاولنا يف هذه الدراسة أن ،الطلبة  استخداميف مذكرة الليسانس من جانب هلذا املوضوع 

       الشـبكة   اسـتخدام مـن  ) األسـاتذة (على مدى متكن  الطرف الثاين من املعادلـة اجلامعيـة   
  .اخلدمات املتنوعةومن املعلومات استغالل ما توفره من كم هائل و

التعرف علـى درجـة حتكـم     وكان اهلدف الذي ننشد حتقيقه من خالل دراستنا هذه هو
مث التعرف علـى   ،األكادميييف احمليط  األنترنت استخدامرض من الغو ،األساتذة يف تقنيات اإلحبار

البالغة هلاتـه   باألمهيةحماولني بذلك التحسيس  ،ستغالل الفعال هلاأهم املعوقات اليت حتول دون اإل
ملواكبة التطورات احلاصـلة يف   األستاذترقية معارف ومواردها يف خدمة البحث العلمي و الشبكة

  .كل يوم فيه باجلديد يتيأجمال ختصصه يف عامل 
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يف  ،ذلك يف اجلانب النظري منـها وجناز دراستنا هذه على املنهج الوصفي إقد اعتمدنا يف و
  .عتماد على املنهج التحليلي يف اجلانب امليداين حني مت اإل

املتعلقـة  لتجميع البيانات  ثانوية أدواتو املقابلة كوسائلومن املالحظة  قد استخدمنا كالو
املعتمدة يف جتميـع البيانـات اخلاصـة     األساسية األداةستبيان هي ستمارة اإلإ، وكانت ةبالدراس

     . ستمارة إىل عدة حماور تبعا للفرضيات املوضوعة للدراسةقد مت تقسيم اإلو ،باجلانب امليداين
 عتماد علـى البالغة اليت تكتسيها املنهجية يف إعداد أي حبث كان وال بد من اإل لألمهيةنظرا 

تضـعها يف  و ،املشرف اليت تيسر عملية البحـث  األستاذجمموعة من املراجع إضافة إىل توجيهات 
األعرج الذي يسري يف الطريق الصحيح ليسبق املتعجل الذي حييد  أنفكما يقال إطارها الصحيح، 

 ن الدراسة تنوعـت بـني  املراجع إلثراء اجلانب النظري ماعتمدنا على مجلة من هلذا فقد و، *عنه
موسوعات، باإلضـافة  وتيحت لنا من كتب، جمالت، معاجم أأنواع األوعية اليت وخمتلف أشكال 

  :كان من أمهها و ،اإلجنليزيةوالعربية، الفرنسية : ذلك باللغاتوإىل بعض املواقع على الشبكة، 
ع أعمال املؤمتر التاس. اإلستراتيجية  العربية املوحدة  للمعلومات يف عصر األنترنت: كتاب  •

تشرين األول / أكتوبر 26إىل  21لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات املنعقدة يف الفترة من 
للمكتبـات   العلـوم؛ اإلحتـاد العـريب   الثقافـة و املنظمة العربية للتربية و: تونس.1998

هو عبارة عن كتاب به جمموعة من املقاالت القيمـة الـيت قـدمت    و. 1999املعلومات،و
هذا الكتاب بصفة جعلت منه  ىعتماد علقد مت اإلفعاليات املؤمتر، و مداخالت يف إطارك

سترشاد به لتحديد العناصر اليت ستنضوي عليهـا  اإل، واملوجه لدفة حترير اجلانب النظري
 .نترنتالدراسة، كما أفادنا يف استقاء الكثري من املعلومات املتعلقة بشبكة األ

اإلحتـاد  :القاهرة". تكنولوجيا املعلومات : علوماتوقائع املؤمتر العريب الثامن للم :كتاب  •
قسـم املكتبـات   : اجلمعية املصرية للمكتبات واملعلومات واألرشـيف : العريب للمكتبات

ت اليت تتعلق جمموعة من املداخال حيتوي علىو .1999والوثائق واألرشيف جبامعة القاهرة، 
 .لدراسةاليت اعتمدنا عليها يف خمتلف فصول امبوضوع دراستنا، و

ملعلومات احملوسـبة يف  قواعد وشبكات ا.إميان فاضل ،السامرائي عامر إبراهيم، قنديلجي،  •
وانـب  ، وهوكتـاب يتنـاول اجل  2000 دار الفكر، :عمان .مراكز املعلوماتاملكتبات و
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، باإلضافة إىل تناوله ملوضوع االنترنت مبختلف اجلوانب املتعلقة املختلفة إلنشاء الشبكات
 .ضافة إىل املراجع األخرى اليت أشرنا إليها يف قائمة املراجعباإل .ا

للعمل على اتباع منهجية ذلك وعتماد على جمموعة من املراجع يف منهجية البحث كما مت اإل
  : عتماد على جمموعة من الكتب وكان أمههامت اإلو ،علمية سليمة

 لقاهرةالصادر با ،مرسي طاهر ةلصاحبه عطي .الدكتوراهوإعداد رسائل املاجستري : كتاب •
         عتماد على هذا املرجع بأخذ نصـائح علميـة   قد مت اإل، و2001 عام دار النهضة العربية عن
  .توجيهات عملية تفيدنا يف إجراء خمتلف خطوات البحث امليدانيةو
ذلـك  و: عبد الفتـاح  ملراد الدكتوراهوداد رسائل املاجستري إعوموسوعة البحث العلمي  •

يـة  اإلجراءات املتعلقة بكيفية إعداد البحوث األكادميواد على جمموعة من التعاريف عتمباإل
 .الدكتوراهومبستوى املاجستري 

من الكتب املنهجية املهمة  أيضا وه. املكتبات ألمحد بدرواملعلومات منهج البحث يف علم  •
             توجيهاتـه السـديدة يف تـذليل العقبـات     واليت اعتمـدنا علـى معلوماتـه القيمـة     

 .احلال بالنسبة لنا واحث علمي مبتدأ كما هباإلشكاليات اليت قد تصادف أي و

إصراره على استكمال وإال أن صرب الباحث  ،األشواكودرب البحث من الصعاب  ووال خيل
قد و ،أجل الوصول بالبحث إىل ايتهجتاوزها من و ،حتد لقهر الصعابوعزمية  والبحث جيعالنه ذ

ذلك لعدم التعاون وستبيان صعوبات عند إجراء الدراسة امليدانية خاصة ما يتعلق بتوزيع اإلصادفتنا 
، إذ اعتذر البعض عن عدم التعاون يف حني تصرف آخرون بطريقة الكرام األساتذةالذي لقيناه من 

ـ ستمارة لكن ال يقـوم  من يأخذ اإل األساتذةنه من أكما . ال تليق يف احلقيقة مبقامهم  ابإرجاعه
كثرة املراجع قد يعتربه الـبعض ميـزة يف    أنكما . املختلفة األسبابمتعلال يف كل مرة بسب من 

ـ نرى العكس من ذلك فكثرة املراجع قد تؤدي  أنناالبحث إال  إىل تشـعب موضـوعه    ثبالباح
كمـا  ومن مدرسة فكرية ألخرى واختالف املصطلحات املستخدمة يف املراجع من مؤلف آلخر و

 . أكرب عائق لدراستنا وال ما جنهله، هأن ما نعرفه بالفعل،  "ود شبرنار"يقول 

 
  : ذلك وفق اخلطة اليت فصلناها كما يليوقد جاءت دراستنا هذه مقسمة إىل ستة فصول و
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مـن   :أساسيات املوضوع عبارة عن فصل منهجي أبرزنا من خالله وهو: الفصل األول •
ختيـار  إكذا أسـباب  و ،هذه الدراسة اهلدف من خالل القيام بإجراءوأمهية املوضوع 

إشـارة إىل  و ،باإلضافة إىل الفرضيات املقترحة ،تساؤالاوالدراسة  إشكاليةو ،املوضوع
مت التطرق أيضا إىل اجلانب املنهجي من حيث وأهم الدراسات السابقة ملوضوع دراستنا، 

مـن    :دراسة امليدانيـة اليت مت العمل ا عند إجراءنا لل اإلجراءاتتبيان و ،املنهج املتبع
البشرية من جمتمع أصلي وعينة جتريبيـة  والزمنية واجلغرافية منها  :حتديد جماالت الدراسة

كذا التعريف بأدوات مجع و .، باإلضافة إىل البيانات الشخصية ألفراد العينةعينة ائيةو
  .ائياستبيان جترييب وومقابلة  ،عتماد عليها من مالحظةالبيانات اليت مت اإل

عبارة عن مدخل عام حاولنا من خالله التعريف باملكونات األساسية  وهو: الفصل الثاين •
كمـا مت   ،فئاتـه وذكر مهامه وفعمدنا إىل تعريف األستاذ اجلامعي  ،ع الدراسةوملوض

كذا املتطلبات الضرورية لقيامها،أيضـا  مت  وإبراز أنواعها والتطرق إىل مفهوم الشبكات 
التطرق إىل سياقها التارخيي مربزين أهم وذلك بتعريفها وكمفهوم  رنتاألنتالتطرق إىل 
 .إجيابياا دون إغفال سلبيااوخصائصها 

قـد  والصبغة التقنية، املعوقات واملخاطر، : ومتت عنونته بشبكة األنترنت: الفصل الثالث •
 : ضمناه العناصر التالية

الـيت أمسيناهـا   والربجميـة   وأ سواء املادية منـها  :األنترنترتباط بمتطلبات اإل -
باإلضافة إىل املتطلبات البشرية اليت تتمثل يف جممل العـاملني يف   ،املتطلبات الفكرية

  . األنترنتجمال 
   من الربط اهلاتفي العادي إىل الربط اهلـاتفي الرقمـي   : األنترنترتباط بطرق اإل -    
  .كذا الربط عرب األقمار الصناعيةو

ذلك بذكر أمهها، أي تلك اليت تضمن السري احلسـن  و: األنترنت بروتوكوالت -    
  .خدماا املختلفةوللشبكة 

مايكروسـوفت  "قد اكتفينا بالتركيز على كل من و ،التصفحوحة برجميات املال -    
ا من بـني  استخدامكوما األكثر ونظرا ألمهيتهما " الناتسكيب"و" انترنت إكسبلورر

  .رااملتصفحات األخرى على كث
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آخرهـا  و، زالـواي واملوزاييـك   ،رشيآ ،غوفر هيو :األنترنت استخدامأدوات  -   
 يتم تفصيل هاته األخرية يف هذا العنصر كوا سـنتعرض هلـا   ملو ،الشبكة العنكبوتية

عند تطرقنا إىل خدمة البحث على الويب كخدمة من  ،بالتفصيل أكثر يف الفصل الرابع
  .األنترنتا شبكة اخلدمات اجلليلة اليت توفره

فعال وآمن للشبكة، فـذكرنا   استخداماملعوقات واملخاطر اليت تعترض سبيل حتقيق  -     
املعوقات التقنية واملادية واللغوية والنفسية، وكذا املخاطر التقنيـة منـها واإلجتماعيـة    

العمل  والصحية واألخالقية، كما عرضنا مجلة من احللول والوسائل التقنية، اليت من شأا
لكتروين وغريها، على التقليل من حدة هاته املخاطر واملتمثلة أساسا يف التشفري، التوقيع اإل

وختمنا الفصل بذكر بعض أخالقيات األنترنت كوا احلل األمثل للقضاء علـى خمتلـف   
  .األخطار واملخاوف اليت قد تنجر عن األنترنت

هـي الربيـد   و ،اااسـتخدام و تاألنترنالفصل اخلاص خبدمات  وهو: الفصل الرابـع  •
تصال ندوات النقاش وجمموعات األخبار، خدمة اإل ،نترنتلكتروين اخلدمة العريقة لألاإل

قد مت تفصيل خدمة البحث عرب الويب إىل و ،كذا الربط عن بعدو ،نقل امللفاتواملباشر 
هية الـروابط  إبراز ماوفقمنا بتعريف الشبكة العنكبوتية : مجلة من العناصر ذات العالقة 

كما مت التطرق إىل قسمي الويب الظاهر منه  ،التشعبية اليت متيز الويب بعناصرها املختلفة
أمـا عـن   .كتابة صفحات الويـب وحاولنا التعرف على أهم لغات برجمة و ،اخلفيو

هي متعلقة أساسا بالبحث عن وفقد تطرقنا إىل مجلة من العناصر  األنترنتات استخدام
طرق البحث املستخدمة مع اإلشـارة إىل  ويتعلق ا من معرفة مصادرها  ماو ،املعلومات

 إبـراز مع  ،حمركات البحث ملا هلا من دور كبري يف احلصول على املعلومات من الشبكة
وسـائل   كأحـد الذكيـة   األعواناملتعددة دون إغفال وكال من النوعني البسيطة منها 

نترنت يف جمـاالت  ات أخرى لألتخداماسإىل  أيضاكما تطرقنا . البحث عن املعلومات
ختمنا هذا الفصل ببعض املؤشـرات  و ،واملكتبات لتعليم، التجارة،الصحافةخمتلفة من ا

كذا التعرف على واقع و ،يف اجلزائرويف العامل  األنترنت استخداماإلحصائيات املتعلقة بو
  .النطاق اجلغرايف ملوضوع دراستنا وهويف جامعة منتوري  األنترنت
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األسـاتذة   استخدام"واملعنون  ،هو عبارة عن أحد فصلي الدراسة امليدانيةو :فصل اخلامسال •

وفق مجلة من املؤشرات ، وذلك ومت تقسيمه إىل مجلة من احملاور" التحكم يف تقنياالألنترنت و
وفق املكـان   ستخداماملتعلقة باالتغريات واململعدالت الزمنية ، كاستخدامذات العالقة باال

، ويف األخري قمنـا  لتحكم يف تقنيات اإلحبار والبحث على الشبكة، مث ما يتعلق باغةاللو
 .باستخراج النتائج اخلاصة ذا الفصل

من خالل و  "األساتذة لألنترنت بني األغراض و املخاطر استخدام "و املعنون بـ :الفصل السادس •
سيها شبكة األنترنت لـدى  هذا الفصل من الدراسة امليدانية نربز مدى األمهية اليت تكت

هم هلـا، مث  اسـتخدام األساتذة ، ومعرفة األغراض اليت يصبون إىل حتقيقها من خالل 
األساتذة لشبكة األنترنت، مث  استخدامالتعرف على أهم املعوقات واملخاطر اليت تتعلق ب

 .نربز النتائج اخلاصة ذا الفصل

إليها مـن خـالل   النتائج العامة اليت توصلنا بعد الفصلني اخلاصني بالدراسة امليدانية نربز و
والتعرف على  ألساتذة جامعة منتوري حيال شبكة األنترنت،حتديد التوجه العام إجرائنا للدراسة و
  .استفادم منها مدى استغالهلم و

ويف اخلامتة سنعمل على إبراز النتائج اخلاصة بالدراسة وتعميمهـا علـى كـل األسـاتذة      
، مث اخلـروج بـبعض التوصـيات     مدى حتقق الفرضيات املوضوعة من عدمهامعيني، وتبينياجل

ذة لشـبكة األنترنـت   األسـات  استخداما أن تعمل على تفعيل عملية أاليت من ش قتراحاتواإل
  .ملواردهاواستغالهلم الفعلي هلا و

، بشـقيها  الدراسـة  ءإجرايام بتحرير وا للقاعتمدنا عليهبعد اخلامتة تأيت قائمة املراجع اليت و
  .اإلسبانيةالفرنسية، اإلجنليزية ووأخريا امللخصات باللغة  ،النظري وامليداين، مث قائمة باملالحق 
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اإلطار املفاهیمي 
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 اإلطار املفاهيمي و املنهجي: الفصل األول

، التطرق إىل اجلوانب املتعلقة باملنهجيةتقتضي منهجية البحث العلمي قبل البدء يف أي حبث 
هذا ما سنتناوله يف هذا الفصـل  ، وكذا إجراءات الدراسة امليدانية، وع الدراسةوأساسيات موضو

، حيث سنعرج على أساسيات الدراسة من خالل أمهية املوضوع وأسباب إختيـاره،  من دراستنا
نا هلذه الدراسـة، مث نـربز اإلشـكالية    وإبراز أهم األهداف اليت نبتغي حتقيقها من خالل إجرائ

والتساؤالت مث الفرضيات والدراسات السابقة، أيضا توضيح املنهج املتبع، مث إجراءات الدراسة من 
ااالت والعينة وأدوات مجع البيانات، وجتدر اإلشارة إىل أننا قمنا بوضع البيانـات الشخصـية   

إذ أن هذا البيانـات تـربز السـمات والصـفات     ألفراد العينة يف هذا الفصل حتت عنصر العينة،
 .   الشخصية لألساتذة أفراد عينة الدراسة

  أساسیات الدراسة. 1.1

 : يات دراستنا هذه يف العناصر التالية ستتلخص أساو

  أھمیة الموضوع . 1.1.1
استرجاع املعلومات ملا توفره من كم هائل من وهي أحد الوسائل اهلامة يف بث  األنترنتإن 

نص، صورة، حركـة،  (صور، موسيقى، وسائط متعددة  نصوص،: ملعلومات مبختلف األشكالا
جـل اسـتغالهلا   ألذلك كان من األمهية مبكان أن يتمكن األساتذة من التحكم فيها من ) صوت

بثها، ومن هنا تأيت أمهية موضوع حبثنا ولتحقيق خمتلف األهداف املتعلقة باحلصول على املعلومات 
الذي حيتوي  ،األساتذة اجلامعيني هلذا املصدر استخدام واستغاللعى إىل تبيني مدى سنهذا الذي 

بالتايل حتسني مستوى األستاذ اجلامعي واللغات، وعلى زخم كبري من املعلومات مبختلف األشكال 
يسمح بتكوين إطارات  ممااملعريف للطلبة، وا ينعكس إجيابا على املردود العلمي مالرقي به، وهذا و
كوادر بشرية مؤهلة حتمل على عاتقها مشعل تطوير البحث العلمي على مستوى الدولة لتحقيق و

بالتايل حتقيق الغـرض  وقتصادية، اإلوجتماعية الثقافية، اإل: تنمية وطنية شاملة على مجيع األصعدة
  .زدهاراإلوالتنمية وحتقيق التطور و من وجود البحث العلمي أال وه
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  الموضوع أسباب إختیار. 2.1.1
بالنسبة ألي حبـث  أيضا كذلك و هودافع لوجوده، وما من شيء يف الوجود إال وله سبب 

لدخول يف معترك البحث أو جمموعة من الدوافع اليت حتث الباحث وتدفعه ل علمي، أي وجود دافع
  : األسباب نوجزها فيما يليوحبثنا هذا تدفعنا حنوه مجلة من هذه الدوافع ومن أجل إجنازه، 

امليول الشخصي ملعاجلة هذا النوع من املوضوعات الـيت تتعلـق بتكنولوجيـا املعلومـات       •
 . تصاالتواإل

    ،دراسته يف مرحلة التدرج من خالل مذكرة الليسـانس  ناموضوع سبق لو كون املوضوع ه  •
العلـوم  وطلبة السنوات النهائية بكلية العلـوم اإلنسـانية    استخداممن منظور  ناهقد درسو
     ،فكرة توسيع نطاق الدراسة ليشمل كل األسـاتذة اجلـامعيني   ناستوحيامنه وماعية، جتاإل
 .بقسنطينة يبصفة أدق أساتذة جامعة منتورو

أو قدم تلك املوجودة على  عدم وجود دراسات تتناول هذا املوضوع من الزاوية حمل البحث  •
 . قلتها

ضوع، وهـي  هلذا املو اإلستبياننية بطريقة إمكانية العمل لتجميع املعلومات من الدراسة امليدا  •
  .الطريقة احملبذة لدينا

   دراسةأھداف ال .3.1.1

 هنإمهما تكن درجة القائم على البحث، فوأكادميي و مهما يكن مستوى أي حبث علمي أ       
من هنا جاء حبثنا هذا للوصـول إىل مجلـة مـن    وال حمالة يسعى إىل حتقيق العديد من األهداف، 

  : ياف نوجزها فيما يلاألهد
األنترنت واستغالهلم هلا، إذ أن لـيس جمـرد   األساتذة اجلامعيني لشبكة  استخداممعرفة مدى   •

، فهذا األخري يقتضي االستخدام مبا حيقق الفائدة والنفع، " إستغالل"االستخدام هو بالضرورة 
علوماـا            وليس جمرد االسـتخدام الشـكلي، أو غـري املثمـر هلاتـه الشـبكة الغنيـة مب       

  .وخدماا
  .يف حالة وجوده ستخداممن اال رجوةمعرفة األغراض امل  •
  .يف دعم احملاضرات والبحوث العلمية األنترنتمعرفة أمهية معلومات شبكة   •
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جـل  أستراتيجية معينة مـن  ااحلصول من خالل البحث على معلومات قد تساعد يف وضع   •
 .ات على مستوى خمتلف جامعات الوطنملعلوماالنهوض بقطاع تكنولوجيا 

 ويفبثها، ويف احلصول على املعلومات  األنترنتباألمهية البالغة اليت تكتسيها شبكة  سيسالتح  •
  .اخلرباتوجل تبادل املعارف أالتعرف على ثقافات الغري من 

 .األنترنتهم األمثل لشبكة استخداماملشاكل اليت تعترض األساتذة يف ومعرفة العوائق   •
  .تقينواملعلومات ختصص إعالم علمي وماجستري يف علم املكتبات مذكرة إجناز   •

 إشكـالـیة الدراسـة. 4.1.1
وهذا ناتج عـن الثـورة   مذهلة، عديدة و تصال وشهدت تطوراتختلفت وسائل اإلالقد 

حديثـة وسـريعة تيسـر     لخاصة باختراع الكمبيوتر الذي ساعد على ظهور وسائاملعلوماتية، 
يف  تلك األداة اجلديـدة (األنترنت ن من بني هذه الوسائل إإىل املعلومات ومصادرها، والوصول 

، الذي يعيش اليوم طفرة هائلة يف العامل ءاليت انتشرت بشكل واسع يف مجيع أحناو )عامل املعلومات
 ةعيجمال املعلومات وتقنياا املتنامية يوما بعد يوم، هذه األخـرية املتمثلـة يف األقمـار الصـنا    

رتباط وثيق مع مقتضيات احلياة اتفاعلت معها معظم الدول ملا هلا من تصاالت عن بعد، وقد اإلو
املختلفة بـني   توأمهية بالغة يف نشر الوعي الثقايف بني املتعاملني معها، وإجناز التعامال، املعاصرة

املاضية قد عرف  خالل األعوام القليلة األنترنت استخدامن أاألفراد واملؤسسات، ومن دون شك 
قـد   األنترنتنفجارا أكرب، وذلك راجع إىل أن إنفجارا كبريا كما سيعرف يف املستقبل كذلك إ

قتصادية، الزراعية، الصناعية وحـىت السياسـية،    اإل: ختطت اال العلمي لتشمل كل القطاعات
ـ وجل القيام بعقد صفقام التجاريـة  أفنجد أن رجال األعمال يستخدموا من  از خمتلـف  إجن

خدمام وصـوال إىل  يت تتعلق مبيدان املال واألعمال، بدءا من اإلعالن عن سلعهم والتعامالت ال
باإلضافة إىل  ،لكتروينحىت قبضهم لثمن البضاعة عن طريق الرصيد اإل، ستقباهلم لطلبيات الشراءإ

 ... أسعار السوقوإمكانية اإلطالع على البورصات 

لة يستخدمها رجال السياسة لنقل توجهـام إىل املـواطنني   كوسي األنترنتكما أصبحت 
املواقع اليت تتبىن توجهات سياسية معينة من دون اإلفصـاح  و أ ،سواء من خالل املواقع احلكومية

ستوجب على املهـتمني  إمبثابة مكتبة عاملية ضخمة  األنترنتعن ذلك عالنية، كما تعترب شبكة 
عبارة  األنترنتعتقد أن هناك من يعارض فكرة أن نوال مام ا، هتالعاملني بقطاع املعلومات اإلو
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اليت جتمع بني العديد من املزايا  ،أشكال مصادر املعلوماتوعن رصيد هائل يزخر مبختلف أنواع 
التزامن يف الوصـول إليهـا إذ   والتصرف فيها، وتداوهلا ومن السرعة يف احلصول على املعلومات 

ذلك بطريقة تزامنية، وغريها مـن  ونفس الوثائق  استخدامبكة من ميكن للعديد من متصفحي الش
املساعدة يف تبادل اخلربات ، وجيابيات اليت توفرها الشبكة فهي اليت تعمل على تقريب املسافاتاإل

ممـا يسـاهم يف ترقيـة روح التعـاون     كل جماالت املعرفة البشرية،  بني خمتلف املتخصصني يف
اليـوم  خاصة وحنن نعـيش   ،حد احلقوق األساسية لإلنسانأذي يعد ال ،املشاركة يف املعلوماتو

الذي يعترب املعلومات الركيزة األساسـية لقيـام اتمـع     ،التحول إىل جمتمع املعلومات بدايات
إتاحتـها ملـن   ويف احلصول على املعلومات من جهة و ،الواجباتواإلنساين املتكامل يف احلقوق 

، تصـال بالشـبكة  مل خمتلف املؤسسات علـى ضـمان اإل  حيتاجها من جهة أخرى، لذلك تع
التعلـيم العـايل    ن من بني املهتمني باملعلومات والتعليم قطاعاملتعددة، وإتفادة من خدماا ساإلو

والبحث العلمي من خالل املؤسسات التعليمية واجلامعات املختلفة، هذه األخرية اليت حتاول دوما 
تمع،  وحتمل بذلك مشعل التطوير والتنمية مبختلف أبعادهـا،  مواكبة التطورات اليت حتصل يف ا

تحكم يف هذا أن يألستاذ اجلامعي ينبغي للذا   مواكبة الربامج وعصرنتها،كان لزاما عليها وذلك 
 .املصدر املعلومايت املهم

أن ومما ال شك فيه أن اجلامعة هي ذلك املنرب الذي تشع منه مشاعل البحـث العلمـي،   و 
اجلامعي مبثابة الرأس من اجلسد من حيث األمهية يف إيصال الرسالة العلميـة إىل الطلبـة،    األستاذ

البحث العلمي، و منه على املستوى العام للجامعةألستاذ ينعكس على مستوى الطالب وفمستوى ا
ألنه مـن ال  ب لتحسني مستواه والرقي به قدما، وؤومن هنا تأيت مسؤولية األستاذ يف العمل الد

حد الوسائل املهمة يف احلصول على املعلومات باإلضافة إىل األشكال التقليدية أإن ودم يتأخر، يتق
حلتـها  وجند املعلومات يف طابعها اجلديد ... ألوعية املعلومات من كتب، قواميس، موسوعات

ضوئية، بنوك وقواعد املعلومـات،  التكنولوجية، فأصبحنا نتحدث عن املعلومات على األقراص ال
حد أهم أشكال هذه األخرية جند املعلومات املتاحة على أإن ذا املعلومات اإللكتروافتراضية، وكو

تأيت األمهية البالغة للتحكم يف تقنيات اإلحبار على هذه الشبكة لينـهل  هنا من و األنترنت،شبكة 
جل أمن و، أنشرهاو جل إعداد حبوثه العلمية أأسواء من  ،ا حيتاج إليه من معلوماتممنها األستاذ 
                                                                                          حتيني معلوماته ملواكبة كل املستجدات يف جمال ختصصه، وغريهاواحملاضرات، و سإعداد الدرو



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  31

بالتايل فمن الضرورة مبكان العمل على التحكم اجليد يف تقنيات و   ،ليهاإو من األهداف اليت يصب
التعرف على مدى حتكم أساتذة جامعة "، لذلك جاء حبثنا لنحاول ةفعال بطريقةهذه الشبكة  استخدام

هم استخداممنتوري بقسنطينة ذا الرافد املهم من روافد املعلومات حماولني من خالله التعرف على مدى 
؟ وجيدر بنا التعريف باملقصود باإلستغالل، فليس جمرد االستخدام السطحي هـو  " غالهلم هلااستو

الذي نرمي ونصبو إىل معرفته، بل ذلك االستخدام الفعال واملثمر ملوارد الشبكة وخدماا، وهذا 
  ".اإلستغالل"هو املقصود بكلمة 

   تســاؤالت الدراسـة .5.1.1
 اإلحبـار يف كن األستاذ اجلامعي من التحكم اجليد يف تقنيـات  إنه من األمهية مبكان أن يتم

الـيت علـى   و، وقد طرحنا آنفا هذه اإلشكالية األنترنت من أجل حتقيق استخدام فعال هلاشبكة 
  : ها تتبادر إىل أذهاننا مجلة من التساؤالت ذات العالقة نوردها فيما يليئضو

 ؟  األنترنت يفار هل يتحكم أساتذة جامعة منتوري يف تقنيات اإلحب •
 ؟  األنترنتاألساتذة لشبكة  استخداما هي أغراض م •
 ؟  األنترنتأين يستخدم األساتذة شبكة  •
 ؟  لألنترنتأمثل  استخداما هي العوائق اليت تعترض األساتذة لتحقيق م •

  الدراسـة  فـرضــیات. 6.1.1

القوانني اليت و القانون أذلك التفسري املؤقت الذي يضعه الباحث للتكهن بو الفرض العلمي ه
اإلجابة احملتملة على سؤال الدراسة، إنه استنتاج من الباحث، لكنـه  و ه، أو 1حتكم سري الظاهرة 

تفسري مؤقت للظاهرة و ه، ف2خربة علمية حمددة و نظرية أو ليس عشوائيا بل مبين على معلومات أ
ينطوي على ختمني، أي يلخص و املشكلة حمل البحث خيتار من بني عدة تفسريات ممكنة، وهو أ

أجوبة مؤقتة للتساؤالت املطروحة، يتم بناء على  إذن هي الفرضيات، ف3يقترح حال هلا واملشكلة 
   أساتذة جامعة"افترضنا أن آنفا  بناء على اإلشكالية املطروحةوإثباا، و الدراسة امليدانية نفيها أ

                                                
 .119.ص .2003 الدار املصرية اللبنانية، :القاهرة .املعلوماتالبحث ومناهجه يف علم املكتبات و .حممد فتحي عبد اهلادي، 1
  .457.ص.1998 دار الفالح،:الكويت. أساليب البحث العلمي.د، حمميعبد املعطي، السرياقوس يحممد، عل 2
  .407.ص .املرجع نفسه3 
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حداثة املعلومات املتاحة ودقة وميزات تتعلق بسرعة  منتوري يستخدمون هذه الشبكة نظرا ملا توفره من 
، أما عن الفرضيات الفرعية فقد "كذا توفر الربط بالشبكة على مستوى خمتلف أقسام اجلامعةوخالهلا، 
  : كانت كمايليوا مجلة منها حماولني من خالهلا اإلجابة على التساؤالت الواردة ناقترح
هلم معارف جيـدة يف  وتقنيات اإلحبار على الشبكة إن أساتذة جامعة منتوري يتحكمون يف  •

 .هذا اال
األنترنت بني إعداد البحوث، وإثـراء الـدروس    األساتذة لشبكة استخدامأغراض  تتنوع •

 .واحملاضرات
  .تنحصر نقاط استخدام األساتذة لألنترنت بني اجلامعة ومقاهي األنترنت واملرتل •
 .خدامهم لشبكة األنترنتيصادف األساتذة صعوبات متعددة عند است •

  السابقة  الدراسات. 7.1.1
زاوية تنـاول   اختلفنا يفأننا  األنترنت ، إالتوجد العديد من الدراسات اليت تتناول موضوع 

ملتوفرة حاليا علـى مسـتوى جامعـة    حاولنا تكييفه وفق املعطيات اقيد الدراسة، و املوضوع
 لألنترنـت استغالل فعلي لتحقيق استخدام و تمن إمكانيامنتوري، نظرا ملا عملت على توفريه 

سنتعرض إىل أهم هذه الدراسات السابقة سواء ما كان منها باللغـة  و، األساتذةو سواء للطلبة أ
  . الفرنسيةو العربية أ

   الدراسات باللغة العربیة. 1.7.1.1
  .1الصعوباتوفادة بني اإل: جتربة جامعة قسنطينة مع األنترنت :دراسة الباحث عز الدين بودربان .1 
انطلق الباحث من إبراز الدور التقليدي للجامعة، واملتمثل يف إيصال املعلومات وتبليغها مـن    

جيل آلخر، وكذا مسؤوليتها املباشرة يف تكوين األشخاص واإلطارات اليت ستشغل يف املسـتقبل  
علومات ونشرها على نطاق املناصب واملسؤوليات، وال يتأتى هذا التكوين إال بالعمل على تبليغ امل

  واسع، وهنا تظهر أمهية شبكة األنترنت، وقدرا األساسية يف تغيري طريقة توزيع املعلومات، وهلذا 

                                                
 :أعمال املؤمتر التاسع لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات" يف .بني اإلفادة و الصعوبات: جتربة جامعة قسنطينة مع األنترنت. ن، عز الدينبودربا  1

تشرين / أكتوبر 26إىل 21املنعقدة يف الفترة من . ودراسات أخرى اإلستراتيجية  العربية املوحدة  للمعلومات يف عصر األنترنت
   .67-61ص ص .1999املعلومات،علوم؛ اإلحتاد العريب للمكتبات واملنظمة العربية للتربية و الثقافة و ال: تونس. "1998األول
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تعمل جامعة منتوري على مواكبة هذا التطور التكنولوجي وإتاحة خدمة األنترنت يف اجلامعـة  
بكة، وقد حتدث الباحث عن كوسيلة للحصول على خمتلف مصادر املعلومات املوجودة ضمن الش

جتربة جامعة منتوري يف إدخاهلا لألنترنت إىل الصرح اجلامعي،كما حتدث عن  الوترية اليت سارت 
  .ا هذه العملية 

، أي بعد ثالثة سنوات 1998-1997وقد متت الدراسة خالل السداسي الثاين من السنة اجلامعية    
حاول الباحث معرفة مدى استخدام األنترنت مـن   من إدخال األنترنت إىل جامعة منتوري، وقد

  .طرف األساتذة وفقا للمعاهد اليت ينتمون إليها 
  :يوتوصل الباحث من خالل دراسته هذه إىل مجلة من النتائج نوردها فيما يل   

أساتذة التخصصات العلمية يقبلون على استخدام األنترنت أكثر من أساتذة التخصصات  •
 .يةاإلنسانية واإلجتماع

 .اإلداريون على مستوى اجلامعة ال يستخدمون شبكة األنترنت •
 .عزوف األساتذة عن استخدام األنترنت راجع إىل جهلهم بأصول استخدام هذه األداة •
  .األساتذة ال يتحكمون يف تقنيات البحث عرب الشبكة •

راسة استكشافية يف د: البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةو األنترنت :دراسة الباحث بشري بن طبة .2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الدعوة . 1ورقلةوكليات العلوم اإلنسانية جبامعيت قسنطينة 

حتت إشـراف األسـتاذ    .2002جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، . تصالاإلعالم واإلو
  .الدكتور عبد اهللا بوجالل

ذي يكتنف العالقة القائمة بني الباحث اجلزائـري  تتمثل إشكالية البحث يف ذلك الغموض ال 
طابعها التقين وبتطوراا  األنترنتشبكة و ،املميزة من جهة خبلفيته التكوينية)  اإلنسانيةيف العلوم ( 
وتنبع إشكالية الدراسة من إحسـاس الباحـث بنقطـتني     ،خمزوا املعريف اهلائل من جهة أخرىو

  : أساسيتني 
من أزمـة حقيقيـة جتـاه مسـايرة      يعايشهما ، وزائري يف العلوم اإلنسانيةالباحث اجل موقع.1 

  .األنترنتاملعلومات، وعلى رأسها شبكة و تتصاالتكنولوجيا اإل

                                                
. دراسة استكشافية يف كليات العلوم اإلنسانية جبامعيت ورقلة و قسنطينة: البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةنترنت واأل .حممد بشري ،بن طبة  1

  .2003قسنطينة ،: اإلعالمالدعوة و قسم: مذكرة ماجستري
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قتصادية، ضاعفت من حجم املتغريات اإلوبقدر ما كسرت احلواجز املعرفية ف ،تطور املعلوماتية.2 
ل سافر إىل توسيع اهلوة الرقمية واملعرفية بني بشكوبقدر ما أدت كذلك ... السياسيةوجتماعية اإل

غتـراب  إظاهرة  الدول املستهلكة هلا، كما كرست من جهة أخرىو الدول املنتجة للتكنولوجيا
ذوبت شخصـيته  و) رقم احلاسوب الذي يتصل من خالله ( بعد أن حولته إىل جمرد رقم  اإلنسان

الدويل شكل  –املعريف والتقين  –توى من التحول لكتروين الذي ينتمي إليه، فهذا املسيف القطيع اإل
احلذر توخي تفرض عليهم ضرورة  ،أمام باحثي العلوم اإلنسانية يف البلدان النامية حتديات جديدة

ك املتعلقة بتكنولوجيـا اإلتصـال   خاصة تل ،التكوينوإعادة النظر يف مناهج الدراسة والبحث و
باحث رغبة ملحة يف استكشاف واقع العالقة القائمـة  هذا اهلاجس الذي ولد عند ال. املعلوماتو

تصال عاملية فتحت فضـاء دوليـا   إكوسيلة  األنترنتبني و) كمتلقي(بني باحث العلوم اإلنسانية 
  : ستكشاف هاته العالقة وفقا للتساؤالت التاليةإللمعرفة، ولذلك حاول الباحث 

  ؟ األنترنتستفادة جامعيت قسنطينة وورقلة من خدمات شبكة اما مدى  •
  ؟األنترنتباحث العلوم اإلنسانية لشبكة  استخدامما هي عادات وأمناط  •
  ؟ األنترنتما هي طبيعة احلاجات اليت يسعى الباحث إىل إشباعها من  •
على بـاقي املصـادر البحثيـة     - يف جمال البحث - األنترنت استخدامما مدى تأثري  •

  ؟) ةرقيوالوسائط ال( التقليدية
  ؟األنترنتشبكة لستغالل باحث العلوم اإلنسانية إما هي صعوبات  •
نترنـت  األنترنت عمومـا، وأ كيف يقيم باحث العلوم اإلنسانية يف اجلزائر جتربته مع  •

  ؟) سلبا وإجيابا(اجلامعة على وجه اخلصوص 
علوم اإلنسانية، أال وهم الباحثون يف ال األنترنت،ستهدفت الدراسة شرحية خاصة من مجهور إ

واشـتمل  . الوأ األنترنتختصصام ومكان عملهم، سواء كانوا يستخدمون هم وباختالف جنس
كتحضري شـهادة   ،الدراسات األكادمييةساتذة املعنيني بإجناز البحوث وهذا اال بالتحديد فئة األ

وكان اال اجلغرايف للدراسة يشمل كل من جـامعيت قسـنطينة   ... أعمال فرق وخمابر حبثو أ
  .  وورقلة

نه بالنظر أ"حظ يف هذه الدراسة أن الباحث أمهل وضع الفرضيات وذلك حسب قوله  واملال
البيانات املقدمة فيـه  ووتواضع املعلومات  – األنترنتشبكة  استخدام –إىل حداثة جمال الدراسة 

ىل استكشاف حقيقـة سـلوكيات   إ على األقل يف بالدنا اجلزائر من جهة، وطبيعة الدراسة الرامية
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شكلة حبثية واضحة توجه عمليـة  مجل صياغة أمن جهة أخرى، ومن ...دوافعهاوعينة تصالية مإ
كتفاء بطرح مجلة من التساؤالت بدل فرض الفـروض  إىل اإل ثالبحث وتصوا، فقد جلأ الباح

   .1"اليت عادة ما تؤسس على دراسات سابقة و العلمية
إذ أن الفرضيات تعترب حبـق   رأينا اخلاص فإننا ال نتفق مع الباحث يف وجهة نظره،وحسب 

املوجه األساسي لعملية البحث، كوا إجابات حمتملة ومؤقتة يتم بناء عليها إجـراء حمـاور   
الدراسة، ومن مث نفي الفرضيات املوضوعة أو تأكيدها بعد القيام بالدراسة واستخالص النتائج 

  .منها
  : الدراسة نتائج -  

  :ىل مجلة من النتائج نوردها فيما يليتوصل الباحث خالل دراسته امليدانية إ
هم اسـتخدام الفرنسـية عنـد   والباحثون يف العلوم اإلنسانية يستخدمون اللغة العربية  -

  .لألنترنت
بشـكل  ... ) معلومات تأقراص مليزرة، شبكا( مل يؤثر دخول املتغريات اإللكترونية -

  .تقليديةالباحثني ملصادر املعرفة ال استخدامعادات وبالغ على أمناط 
  . لكتروين بالنسبة للباحثني يف العلوم اإلنسانيةاإلوحمدودية النشر العلمي  -
  .غالبية الباحثني يف العلوم اإلنسانية يستخدمون جهاز الكمبيوتر -
تربص مستمر لتحسني و غالبية الباحثني يف العلوم اإلنسانية يرغبون يف إجراء تكوين أ -

  .ترهم جلهاز الكمبيواستخداممستوى 
  . األنترنتال يستخدمون شبكة ) %54.94(اإلنسانية يف العلوم  الغالبية من الباحثني -
من جنس اإلنـاث، وهـذا    لألنترنتا استخدامبينت الدراسة أن جنس الذكور أكثر  -

مثـل دراسـة الباحثـة               –عكس النتائج الـيت وصـلت إليهـا دراسـات غربيـة      
RENAUD Isabel  ودراسة جممع RISQ ا استخداماليت أكدت على أن جنس اإلناث أكثر

   .2من جنس الذكور لألنترنت

                                                
 . 06 .ص.نفسهاملرجع . بن طبة، بشري 1
  .187.ص. نفسهاملرجع    2
 



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  36

هم استخداممستوى و ،بشكل ضعيف األنترنتيتردد الباحثون يف العلوم اإلنسانية على  -
  .بسيطو للشبكة متوسط أ

  .آليات البحثوالباحثون يف العلوم اإلنسانية ال يتحكمون يف تقنيات  -
  : لألسباب التالية األنترنتهم لشبكة ستخدامايعرض الباحثون عن  -

   .تدفق املعلومات ءتصال وبطصعوبة اإل*         
  .إهدار الوقت*         
   .عدم التمكن اجليد من اللغات األجنبية *        
          . عدم الثقة يف املعلومات املقدمة *        

  : -بالترتيب – يأهم دوافع استخدام الباحثني لشبكة األنترنت ه -
  . البحث العلمي*                      
  . التواصل اإللكتروين*                      
  . البحث عن األخبار واملعلومات*                      

  . أغلبية الباحثني يستخدمون الربيد اإللكتروين -
رايـة حبجـم عيـوب         الباحثون يف العلوم اإلنسانية على مستوى كبري من الوعي والد -

اإلفتقار للمصداقية، كثرة األعمال املسروقة، ( وسلبيات النصوص املعروضة على الشبكة 
  ...) غلبة السطحية، صعوبة املتابعة والتحليل، 

  
املوسومة بـاستخدام األساتذة البـاحثني لشـبكة األنترنـت    : 1دراسة الباحث عني احجر زهري. 3

قسم الفلسـفة، التـاريخ، علـم    (حالة أقسام جممع كوحيل خلضر دراسة *: واألقراص املضغوطة
  .قسنطينة.جامعة منتوري ) املكتبات

                                                
قسم الفلسفة، ( م جممع كوحيل خلضر دراسة حالة أقسا: األقراص املضغوطةنترنت واألساتذة الباحثني لشبكة األ استخدام .زهري عني احجر، 1

  .2001 قسنطينة، :علم املكتبات :مذكرة ماجستري .قسنطينة .جامعة منتوري) التاريخ، علم املكتبات 
  .، املهيربة، الضوئيةةاملكترتة، املكثف صاألقرا: توجد عدة تسميات لألقراص املضغوطة *
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انطلق الباحث من إشكالية مفادها أن اجلامعة اجلزائرية والسوق التجاري اجلزائري قد طبقـا  
حلد اآلن ال  نعلى مستويات واضحة، لك –شبكة األنترنت وتقنية األقراص املضغوطة  –كال من 

  .عرف املكتبيون ما الغرض من استخدام الباحثني هلما، وعلى وجه اخلصوص األساتذة الباحثنيي
كما عمد الباحث إىل تفريع إشكاليته إىل مجلة من التساؤالت الفرعية أوردها علـى النحـو    

  : التـايل
ما هي أغراض األساتذة الباحثني من هذه االستخدامات، وما هي الصـعوبات الـيت    -

ا ؟يتلقو  
ما هي حالتهم التكوينية ومستواهم التقين يف استخدام شبكة األنترنـت واألقـراص    -

  املضغوطة وموقفهم من مستقبل االستخدامني ؟ 
أي من شبكة األنترنت أم األقراص املضغوطة األفضل يف تلبية حاجيـات ورغبـات    -

  الباحثني ؟ وما هي اقتراحام ؟ 
 ةوالتساؤالت الفرعية قام الباحث بوضع فرضية رئيسـي  ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة
مـن  ) جامعة منتـوري (توفرها املكتبة املركزية للجامعة  ةمفادها أن استعمال األنترنت كخدم

طرف األساتذة من جهة، وعدم توفر احلواسيب الشخصية املزودة بقارئات األقـراص لـدى   
تبقيهم يستخدمون أكثـر شـبكة   األساتذة الباحثني مبجمع كوحيل خلضر من جهة أخرى، 

  .األنترنت لتلبية أغراضهم واحتياجام البحثية
  :أما فيما خيص الفرضيات الفرعية فقد اقترح الباحث فرضيتني اثنتني مها

إتاحة استخدام األنترنت املتوفرة باملكتبة املركزية تبقي على األنترنت األكثر استخداما  -
  .الباحثني مقارنة مع األقراص املضغوطة وتلبية ألغراض واحتياجات األساتذة

عدم توفر احلواسيب على قارئات األقراص املضغوطة هو السبب يف حتبيـذ األسـاتذة    -
  . الباحثني استخدام شبكة األنترنت وتفضيلها على حساب األقراص املضغوطة

  :نتائج الدراسة - 

تعلق باسـتخدام األسـاتذة   توصل الباحث من خالل دراسته هذه إىل مجلة من النتائج اليت ت
  :لشبكة األنترنت واألقراص الضوئية، نورد أمهها فيمايلي
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يستخدم األساتذة شبكة األنترنت أكثر من استخدامهم لألقراص املضـغوطة، وهـذا    -
لكون اإلرتباط متوفر باجلامعة، وكون احلواسيب املوجودة على مستوى املكتبة املركزيـة  

  .قارئات األقراصجلامعة منتوري ال حتتوي على 
تعترض مجلة من العوائق سبيل األساتذة يف استخدامهم لشبكة األنترنت، وتتعلق أساسا  -

بالعوائق املادية و التقنية، باإلضافة إىل العوائق اللغوية اليت حتد من عملية االستفادة مـن  
  .حمتويات الشبكة

   الدراسات باللغة األجنبیة. 2.7.1.1

إشكالية : مستخدموا األنترنت يف الوسط اجلامعي:حتت عنوان: لقادر عبد اإللهدراسة للباحث عبد ا .1
إنطلق الباحث من إشكالية مفادها أنه من الضروري : 1إرتياد الفضاءات والتعرف على املستفيدين

على خمتلف نظم املعلومات أن تعمل على معرفة أحسن الطرق اليت تؤدي ا إىل التعرف أكثر على 
وإقناعهم وإرضائهم باخلدمات املقدمة، ودور هاته النظم وتأثرهـا بالتكنولوجيـات    املستفيدين،

احلديثة وعلى رأسها األنترنت، مبا تتيحه من إمكانيات وميزات وخدمات خمتلفة يف املكتبة سـواء  
للرواد أو العاملني ا، مث قام الباحث بعقد مقارنة يف استخدام األنترنت بني كل مـن األسـاتذة   

وذلك للتعرف على الـدوافع الـيت تبعـثهم لإلحبـار يف     ) على مستوى جامعة وهران( لبة والط
األنترنت، وكذا معرفة توزيع االستخدام حسب متغريات السن، املستوى والتخصص، واملسـتوى  

وقد متت هذه الدراسة على عينة مـن  . اإلجتماعي، ومعرفة نوع املعلومات املطلوبة من األنترنت 
وقـد  . للطلبة %13لألساتذة، و %25احثني والطلبة على مستوى جامعة وهران، بنسبة األساتذة الب

  : توصل الباحث يف دراسته هذه إىل أن
  ).%70(شبكة األنترنت هي شبكة معلومات  -         
  ).%65(شبكة األنترنت هي أداة عمل  -         
  . )%52( شبكة األنترنت وسيلة للتفتح على العامل  -         

                                                
1 ABDELLILAH, Abdelkader.Les utilisateurs d 'interne t en milieu  
universitaire. Problématique de la fréquentation des espaces et connaissance des 
utilisateurs: .ا يف املكتبات اجلامعية " يفالدراسيني اليومني أعمال: تكنولوجيا املعلومات و تطبيقا quelques impératifs 
méthodologiques. م علم قس: قسنطينة .بن السبيت، عبد املالك، بطوش، كمال.مجع و تقدمي . "2004ماي  13/14 يومي املنعقدين 

.2001املكتبات،   
                                                                                 .         128 -116ص  -ص
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  ). %48( شبكة األنترنت وسيلة ملتابعة األخبار -         

وبالتايل فإن نظم املعلومات التقليدية ال ميكنها أن تكون شبكة معلومات أو أداة عمل، وال توفر    
إمكانية التفتح على العامل أو متابعة األخبار، وبينت هذه الدراسة مجلة من النتائج املتعلقة باستخدام 

النتائج املتعلقة فقـط باألسـاتذة    يألساتذة والطلبة لشبكة األنترنت، وسنعرض فيما يلكل من ا
  ):كوا اليت تقترب من موضوع دراستنا( 
  .من األساتذة ال يتحكمون يف استخدام األنترنت %68إن  -
  .قوا تكوينا على استخدام األنترنتمن األساتذة مل يتل %86إن  -
 2-1يليه مـن   %38ساعات بنسبة  5-3 استخدام األنترنت هو من املعدل األسبوعي األكرب يف -

  %.10ساعات بنسبة  5وأخريا أكثر من  %32ساعة بنسبة 
  :أمـا فيما خيص أغراض استخدام األنترنت فكانت كما يلي

  %.52استخدام الربيد اإللكتروين  -
  %.45تصفح املواقع املختلفة على الشبكة  -
  %.31طنية والدولية اإلطالع على الصحافة الو -
  %.25اإلطالع على الصحافة العلمية  -
  %.21) الدردشة االلكترونية( احملادثة احلية  -
  %.21حتميل ملخصات املقاالت وقوائم حمتويات الدوريات  -
  .FTP 21%حتميل امللفات باستخدام الـ  -
  %.15اإلطالع والبحث على أماكن للتكوين -
  %.11املشاركة يف ندوات النقاش -
  %.09اإلطالع على فهارس املكتبات  -

  
 -تصـورات إفتراضـية   :حتت عنـوان  RENAUD Isabel ( 1( إيزابيلو دراسة الباحثة الكندية رون .2

  .حول األنترنت -النقاشات والرهانات اإلجتماعية

                                                
 1 RENAUD, Isabel. Cogitations virtuelles – debats et enjeux sociaux sur Internet. Université 
LAVAL : département d'Intropologie, 1997. 
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طورات جديدة يف جمال تكنولوجيـا  يوم عن ت لتنطلق الباحثة من إشكالية أن العامل يسفر ك     
اإلتصال واملعلومات، وعلى رأسها شبكة األنترنت الدولية، هذه األخرية اليت ما فتئت تنتشر بـني  
مجيع فئات وشرائح اتمع، وبالتايل من املؤكد أا ستلعب دورا بـارزا يف إحـداث تعـديالت    

بفعل فضائها ...) اعية، سياسية، ثقافيةإجتم( جوهرية لنمط احلياة، وتأثريات أخرى جانبية معينة 
  : من هذا املنطلق قامت الباحثة بصياغة تساؤهلا الرئيسي على النحو التـايل. اإلفتراضي

؟  ∗ما هو األثر الذي سينجم عن اإلستعمال املتزايد لألنترنت على هوية وثقافة سكان الكيبك -
 قد تنجم عـن االسـتخدام املطـرد    حد يعي هؤالء السكان الرهانات والتحديات اليت يوإىل أ

  للشبكة؟
  : وتعمل الباحثة من خالل دراستها هذه لتحقيق مجلة من األهداف     

حتليل خطاب املواجهة بني التشاؤميني، الذين يرون أن األنترنت تقف حاجز الصد أمام  -  
درة الكافية إلحـداث  وبني املتفائلني الذين يرون أن األنترنت هلا الق... كل التطورات اإلجتماعية

على النظم اإلجتماعية كلما اقتضى األمـر   ةالتطور اإلجتماعي، شرط إحداث التعديالت الالزم
  .ذلك

حماولة حتديد موقف املستعملني السليب منه واإلجيايب جتاه تطور األنترنت، وأثرهـا علـى    -
ياسية، نوعية املواقـع الـيت   الس( الثقافة واهلوية، وكذا معرفة إهتمامات املستفيدين من األنترنت 

  ... ).يتصفحوا
يف كيبيك واعون بالنقاشات الـيت تـدور يف الفضـاء    2**معرفة ما إذا كان األنترنتيون -

وما هو موقفهم منها، مث معرفة العناصر اليت تدفعهم إىل الدخول يف هـذه  ) الشبكي ( السيبريي 
  . النقاشات

ى منهج املسح اإلجتماعي، وقامت بتوزيع إسـتمارة  وللقيام ذه الدراسة إعتمدت الباحثة عل
فرد من مستخدمي األنترنت يف مقاطعـة   48إلكترونية على شبكة األنترنت على عينة متكونة من 

من الذكور، كما حددت الباحثة الفئة العمرية لعينـة دراسـتها    33فرد من اإلناث و 15الكيبك، 
  ومن جهة أخرى عمدت . سنة 45 منكرب سنة، أ 45-25سنة، من  25أقل من : بثالث فئات

                                                
  .مقاطعة كندية :  QUEBEC   الكيبك   ∗
  

**2 Les internautes : نترنت مستخدمي األ  
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يف الكيبيـك والـيت قامـت     RISQالباحثة إىل مقارنة نتائج عملها بنتائج دراسة استطالعية هليئة 
وخلصت الباحثة من خالل دراستها هـذه   ،1997باستجواب عينة كبري من املبحوثني وذلك عام 

  : إىل مجلة من النتائج نوردها فيما يلي
  .نت من طرف اإلناث أكرب منه بالنسبة للذكوراستخدام األنتر -
  . األنترنت ال دم الروابط االجتماعية بقدر ما تساهم يف بناء عالقات جديدة -
  .استخدام األنترنت يكون على حساب العالقات العامة والربامج التلفزيونية -
  . الستعماهلم هلا استخدام األنترنت بشكل مفرط يؤدي إىل إدماا خاصة يف الفترات األوىل -
كشفت الدراسة أن عالقات الصداقة القائمة على اإلهتمامات الشخصية حتتل الصدارة، تليهـا   -

  .الرغبة يف اإلكتشاف، مث عالقات األعمال وأخريا العالقات األكادميية
افـة  تشكل األنترنت أثرا إجيابيا على اهلوية الثقافية يف مقاطعة الكيبيك، نظرا ملا تنقله مـن ثق  -

  .ومعرفة لألجيال القادمة، وتتيح التواصل بني الثقافات املختلفة يف العامل

اإلتصـال العلمـي اجلـامعي    : LAURENE Massuric 1دراسة للباحث لوران ماسـوريك  .3
  ). 1997نتائج حتقيق حول اجلماعة العلمية جبامعة ميالن ( واستعمال الشبكات اإللكترونية 

ليل اإلستعمال احلقيقي للشبكات اإللكترونية من قبل البـاحثني،  تتناول هذه الدراسة بالتح 
إنطالقا من إشكالية ضمنها فكرة أن اإلنفجار اإلعالمي لألنترنت قد أدى إىل متثيل خيال للفضاء 
اإلفتراضي الذي ألغيت فيه كل احلدود اجلغرافية واملؤسساتية، كما أن اموعات العلميـة قـد   

كترونية، ألجل تلبية حاجات ضرورية تتمثل يف تثمني اإلتصال العلمـي  جتاوبت مع الشبكات اإلل
  : وبث املعلومات وبالتايل يطرح الباحث تساؤلني مهمني

  إىل أي مدى ميكن احلديث عن امتالك فضاء جديد لإلعالم واإلتصال ؟   -
  إىل أي مدى ميكن احلديث عن تغري أساسي يف طبيعة البحث العلمي ؟  -
 1500باحث استطالعه جبامعة ميالن وهي جامعة متعددة الفروع واإلختصاصات، ا أجرى ال     

  : باحث وذلك على مدار ثالثة سنوات، وقد خلصت دراسته إىل النتائج التالية 900أستاذ و

                                                
1 LAURENE Massuric. La communication scientifique l'usage des réseaux électroniques : résultats 
d'une enquête menée auprès de la communauté scientifique de l'université de milan, 1997. 
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تضاعف عدد األساتذة والباحثني الذين ميلكون عنوانا إلكترونيا نظرا للتوسـع التـدرجيي    - 
  .كثيف اإلهتمام العام بظاهرة األنترنتلإلرتباط بالشبكة وت

الباحثون يف العلوم الدقيقة والتطبيقية هم األكثر استعماال لألنترنت من الباحثني يف العلـوم   - 
  .جتماعيةاإلنسانية واإل

إن الشبكات اإللكترونية ليست غاية يف حد ذاا، ولكن وسيلة جادة ألجل تفعيل نشاطات  -
  .البحث

  .الربيد اإللكتروين، قواعد املعطيات، فهارس البيانات: االت الرئيسية يفتتمثل اإلستعم - 
من املعلومات، جتديد  ةتتمثل عوامل جناح اإلتصال عرب األنترنت يف الوصول إىل أكرب كمي - 

سريع للمعارف، تسهيل إقامة روابط مع اآلخرين، حتسني مسارات التعاون، السرعة يف تصـميم  
  .يةوتوزيع األعمال البحث

فتحت الشبكات لألساتذة فضاء جديدا للتعليم وتزويد الطلبة مبنـرب للمعرفـة، كمـا أن     - 
األنترنت متنح للجامعة واجهة لترقية وتثمني ليس ملهمتها التعليمية فحسب، بل كـل نشـاطات   

  .البحث اليت ظلت خفية وجمهولة
ستبيان من جهـة، وحتديـد   وقد اعتمدنا على الدراسات السابقة الستبصار طريقة تصميم اإل    

  .األطر النظرية لدراستنا من جهة أخرى
  منھج الدراسة  .2.1

يعمـل  التحليلي، إذ أن املنهج الوصفي وعتماد على املنهجني الوصفي يف هذه الدراسة مت اإل
يهتم بتصوير الوضع ، كما 1لدراسة وتقدير النسب يف اتمعوصف خصائص اتمع موضع اعلى 

من وجتاهات اليت تسري يف طريق النمو، اإلود العالقات اليت توجد بني خمتلف الظواهر حتديوالراهن 
ظاهر للعيان، بل إنه يتضمن الكثري مـن  و هنا يظهر لنا أن املنهج الوصفي ليس جمرد وصف ملا ه

، ومن هنا مت اعتماده يف الدراسة وذلك للتعريف باملكونات واجلوانـب  2معرفة األسبابوالتقصي 
لقة بالدراسة النظرية، يف حني مت اإلعتماد على املنهج التحليلي يف اجلانب امليـداين للدراسـة،   املتع

وذلك لتبويب إجابات اإلستبيان وحتليلها، واستخراج النتائج منها لتكون بذلك نتائج الدراسـة  

                                                
 .105.ص.املرجع السابق .حممد فتحي عبد اهلادي، 1
  .108-107 .ص -.ص.1984 دار املريخ، :الرياض .كتابتهاناهج البحوث وم .يوسف مصطفى القاضي، 2
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ني على امليدانية اليت متت على مستوى جامعة منتوري، ومن مث تعميمها على كل األساتذة اجلامعي
  . املستوى الوطين

   إجراءات ومجاالت الدراسة المیدانیة .3.1
  .من خالل دراستنا امليدانية اعتمدناهاااالت اليت هي تتلخص أساسا يف اإلجراءات وو

  مجاالت الدراسة المیدانیة .1.3.1

   الجغرافي المجال. 1.1.3.1
قسنطينة مبختلـف كلياـا    –جامعة منتوري و هويقصد به املكان الذي يتضمن الدراسة و

  .)34(أقسامهاو) 07(

  الزمني  المجال. 2.1.3.1
اإلسـتبيان وصـوال إىل   سـتمارة  إ، بدءا من تصـميم  وهو الوقت الذي متت فيه الدراسة

  : استرجاعها، تفريغها وحتليل بياناا حىت استخراج النتائج النهائية، وقد مت ذلك وفق املراحل التالية
  .تصميم اإلستبيان التجرييب: 20/12/2006 إىل 05/12/2005 -
   .توزيع اإلستبيان التجرييب واسترجاعه، مث تصحيحه: 15/01/2006 إىل 20/12/2005 -
  .توزيع اإلستبيان النهائي واسترجاعه: 20/02/2006 إىل 18/01/2006 -
  .تفريغ اإلستبيان وحتليله بياناته واستخراج النتائج: 15/04/2006 إىل 10/02/2006 -

هذا وقد متت الدراسة النظرية باملوازاة مع إجراءات الدراسة امليدانية، ابتداء من موافقـة الـس   
  .2005العلمي ملوضوع الدراسة اية نوفمرب 

   البشري المجال. 3.1.3.1
حـدات  والذين حيتمل أن يكون كل واحد منهم من بـني ال  داألفرا اال البشريبنقصد و

هم أساتذة جامعة منتوري ، أي األشخاص الذين ستشملهم الدراسة، ودراسةاملختارة ضمن عينة ال
نه يستثىن مـن الدراسـة   أدرجام العلمية، وجتدر اإلشارة هنا ختصصام وقسنطينة مبختلف  -

 .األساتذة املؤقتون
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   العینة.2.3.1
ى اسـتجواب  كبريا، ال ميكن العمل عليف الدراسات امليدانية اليت يكون فيها جمتمع الدراسة 

الباحث إىل اختيار عينة ممثلة عنه، ومن مث تعميم نتائج  كل وحدات اتمع األصلي، ولذلك يلجأ
مفـردات  حتمال للظهور ضـمن  إذ أن كل أفراد اتمع هلم نفس اإلالدراسة على كل اتمع ، 

 .العينة

   المجتمع األصلي للدراسة تحدید.1.2.3.1
هـم  ، و1عنـها و اليت نريد احلصول على بيانات منها أيعرف بأنه جمموع وحدات البحث 

، وهم أساتذة جامعة منتـوري  األفراد الذين حيتمل لكل واحد منهم أن يكون ضمن إطار الدراسة
قسنطينة باستثناء املؤقتني منهم، وقد تباينت اإلحصائيات حول العدد احلقيقي لألساتذة علـى   –

السيد مسؤول  2ية اليت مت احلصول عليها بعد مقابلة مستوى جامعة منتوري، فقد ورد يف اإلحصائ
مصلحة اإلحصائيات واإلستشراف والتخطيط جبامعة منتـوري أن العـدد اإلمجـايل لألسـاتذة     

اليت متت مع مسؤول مصـلحة   3، يف حني مت احلصول على إحصائيات أخرى بعد املقابلة1997هو
، أما احلولية اإلحصـائية السـنوية   1993به هواملوارد البشرية جبامعة منتوري فكان العدد املصرح 

 1937فكانت اإلحصائية املتعلقة بعدد األساتذة يف جامعة منتوري أن هناك  4لوزارة التعليم العايل 
من متثيل العينـة   إنقاصونظرا هلذا التباين فقد اعتمدنا العدد األكرب تفاديا ألي . 2005أستاذ لعام 

  .01وزيع أفراد اتمع األصلي للدراسة من خالل اجلدول وميكن توضيح ت. للمجتمع األصلي

                                                
  .158 .ص.1994منشورات جامعة قار يونس، :ليبيا .02ط.أسلوب البحث االجتماعي و تقنياته .عبد اهللا عامر اهلمايل ، 1
متت املقابلة يوم .ستشراف والتخطيط على مستوى جامعة منتوري االو مسؤول مصلحة اإلحصائيات .بودماغ فاروق مقابلة مع السيد 2

 .15:00على الساعة  16/01/2006
  .18/01/2006متت املقابلة يوم . مسؤول مصلحة املوارد البشرية على مستوى جامعة منتوري .مسران رشيد مقابلة مع السيد 3
 .2005-2004. 34 ع.Annuaire statistique= احلولية اإلحصائية . ستشراف والتخطيط بوزارة التعليم العايلاإلمديرية التطوير و 4

  .223.ص
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  .توزيع أفراد جمتمع الدراسة ، و أفراد العينة حسب التخصصات: 01اجلدول

  عدد أفراد العينة  العدد الفعلي لألساتذة   القسم  الكلية

  04  22  علم املكتبات  العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
  05  28  التاريخ
  04  24  الفلسفة

  07  47  علم االجتماع
  08  50  علم النفس

  03  19  التربية البدنية

  03  18  اإلعالم واالتصال
  34  208  اموع                         

  47  326  الطب العام  العلوم الطبية
  06  37  جراحة األسنان
  03  18  العلوم الصيدالنية

  56  381  اموع                         
  18  130  احلقوق  احلقوق

  02  14  العلوم السياسية
  03  21  العلوم االقتصادية

  24  165  اموع                         
  07  46  اللغة االجنليزية  اللغاتواآلداب 

  05  35  اللغة الفرنسية
  08  55  األدب العريب

  02  14  الترمجة
  22  149  اموع                         

  05  33  الكيمياء الصناعية  العلوم اهلندسية
  12  81  اإللكترونيك

  03  20  وتكنيكلكتراإل
  04  25  هندسة التكييف
  10  68  اإلعالم اآليل
  11  71  اهلندسة املدنية

  06  42  اهلندسة امليكانيكية
  51  340  اموع                         

  02  09  تقنيات التسيري احلضاري  التهيئة العمرانيةواجلغرافيا وعلوم األرض 
  23  155  اهلندسة املعمارية

  06  38  ألرضعلوم ا
  08  53  التهيئة العمرانية  

  39  255   اموع                         
  14  104  احلياةوعلوم الطبيعة   العلوم

  18  129  الفيزياء
  07  41  التغذيوالتغذية 

  13  85  الرياضيات
  06  44  العلوم البيطرية

  14  96  الكيمياء
  72  499  اموع                         

  297  1997  اموع الكلي
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  العینة التجریبیة.2.2.3.1

تاريخ، علم النفس، علم املكتبات، علوم طبية، (أقسام  05فردا موزعني على  30وهي تتكون من 
فراد بطريقة عشوائية، وقد مت توزيع النسخة التجريبية من اإلستبيان علـى  وقد مت اختيار األ) إعالم آيل
  .هذه العينة

 العینة النھائیة.3.2.3.1

يعترب اختيار العينة أمرا ال مناص منه للبحث خاصة حينما يكون حجم اتمع الذي يراد دراسته 
استمارات اإلستبانة على كـل   ونظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة، واستحالة التمكن من توزيع ،1 كبريا

أساتذة جامعة منتوري، كان والبد من اإلعتماد على مبدأ اختيار عينة ممثلة للمجتمع املدروس،وقـد مت  
، كما مت اختيـار  % 18أستاذ بنسبة  360العمل وفق العينة العشوائية، وكانت العينة املختارة تتكون من 

لتفادي الوقوع يف أي  1997عتماد على اإلحصائية األكرب وقد مت اإل(نفس النسبة لكل قسم من األقسام 
فإن العينة املختـارة   1937خطأ يف التعيني، إذ أنه ومهما كان العدد احلقيقي لألساتذة يتجاوز عتبة الـ

وجتدر اإلشارة هنا إىل أحد املشاكل اليت عادة ما تصادفها أي دراسة ميدانية، وهي عـدم  ) تكون ممثلة
ينة ورفض البعض منهم مأل اإلستمارة بالرغم من اإلحلاح واإلصرار الذي أبـديناه، يف  تعاون أفراد الع

 304حني يعمد البعض إىل أخذ اإلستبانة مع الوعد بإرجاعها لكن ذلك ما مل يكن، وهلذا مت استرجاع 
ـ  07وهي نسبة اإلستجابة، وقد مت إلغاء  % 84.44إستمارة، أي بنسبة  ن إستمارات كوا أجيب فقط ع

إستمارة مت تفريغها وحتليلها، وشكلت هذه اإلستمارات العينـة   297البيانات الشخصية، وقد مت إعتماد 
  ).01(أنظر اجلدول   %.14.87النهائية للدراسة واملقدرة بـ 

  البیانات الشخصیة ألفراد العینة .3.3.1

املتمثلة يف متغريات من خالل هذا العنصر سنعمل على تبيني املعلومات الشخصية للمبحوثني، و 
وميكن توضـيح هاتـه   . اجلنس، السن، التخصص، الدرجة العلمية، درجة البحث، والوظيفة اإلدارية

 : البيانات من خالل اجلداول واألشكال املوالية

  

  

                                                
 .219.ص.2000دار املسرية، :عمان .مناهج البحث يف التربية وعلم النفس. ملحم، سامي حممد 1
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  الجنس. 1.3.3.1 
  

  

  

  

  .توزيع أفرد العينة حسب اجلنس: 02جدول 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 .أفراد العينة حسب اجلنس توزيع : 01شكل 

  السن. 2.3.3.1

  

  .أفرد العينة حسب السن توزيع:03جدول

  النسبة املئوية  التكرارات  اجلنس

  %44.1  131  ذكر

  55.89%  166  أنثى

  %  99.99  297  اموع

  النسبة املئوية  التكرارات  الفئات العمرية

  4.7%  14  سنة 30أقل من 

]30 – 40 [  76  25.58 %  

[ 40 –  50[  134  45.11 %  

 %  20.87  62  سنة 50أكثر من 

  % 3.7  11  دون إجابة

  %  99.96  297  اموع

 ذكر
%44.1  

 أنثى 
%55.89
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  .توزيع أفراد العينة حسب السن:  02الشكل
  مقر العمل. 3.3.3.1

 عدد أفراد العينة القسم الكلية

العلوم اإلنسانية والعلوم 
 االجتماعية

  04 علم املكتبات
  05 التاريخ
  04 الفلسفة
  07 ماععلم االجت

  08 علم النفس

  03 التربية البدنية

  03 اإلعالم واالتصال
 34 اموع                                   

  47 الطب العام العلوم الطبية
  06 جراحة األسنان
  03 العلوم الصيدالنية

 56 اموع                         
  18 احلقوق احلقوق

  02 العلوم السياسية
  03 العلوم االقتصادية

 24 اموع                         
  07 اللغة االجنليزية اآلداب واللغات

  05 اللغة الفرنسية
  08 األدب العريب

  02 الترمجة
 22 اموع                         
  05 الكيمياء الصناعية العلوم اهلندسية

  12 اإللكترونيك
  03 كاإللكتروتكني

  04 هندسة التكييف
  10 اإلعالم اآليل
  11 اهلندسة املدنية

  06 اهلندسة امليكانيكية
 51 اموع                         

  سنة 30-40
25.58 %  

  سنة  50 -40
45.11 %  

 
   سنة 50أكثر من

20.87 %  

 

  دون إجابة
3.7 %  

  سنة 30من أقل
4.7 %  

 

   



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  49

علوم األرض واجلغرافيا والتهيئة 
  العمرانية

  02 تقنيات التسيري احلضاري
  23 اهلندسة املعمارية
  06 علوم األرض

  08 التهيئة العمرانية 
 39 اموع                          

  14 علوم الطبيعة واحلياة العلوم
  18 الفيزياء

  07 التغذية والتغذي
  13 الرياضيات

  06 العلوم البيطرية
  14 الكيمياء

 72 اموع                          
  297  اموع                         

  

   .ينة حسب مقر عملهمتوزيع أفراد الع: 04جدول

  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .توزيع أفراد العينة حسب الكليات: 03الشكل

 
 
 
 
  
  
 

 علوم األرض و اجلغرافيا
 13 %و التهيئة العمرانية

  
 

 العلوم اإلنسانية والعلوم
  10% االجتماعية

 العلوم الطبية
%19  

  

 احلقوق
8% 

 اآلداب و اللغات
%7 

العلوم اهلندسية
%17

 26% العلوم
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  الشھادة العلمیة المتحصل علیھا. 4.3.3.1

  
  
  
  
 
  

  .توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية املتحصل عليها :05جدول

  
  

                                                                                           
  
  
  

  
  .توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية املتحصل عليها: 04شكل 

  الشھادة العلمیة المحضر لھا .5.3.3.1

  
  
  
  
  
  

  .توزيع أفراد العينة حسب الشهادة العلمية احملضر هلا:06جدول 
 

  النسبة املئوية  التكرارات  الشهادة العلمية
  %51.85  154  ماجستري

  %48.14  143  دكتوراه

  %00  00  شهادة معادلة

 %99.99  297  اموع

  النسبة املئوية  التكرارات  ة العلميةالشهاد
  %54.54  84  دكتوراه دولة

  %38.96  60  دكتوراه علوم

 %6.49  10  دون إجابة

  % 99.99  154  اموع

   ماجستري
51.85%  
  

   دكتوراه
48.14%  

  

  معادلة شهادة  
00% 
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  علومدكتوراه 
38.96 %  

 

  دون إجابة
  دكتوراه دولة % 6.49

 54.54 %  
  

  
  

    
  
  
  
  
  

  
  

  
  .توزيع أفراد العينة حسب الشهادة املسجل فيها: 05شكل

  

  نوعیة التوظیف. 6.3.3.1

  
  
  
  
  
  
  

 .أفراد العينة حسب نوعية التوظيف توزيع :07جدول

  الدرجة العلمیة. 7.3.3.1

  
  
  
  
  
  
  

  النسبة املئوية  التكرارات  نوعية لتوظيف
  % 100  297  أستاذ دائم

 % 00  00  أستاذ متعاقد

  % 00  00  أستاذ مشارك

  % 100  297  اموع

  املئويةالنسبة   التكرارات  الدرجة العلمية
  %23.9  71  أستاذ مساعد

  %36.7  109  أستاذ مساعد مكلف بالدروس

 %30.63  91  أستاذ حماضر

  %8.75  26  أستاذ التعليم العايل

  %99.98  297  اموع
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  .توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية :08جدول
  

  
  
  
  
  
  
  

 .توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلميـة :06الشكل

  درجة البحث. 8.3.3.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .توزيع أفراد العينة حسب درجة البحث  :09جدول

  النسبة املئوية  التكرارات  درجة البحث
  % 11.11  33  مدير حبث

  % 23.23  69  أستاذ حبث

  % 26.93  80  مكلف بالبحث

  % 17.84  53  ملحق حبث

  % 20.87  62  دون إجابة

  % 99.98  297  اموع

أستاذ التعليم 
أستاذ حماضر  %8.75 العايل

%30.63 

أستاذ مساعد
%23.9  

بالدروس أستاذ مساعد مكلف
 

 
%36.7  
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  .توزيع أفراد العينة حسب درجة البحث: 07الشكل
  شغل الوظیفة اإلداریة.9.3.3.1

  النسبة املئوية  التكرارات  االحتماالت
 % 16.83  50  منع

  % 82.49  245  ال

  % 0.67  02  دون إجابة

  % 99.99  297  اموع

  .توزيع أفراد العينة حسب شغلهم لوظيفة إدارية :10جدول

  
  
  
  
  
  

  

     .شغل أفراد العينة لوظيفة إدارية: 08الشكل

  0.67%إجابة دون
  

 % 16.83  نعم
 

  ال     
%82.49 

 

 مكلف بالبحث

27%

أستاذ حبث
%23.23    

    

 ملحق حبث
%17.84  

 دون
  20.87% إجابة

 

  11.11% مدير حبث
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   أدوات جمع البیانات .4.1
عتماد علـى  ناء عليها إجناز الدراسة فقد مت اإلباملعلومات اليت سيتم وبغرض جتميع البيانات 

  :األدوات التالية
  المالحظة. 1.4.1

روف الظاهرة أي تلك اليت تستعني مبقاييس وأسس لترتيب ظ ،ونقصد ا املالحظة العلمية 
 ،1وتتميز املالحظة العلمية عادة بإمكانية تكرارها .من أجل العمل على مالحظتها ،ترتيبا مقصودا

 اسـتخدام جل مالحظة إقبال األساتذة على أذلك من و عتماد عليها بطريقة نسبية جدا،قد مت اإلو
  .توريذلك على مستوى املكتبة املركزية جبامعة منو ،املخصصة هلم األنترنتقاعة 

  المقابلة  .2.4.1
تعترب املقابلة من الوسائل املهمة للحصول على البيانات، وهي عبارة عن حمادثة موجهة يقوم 

أا عبارة عن تبادل لفظي يتم و جمموعة من األفراد الستغالهلا يف حبث علمي، أو أ ،ا فرد مع فرد
وقد قمنا بإجراء مجلة من املقابالت غري . 2 )املبحوث (املستجوب و) الباحث( بني القائم باملقابلة 
  : املقننة  مع كل من 

مسؤول مصلحة اإلحصائيات واإلستشراف والتخطيط على مستوى . السيد بودماغ فاروق -
  .15:00على الساعة  16/01/2006جامعة منتوري، وذلك يوم 

، وذلك يـوم  مسؤول مصلحة املوارد البشرية على مستوى جامعة منتوري. السيد مسران رشيد -
  .وذلك بغرض احلصول على اإلحصائيات اجلديدة املتعلقة بعدد األساتذة 18/01/2006
على الساعة .18/04/06امعة منتوري، وذلك يوم جبمسؤول مصلحة الشبكة  .قداد حكيم السيد -

11:00.  
  اإلستبیان  .3.4.1

ى عينة جتريبية، كمـا  نسخة عل 30مت توزيع ويف الصورة التجريبية  اإلستبيانقد مت تصميم و
  : هم من طرف أربعة من األساتذة األفاضل اإلستبيانمت حتكيم 
  

                                                
 .289.ص .2000، دار إقرأ :ريوتب .فهمي، زكريا. رت. فن البحث العلمي. ببقردج، وا 1
  .172. ص .املرجع السابق .حممد فتحي عبد اهلادي، 2
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  .أ.م.الو.كاليفورنيا  UCLAجامعة . د صويف عبد اللطيف.أ -
  .قسنطينة. جامعة منتوري.قسم علم النفس .د معاش يوسف.أ -
  .جامعة األمري عبد القادر. بوعلي نصري. د -
    .قسنطينة. جامعة منتوري. سم علم املكتباتق.بن السبيت عبد املالك. د -

  اإلستبیان التجریبي .1.3.4.1

ذلـك  وعلى عينة حمدودة من اتمع األصلي للدراسـة،   اإلستبيانيقوم الباحث بتجريب 
ابتعادها عن الغموض، مث جيري عليه التعديالت على ضوء املالحظات وللتأكد من وضوح األسئلة 

نسـخة   30اإلستبيان وتبويبه، مت توزيع نتهاء من تصميم اإل، إذ وبعد 1عينة اليت يتلقاها من أفراد ال
األخذ والتجرييب  اإلستبيانعلى جمموعة من األساتذة لتحكيمه، وبعد استرجاع  همت عرضو، جتريبية

  :ذلك كما يليوتعديله و اإلستبيان تصحيح مت ،بتوجيهات األساتذة احملكمني
، لكون الكثري من األساتذة وجدوا صـعوبة  2تبيان باللغة الفرنسيةوضع نسخة ثانية لإلس -       

  .يف فهم األسئلة املصاغة باللغة العربية، خاصة أساتذة التخصصات العلمية والتقنية
حذف الشطر الثاين من السؤال التاسع واملتعلق بتحديد الوظيفة اإلدارية، وذلك لكوـا   -      

  . ل دون املوضوعية يف اإلجابةتكشف عن شخص املبحوث مما قد حيو
  .04السؤال". شهادة معادلة" إضافة خيار  -     
  .14السؤال.إضافة السؤال املتعلق بأيام االرتباط  -     
  .15السؤال. إضافة السؤال املتعلق بفترات اإلحبار -     
  .25السؤال. تغيري ترتيب حمركات البحث حسب أمهيتها -     
  .32السؤال. املتعلق بنوعية املواقع اليت تتم زيارا إضافة السؤال -     
  .تصحيح بعض األخطاء النحوية واإلمالئية الواردة -     

  
  
  
  

                                                
 .118.ص.]د ت[دار حممد الوي،  :عمان .أساليبه أدواته، مفهومه، :البحث العلمي. ان،كايد، عبد احلقعبد الرمح عدس، ذوقان، عبيدات،  1
  ).02(أنظر الملحق  2
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  اإلستبیان النھائي . 2.3.4.1

اإلستبيان هو عبارة عن قائمة تتضمن جمموعة من األسئلة اليت ترسل إىل عدد من أفراد اتمع للحصول على حقـائق  
وهو من األدوات األساسية جلمع البيانات، وهـو لـيس    ،2باالستقصاءأيضا يف بعض كتب املنهجية عند املشارقة  ، ويعرف1وبيانات

تصمم أسـئلة اإلسـتبانة بطريقـة    ، 3 جمرد جمموعة من األسئلة الين يقوم الباحث بطرحها على املستجوب بقدر ما هو منبه لقضية مدروسة
ـ  . 4الدراسةمنهجية تغطي كل ااالت واجلوانب قيد   ثوهو حيتوي يف صورته النهائية على جزأين هامني مها مقدمة اإلستبيان وفقراتـه، حي

يوضح يف املقدمة الغرض العلمي ونوع املعلومات املطلوبة، مع حث املستجوب على اإلجابة املوضوعية والصرحية وطمأنتـهم علـى السـرية    
وقد مت تصميم اإلستبيان اخلاص بدراسـتنا وفقـا للفرضـيات    . 5اإلستبيان على األسئلةيف تشمل فقرات ... التامة للمعلومات اليت يدلون ا

  :وكانت احملاور كمايلي. حماور كل حمور يعمل على اإلجابة أو التحقق من الفرضيات 05املوضوعة يف الدراسة، وذلك وفق 
  .الشخصيةالبيانات : احملور األول •
  .09 – 01: األسئلة -      

  .   استخدام األساتذة لشبكة األنترنت: احملور الثاين •
  .18-10: األسئلة -     

  . التحكم يف تقنيات اإلحبار على الشبكة :احملور الثالث •
  .27-11: األسئلة -      

  .أغراض استخدام األساتذة لشبكة األنترنت: احملور الرابع •
  . 33-28:األسئلة -      

  .األنترنت عوائق وخماطر استخدام شبكة: احملور اخلامس •
 .39-34: األسئلة -      

وقد مت اإلعتماد على كل من األسئلة نصف املفتوحة واملغلقة، مع اإلعتماد أكثر على األسئلة املغلقة لكوا تسهل مـن عمليـة        
ـ    ماح للمسـتجوبني  التفريغ والتبويب والتحليل، وعدم ترك املستجوب خيوض يف أمور هي يف منأى عن موضوع الدراسـة، إال أنـه مت الس

   .بإبداء آرائهم واقتراح بعض احللول املمكنة، وذلك من خالل بعض األسئلة نصف املفتوحة
  
 

                                                
  .457.ص.1998 ،دار الفالح:الكويت. أساليب البحث العلمي .حممدحممد ،علي عبد املعطي، السرياقوسي، 1
  .98.ص.2001دار النهضة العربية، : القاهرة .الدكتوراهإعداد رسائل املاجستري و. ر مرسيعطية، طاه 2
 .73.ص.1982، ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .حماضرات يف منهجية البحث االجتماعي. عمار، خري اهللا  3

  .73.ص.2000،دار الكتاب: القاهرة. رؤية تطبيقية مبسطة: مناهج البحث التربوي. شيدي، بشري صاحل الر 4
  . 119.ص .املرجع السابق عبد الرمحان، عبيدات، ذوقان، عدس، 5
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 مدخل عام: الفصل الثاين

سنتناول من خالله األستاذ اجلامعي بتعريفـه   ،هذا الفصل عبارة عن مدخل عام للموضوع 
نتحـدث  و، اعها وكذا متطلبات إنشائهاأنوومث نتطرق إىل الشبكة مبفهومها  ،ئاته ومهامهذكر فو

  .واللمحة التارخيية، مع إبراز خصائصها وإجيابياا وسلبياا من حيث املاهية األنترنتعن 

  األستاذ الجامعي. 1.2
ساسية اليت تتم ا عملية نظرا لكونه اللبنة األ ،يعترب األستاذ يف اجلامعة مبثابة الرأس من اجلسد

يعمل على ضمان حسن سري العملية التعليمية وتوجيههـا  و فه ،العلوم إىل الطلبةوتلقني املعارف 
املتمثلـة يف تكـوين   و ،حىت تؤدي الرسالة اليت تعمل اجلامعة على حتقيقها ،بطريقة علمية وسليمة

  .والبناء والتنمية معرفيا حلمل مشعل التطويرواإلطارات البشرية املؤهلة علميا 

   تعریف األستاذ الجامعي. 1.1.2
كلمة فارسية معربة معناها العامل واملعلم والبارع يف كل صنعة، مجعهـا أسـتاذون،   " أستاذ"

تطلق على رب النعمة ووليهـا          " أستاذ"أما يف العصر التركي فقد كانت كلمة  .1أساتيذ وأساتذة
الذي يطلق على بعض الصناع هو حتريف " أسطى"أن لقب  وأطلقت أيضا على الصانع، واألرجح

لكلمة أستاذ، أما اآلن فيشيع استخدامها للمدرسني عامة، واملدرسني يف احلقل اجلـامعي بصـفة   
فاألستاذ يف اجلامعة يعترب مصدرا أساسيا وركيزة مهمة جدا يف قيام الصرح اجلـامعي،   .2"خاصة

من إجناز املهمة املوكلة إليها، وهي خدمة البحث العلمي  ومتكني اجلامعة كمؤسسة علمية أكادميية
وإعداد الكفاءات البشرية املؤهلة، بتزويدها مبختلف العلوم واملعارف واملهارات الالزمة، ولـذلك  
يعمل األستاذ على تلقني الطلبة هذه املعارف بشكل منتظم ومنهجي، إذن فمهمة األسـتاذ هـي   

ءات، وختريج أفراد مبستوى علمي راق يؤهلهم حلمل راية البحث ذات أمهية بالغة يف إعداد الكفا
والتقصي، وكذا حتمل تبعات احلياة املختلفة مبا خيدم مصلحته كفرد ومصلحة اتمع بصفة عامة، 
هلذا جيب على األستاذ اجلامعي أن يكون مزودا باملهارات والقدرات اليت تضمن إىل حد ما التفوق 

إذ أنه جيب عليه أن يكون مطلعـا ومثقفـا   ...احلياة الثقافية والفكرية والنجاح يف خمتلف مناحي
ومزودا بكم ال بأس به من الذخرية العلمية واملعرفية، فهو ليس جمرد مواطن مثقف يتعلم لنفسـه  

                                                
  .258 .ص .1979، 1ج.دار الفكر: بريوت. دائرة معارف القرن العشرين. وجدي، حممد فريد1 
  .145 .ص.1999التوزيع، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر و: ضالريا .ةالعربية العاملي املوسوعة2 
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فقط، بل عليه واجب تلقني مهاراته ومعلوماته إىل الطلبة، ليكون منهم إطارات املستقبل حـاملي  
فاألستاذ إذن يؤدي وظيفة أساسية يف تلقني املعرفـة كمـا   . ير البحث العلميمشعل التنمية وتطو

  .1يؤدي أيضا وظيفة البحث العلمي خاصة بعد حصوله على الدراسات العليا

  فئات األستاذ الجامعي . 2.1.2
يتم تقسيم أعضاء هيئة التدريس على مستوى األسالك التابعة للتكوين والتعليم العاليني وفقا 

وكذا طبقا للمهام املوكلة إليه، وميكن من خالل املرسوم ) املؤهل العلمي( الشهادة العلمية ملستوى
املتممني واملعدلني  92/48، 90/362واملرسومني  1989جويلية  18املؤرخ يف  122 - 89التنفيذي رقم 

  :2للمرسوم السابق تقسيم األساتذة اجلامعيني وفق الفئات التالية

  عداذ مساتأس .1.2.1.2
يتم توظيفهم عن طريق املسابقة بناء على الشهادات من بني احلاصلني على دبلوم ماجسـتري  
أو شهادة معادلة هلا، كما ميكن أيضا توظيف احلاصلني على شهادة دكتوراه دولـة، أو شـهادة   
معادلة حسب الشروط اليت حيددها التشريع املعمول به، كما يدمج أيضا املسجلون يف دكتـوراه  

توكل إىل هذه الفئة من األسـاتذة املهـام   . وذلك بعد تقييم الس العلمي ألطروحام   دولة 
  :التالية
  . تأطري ومتابعة األفواج التربوية إلجناز األعمال التطبيقية واملوجهة •
  . اإلشراف على األطروحات والرسائل اجلامعية •
  . تصحيح اإلمتحانات واحلراسة •
لمية، واألفواج التربوية مع إمكانية تويل أشـغال الدراسـات   املشاركة يف أشغال اللجان الع •

 .  واخلربات وضبط املناهج
 

  أستاذ مساعد مكلف بالدروس .2.2.1.2
يوظف يف هذه الرتبة احلاصلني على شهادة دكتوراه دولة أو املسجلني لتحضريها، وكـانوا  

  :مهام هذه الفئة يفوتتلخص . سنوات فما فوق يف رتبة أستاذ مساعد 03قد مارسوا 
                                                

  .  270 .ص .1993 الدار املصرية اللبنانية، :القاهرة .الكلياتاملكتبات واملعلومات يف املدارس و .اهلجرسي، سعد حممد  1
  ). 03(أنظر امللحق  2
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  ).درسني غري متكررين ( ساعات تدريس أسبوعيا  9ضمان تغطية  •
  . حتضري وحتديث الدروس املقدمة مع القيام بتصحيح اإلمتحانات واملسابقات •
إسداء النصائح والتوجيهات للطلبة مبعدل أربع ساعات أسبوعيا، مع إجناز األشغال اليت هلـا   •

   . عالقة مبجال اختصاصهم

  أستاذ محاضر .3.2.1.2 

يوظف يف هذه الرتبة األساتذة على أساس الشهادات واألشغال بعد التسـجيل يف قائمـة   
التأهيل السنوية وتقييم اللجنة اجلامعية الوطنية،كما يوظف أيضـا يف هـذا السـلك األسـاتذة      

ادة املساعدون بأقدمية ثالث سنوات ذه الصفة واحلاصلون على شهادة دكتوراه دولـة أو شـه  
  :ويتوىل األستاذ احملاضر املهام التالية. معادلة
  . درسني غري مكررين/ ساعات أسبوعية  9ضمان تغطية مدة التدريس واملقدرة بـ  •
  . إعداد الدروس وحتديثها باإلضافة إىل مراقبة اإلمتحانات وتصحيح األوراق •
  .املشاركة يف أشغال األفواج التربوية وأشغال جلان املداوالت •
وتنويع أشغال البحوث وتأطري األفواج التربوية، مع استقبال الطلبة وتوجيههم مبعـدل   إثراء •

  . أربع ساعات أسبوعيا
  .اإلشراف على املذكرات من الدرجة األوىل والثانية •
ميكن دعوته إىل املشاركة يف أشغال اللجان الوظيفية، أو أي أشغال أخرى خاصة مبؤسسـة   •

 .تابعة للدولة يف ميدان ختصصه

  أستاذ التعلیم العالي .4.2.1.2 
يتم التوظيف يف هذه الصفة األساتذة الذين لديهم شهادة دكتوراه دولة وأقدميـة مخـس     

سنوات كأستاذ حماضر، كما يتم التوظيف أيضا على أساس الشهادات واألشغال بعد التسجيل يف 
أستاذ التعليم العـايل إىل أسـتاذ   قائمة التأهيل السنوية بعد تقييم اللجنة اجلامعة، كما ميكن ترقية 

سنة أقدمية يف الصفة السابقة وتأليف نشرات وكتـب ذات طـابع علمـي            15حمنك وذلك بعد 
وتربوي، والقيام بأشغال البحث واإلشراف على رسائل وأطروحات دولة، واكتساب مسعة وطنية 
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خيص املهام املنوطة بأستاذ التعلـيم   أما فيما.  ودولية، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة اجلامعية الوطنية
  :1العايل فنوجزها يف النقاط التالية

  . درسني غري مكررين/ ساعات تدريس أسبوعيا  09ضمان تغطية  •
 .املشاركة يف أشغال اللجان التربوية وجلنة املداوالت، وكذا يف أشغال اللجان الوطنية •
 . مراقبة التسيري احلسن لإلمتحانات وتصحيح األوراق •
ستقبال الطلبة وتوجيههم مع العمل على تأطري األطروحات والرسائل اجلامعيـة مـن   ا •

 .الدرجة األوىل والثانية
 .إثراء أشغال البحوث وتنويعها مع القيام بتحضري الدروس وحتديثها •

  المناصب العلیا .5.2.1.2
 59-85طبيقا للمادة ت( التكوين العاليني وحتدد قائمة املناصب العليا املطابقة ألسالك التعليم   

  :2وفقا للوظائف التالية)  1985مارس  23املؤرخ يف 

  رئیس الوحدة التربویة .1.5.2.1.2
  : ويتوىل باإلضافة إىل املهام املوكلة إليه كأستاذ التعليم العايل ضمان قيامه باملهام التالية 

  . السهر على حسن سري التعليم على مستوى الوحدة التربوية •
يع برامج األعمال التربوية والعلمية باإلشتراك مع أساتذة الوحدة وتقـدميها  إقتراح مشار •

 . إىل الس العلمي
 . أشهر 03إعداد تقرير عن عمل الوحدة مرة كل  •

  رئیس لجنة تربویة متخصصة . 1.5.2.1.2
  : يليصصة مائيس اللجنة التربوية املتخيتوىل ر ،باإلضافة إىل املهام املوكلة إليه كأستاذ حماضر       

     .أعمال اللجان التربوية املتخصصة تنسيقوالسهر على حسن تسيري  •
فلون بـه يف إطـار اللجنـة التربويـة     السهر على حسن تسيري التعليم امللقن الذي يتك •

  .املتخصصة
  .أشهر 06إعداد تقرير عن أعمال اللجنة كل  •

                                                
  ).03(أنظر الملحق  1
  ).03(أنظر الملحق   2
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  .تصحيح نسخ امتحانات الدخول وخمتلف املسابقات •
األستاذ املشارك :ىل الفئات املذكورة آنفا توجد فئات أخرى من األساتذة فنجدباإلضافة إو  

أن اجلريدة الرمسية مل تذكرها يف أي من املراسيم املتعلقـة   ناإال أنه على حد علم ،األستاذ املؤقتو
آخر قانون صدر يف حـق األسـتاذ   و جتدر اإلشارة  إىل أن هذا القانون هو ،باألساتذة اجلامعيني

، لذلك يسعى األساتذة إىل استصدار قانون أساسي خاص م يضمن 1989ذلك منذ عام ومعي اجلا
ويعمل األساتذة على استصـدار هـذا    ،يرقى م إىل املستوى املنشودو ،هلم احلقوق والواجبات

السـاري  و ه 89القانون منذ مدة طويلة لكن حلد اآلن ليس هناك أي قانون جديد ويبقى قانون 
  . املفعول

  وظائف األستاذ الجامعي .3.1.2
ال ختتلف وظائف األستاذ اجلامعي على اختالف أنواعها باختالف اجلامعات عـرب العـامل   

شخصية، وأخرى مادية يف سبيل  تبأسره، ولكن الفرق يكمن يف مدى ما يتوفر عليه من إمكانيا
اليت يقوم ا األسـتاذ   تأديته لكل تلك الوظائف، وميكن اجلمع بني خمتلف هذه الوظائف املختلفة

  :1اجلامعي يف النقاط التالية
تتطلب هذه الوظيفة واجبات أخرى، وهي لقاء الطلبة يف قاعـات الدراسـة،    :التدريس -  

حتضري احملاضرات وإلقاءها، باإلضافة إىل إعداد اإلمتحانات والبحوث وحىت االطالع على نتـائج  
ساسية اليت تدخل ضمن مهمة التدريس اليت يضطلع ا الطلبة، وميكن القول أن من بني العناصر األ

األستاذ اجلامعي احملافظة على بقاء الطلبة يف مستوى معني من السلوك احلسـن واآلداب داخـل   
  . قاعات الدراسة

يقوم األستاذ باإلطالع على ما يتوفر من معرفـة يف موضـوعات ختصصـه    : البحث العلمي -  
  . عملية توزيع البحوث على الطلبة واإلشراف عليها، كما يشارك يفوإيصاهلا للطلبة

وهم قادة املستقبل ويكتشفهم األستاذ يف مرحلة مبكرة مـن  : كتشاف أصحاب املواهبإ -  
  . عمرهم، من أجل العمل على ترقية قدرام ومواهبهم

                                                
مع دراسة ميدانية جبامعة : البحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية ودور تكنولوجيا املعلومات واألنترنت يف تطويره. مر مجيلةرحيان املولودة مع  1

  .22. ص. 2001قسنطينة، : علم املكتبات: رسالة ماجستري. منتوري قسنطينة
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يف بعض األحيان يطلب من األستاذ أن يترأس القسم الذي يعمـل بـه، أو   :مهام إدارية -  
  . نصب عميدا لكليته يف حال نظام الكلياتي

على األستاذ أن يبقى على عالقات طيبة مع الطلبة واألساتذة اآلخرين : العالقات اإلنسانية -  
  .يف جمال عمله

ونظراً للوظائف املذكورة أعاله، فاألستاذ اجلامعي يتناوب على العمـل كمـدرس وباحـث       
فهو إذن يساهم يف حتقيق أهداف اجلامعة اليت ينتمـي   وإداري ومفسر للمعرفة ومنمي للمجتمع،

  . إليها، ويقوم بالتايل مبسؤوليته األساسية اجتاهها

  الشبكات  .2.2
        د على املعلومـات  معامل يعتو ،التكنولوجي إىل ميالد عصر جديدونفجار املعلومايت أدى اال      

ما نلحظه يف العامل التشابكي الذي حول البشر  هذاو ،تهااحتوإ هااملشاركة التكنولوجية يف إنتاجو
العوائق اليت تعترض سـبيل   أكرباملكانية اليت كانت وألغى احلدود الزمانية و ،إىل قطعان إلكترونية
  .وتدفقهاانسياب املعلومات 

  ماھیة الشبكات .1.2.2
، حيث ظهر مصطلح الشبكات أول ما ظهر مرتبطا مبفهوم الشبكة اخلاصة بالسكك احلديدية 

  .1كمصطلح للتكشيف "شبكة"أين دخلت عبارة  1527كان دخوله للغة اإلجنليزية حوايل سنة 
تعرب عن جمموعة من العناصر املرتبطة فيما بينها بعالقات  )réseau / network(شبكةإن كلمة       

كـن  ، كما مي2وقنوات اتصال تشكل بناء منظما لنظام عمل يتعامل مع أحد هذه العناصر أوكلها
بغـرض   طرفيـات و ،قواعد البياناتوسيب اعبارة عن تركيب جمموعة من احلوالقول عنها أا 

دة حواسيب، عتسمح الشبكة بعملية تبادل وتقاسم املوارد بني و.3ها من قبل املستفيديناستخدام
ـ  استغالل املتبادل حملتويااإلوتصال لك بغية حتسني عملية اإلذو ع ، كما توفر أيضا إمكانيـة طب

                                                
  . 11. ص .1988 دار غريب للنشر،: القاهرة . مقدمة يف علم املعلومات. فتحيحممد عبد اهلادي، 1 
  .166 .ص. 2000 قصر الكتاب،: البليدة .الربجمياتالعتاد و: مدخل إىل املعلوماتية .عبد احلق ه، ط 2

 دار الفكـر،  :عمـان  .قواعد وشبكات املعلومات احملوسبة يف املكتبات ومراكـز املعلومـات   .إميان فاضل، قنديلجي،عامر إبراهيم،السامرائي3 
  .193.ص.2000
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نظـم  وهي نظام توزيع مكون من قنـوات  ف.1امللفات حىت يف احلواسب األخرى املوجودة ضمنها
أكثـر  و تقتضي وجود مؤسسـتني أ  ، فهيتنتشر يف رقعة جغرافية معينة ،فرعية متصلة فيما بينها

ذلك لتحقيـق  و ،تشترك يف منوذج موحد لتبادل املعلومات عن طريق روابط اإلتصاالت عن بعد
   .  2ملشتركةاألهداف ا

وعموما ميكن القول عن الشبكة أا ذلك النظام الذي يعمل على الربط واإلدمـاج بـني   
خمتلف النظم والعناصر املشكلة هلا من أجل حتقيق مبدأ املشاركة والتعاون واملشاطرة يف املـوارد          

 .واخلدمات والتجهيزات والربجميات

  الشبكات  أنواع .2.2.2
الشبكات وختتلف طرق تقسيمها، فهناك من يقسمها طبقا للغرض منـها،   منهناك العديد 

سـنتعرض إىل هـذه    يكما هناك من يقسمها تبعا للتوزيع والتغطية اجلغرافية، ويف مـايل 
  :3التقسيمات اخلاصة بأنواع الشبكات

 أنواع الشبكات حسب الغرض .1.2.2.2

 :يلي وتتلخص أساسا يف أربعة أنواع نذكرها كما 

    شبكات البیانات العامة .1.1.2.2.2
ستغالل العام، ، تنشئها الدولة لإلبكات اليت تعمل على نقل البياناتهي ذلك النوع من الشو

هي تعتمد يف عملها على مبـدأ التحويـل   خدماا، وستفادة من شتراك معني نظري اإلإمقابل دفع 
  ).x25( على جمموعات أو دفعات وفق برتوكول

  بكات الخاصةالش .2.1.2.2.2
، وهـي تقـدم   ؤسسات أو اهليئات خدمة ألغراضهاهي تلك الشبكات اليت تنشئها بعض املو
تتكون هذه الشبكات من مزود  ها،استخدامال يسمح للغري بماا فقط للمنتمني إىل نطاقها، وخد

                                                
1 EBERHARDT, Christine. Les réseaux. Paris: Simon & Schuster Macmillan,1995.p15. 

  .65. ص.1999قسنطينة، : علم املكتبات: رسالة ماجستري. سبل تطويره يف ضوء الواقعالتعاون بني املكتبات اجلامعية و .أمحد، بودوشة 2
  .144 -140 .ص -.ص. 2001، املكتبة األكادميية: القاهرة. طلحاتمعجم شارح للمص: تكنولوجيا وشبكات املعلومات. هلادي، حممد حممدا 3
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مها مركزي وايات طرفية، فهي تعتمد على مبدأ اخلادم والعميل يف نقل البيانات،  مع اسـتخدا 
  .لدوائر التحويل لتحقيق الترابط والتنسيق

  شبكات المجتمع . 3.1.2.2.2

ومؤسساته، وكمثال عن هذا النوع  عيقدم هذا النوع من الشبكات خدماته لكل فئات اتم
  .جند شبكة األنترنت

  جزء أو فرع الشبكة .4.1.2.2.2

ى، مبعىن أنه من املمكـن  واملقصود ذا النوع هو ذلك اجلزء من الكابل اخلطي لشبكة أخر
ربط خادمات األقراص الضوئية،  حمطات العمل، الطرفيات، الطابعـات، وخمتلـف امللحقـات    
األخرى بالكابل، وبذلك تصبح كل احملاور املتواجدة على ذلك اجلزء تستلم نفـس اإلشـارات   

  .كةوالبيانات، ومنه ميكن إنشاء شبكة كمبيوتر حملية باستخدام جزء أو أكثر من الشب

  أنواع الشبكات حسب التوزیع الجغرافي. 2.2.2.2
 :وتتلخص يف مخسة أنواع على النحو التايل

  الشبكات المحلیة . 1.2.2.2.2

أو  ل يف نطاق فريق عمل، إدارة مـا يعمل هذا النوع على ربط جمموعة من احلاسبات اليت تعم
 . يل عشرة كيلومتراتايصل أقصى امتداد هلا إىل حوو، مبىن حمدد

  

  شبكات التسھیالت العریضة .2.2.2.2.2

وتعرف أيضا حتت اسم شبكات احلرم اجلامعي، حيث تعمل على ربط خمتلف الشبكات احمللية 
الفردية املتواجدة يف مباين خمتلفة داخل احلرم الواحد معا، وكما هو األمر بالنسبة للشبكات احمللية، 

ه، بل تقيم لنفسها شبكة مـن الكـابالت   فإن هذا النوع ال يستخدم خطوط اهلاتف يف توصيالت
 .اخلاصة ا

  شبكات المؤسسة .3.2.2.2.2
حيث أا تستخدم تكنولوجيا شبكة األنترنت للـربط  " اإلنترانات"ويطلق عليها أيضا اسم 

الداخلي، واإلرتباط خبدمات وموارد الشبكة، وبذلك تعمل شبكة املؤسسة على حتقيق التكامـل  
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ة ا، بغض النظر عن اإلختالفات املتعلقة بنظم التشغيل، والربوتوكـوالت  بني كل النظم املتواجد
والتطبيقات واملواقع اجلغرافية، وقد يتضمن هذا النوع من الشبكات كال من الشـبكات احملليـة،   

  .شبكات املناطق باإلضافة إىل شبكات النطاق العريض
ل الشـبكات احملليـة مـن    تعمل شبكات املؤسسة على تكامل كل احملتويات املتضمنة داخ

 .النهايات الطرفية، احلاسبات، حوامل التخزين، الطابعات، وخمتلف امللحقات اليت قد تتضمنها

  شبكات المنطقة  .4.2.2.2.2

ربط جمموعة مباين املنظمة اليت قد توجد يف نطاق من الشبكات يتم توصيل و يف هذا النوع
تعتمد يف عملية التوصيل خمتلف التقنيات مترا، وني كيلوأو منطقة جغرافية ال يتجاوز امتدادها الثمان

  ...املعتمدة يف هذا اال مثل خطوط اهلاتف، الكابالت، نظم امليكروويف، األلياف الضوئية
لية، فهي أصـغر  الشبكات احملسط ما بني شبكات النطاق العريض وتقع هذه الشبكة موقع الو

 .من النوع األول وأكرب من النوع الثاين
   شبكات النطاق العریض ..2.2.2.25

هذا النوع من الشبكات يربط ما بني املستخدمني الذين يقعون ضمن نطاق جغرايف واسع أو 
قارات العامل املختلفة، كما هو احلال ن واحملافظات والدول وعريض، وغالبا ما تتجاوز حدود املد

 ط خمتلـف احلاسـبات اآلليـة   بالنسبة لشبكة األنترنت، فشبكات النطاق العريض تعمل على رب
املتواجدة يف أي بقعة من بقاع العامل املنتشرة واملتخطية للحدود القومية والسياسية،  وهي تعتمـد  

  .يف عملية التوصيل على تقنيات اإلتصال اخلارجية الطويلة العابرة للحدود
املستخدمني الذين كما ميكن تقسيم الشبكات تبعا لسرعة انتقال البيانات عربها، أو تبعا لعدد  

عـدد  وع الشبكات من حيث سرعتها اأنو) 02(ويبني اجلدول التايل يعملون على اإلتصال عربها،
 :1مستخدميها

 
 
 
  

                                                
  .35.ص .2005،قسنطينة: علم املكتبات: رسالة ماجستري .الشبكة احمللية جلامعة املسيلة منوذجا :الشبكات احمللية. بلخريي، صاحل 1 
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  عدد املستخدمني  قطر الشبكة  السرعة  نوع الشبكة
  1000-2  م2000-10  ثا/اغجي 2- اغميLAN 4الشبكات احمللية 

  الشبكات اإلقليمية
MAN 

-كيلوبايت56
  ثا/ميقا622

  5000-2  كلم5-100

  الشبكات الواسعة
WAN 

  مئات اآلالف -عشرات  كلم1000-100  ثا/اغمي45- كيلوبايت2.4

  

  .أنواع الشبكات من حيث السرعة وعدد املستخدمني: 11جدول 

  أشكال الشبكات .2.2.2
عدة أشكال أو طبولوجيات، هذه األخرية  إىل أما خبصوص أشكال الشبكات فهي تصنف

، مبعىن حتديـد طريقـة   1ية وصل حمطات العمل معا لتشكيل الشبكة املطلوبةتعرف على أا كيف
التمييز بني ثالثة  ن، وعموما ميكالربط والتوصيل املعتمدة لضم خمتلف العقد والوحدات املشكلة هلا

  :2أساسية نوردها كما يلي أشكال

  الشبكة الخطیة. 1.2.2.2

بطة اليت تكون فيها احلواسيب املتضمنة مرت الشبكة اخلطية أو الطبولوجية اخلطية هي الطريقة
وعند اية الكابل يركب جهاز إاء الربط المتصاص اإلشـارات   ،بنفس اخلط أوالكابل احملوري

إال أن ما  ،والبيانات الواردة من املكونات املرتبطة خالل اخلط الواحد، وهي طريقة سهلة للتوصيل
مع بعضهما فإنه يتعني على باقي الوحدات اإلنتظـار  يف حالة اتصال جهازين يعاب عليها هو أنه 

    .ثا/ميجا 10وتصل سرعة انتقال البيانات عربها إىل حدود  .إىل حني انتهاء اإلرسال بني الوحدتني

  الشبكة الحلقیة. 2.2.2.2

ات عربها ، فإن كل حاسوب أو عقدة تعترب يف حني متريرها للبيانحالة الربط ذا الشكليف 
، أي أنه عند إرسال بيانات ، مث حتول البيانات من حاسوب إىل آخر بطريقة تتابعيةكةكمركز للشب

                                                
  .167.ص.املرجع السابق. دي، حممد حممداهلا  1

2 Les topologies des réseaux.[en ligne].visité le 13/01/06. disponible sur le lien:  
  http: //www. Comment ca marche. com/Sciences/Informatique/ Réseaux/topology.  
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من حمور معني إىل حاسب آخر ، فإن هاته البيانات ستمر على مجيع احملاور األخرى املشـتركة يف  
    .ثا/ميجا 16تصل سرعة تدفق البيانات عربها إىل  .الشبكة إىل غاية وصوهلا إىل احملور املستهدف

  الشبكة النجمیة. 3.2.2.2

أو " Hubاهلـوب، " يف هذا الشكل تكون احلواسيب املتشابكة مرتبطة باسـتخدام جهـاز  
فهي تعتمد علـى مبـدأ   . بط خمتلف الوحدات مع بعضها البعضيعمل على ر وهو جهاز ؛املركز

متـر   اخلادم والعميل، مبعىن ضرورة وجود حاسوب مركزي لتسيري الشبكة، وأن كل البيانات اليت
  .عرب مكوناا جيب أن متر أوال باخلادم الذي حيوهلا بدوره إىل احملور أو العميل املستهدف

  متطلبات إنشاء الشبكات . 4.2.2
 ،أنواعها احملليةواملكونات اليت تعتمد عليها الشبكات مبختلف أشكاهلا وونقصد ا العناصر 

  : 1وانب اخلمسة اآلتيةتتمثل أساسا يف اجلو ،العامليةواإلقليمية  ،الوطنية
  :جمموعة من احلواسيب .1

قد يكفي حاسـوبني  و ،ستيعاب البياناتإطاقات والسرعات واألحجام ومبختلف األنواع 
  .شبكيالربط الفقط لتحقيق 

   الطرفيات .2
لـدخول إىل  ، وهي عبارة عـن منافـذ ل  املطاريف أو النهائيات :يطلق عليها أيضا اسمو

  .املعلومات واسترجاعها

  قواعد البيانات  .3

تلك اليت تقدم فقـط إشـارات   و أ ،وتتمثل هذه القواعد يف الوثائق املخزنة بالنص الكامل
 مع مستخلصات توضيحية ملاهية كل وثيقـة  ،بيبليوغرافية تعكس مفاتيح استرجاع للمواد األصلية

قيـام  و غىن عنها لعمل تعترب قواعد البيانات املواد األولية اليت الو، أو أي مادة مشمولة يف القاعدة
  . الشبكة

   املستفيدين .4

                                                
   .2000 ،دار الفكر :عمان .قواعد وشبكات املعلومات احملوسبة يف املكتبات ومراكز املعلومات .إميان فاضل، السامرائي عامر إبراهيم، قنديلجي، 1

  . 199 -197 .ص – .ص
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وهم العمود الفقري وحجر أساس قيام الشبكة، فلوالهم ما مت بناء أي شـبكة، إذ أنـه ال   
وجيب على هؤالء املستخدمني التمتع بقدرات . طائل من إنشاء شبكة ال يتم استخدامها واستغالهلا

جيات وتقنيات البحث على الشبكة، وذلك لتحقيـق  معينة يف جمال اإلعالم اآليل وخمتلف التكنولو
  .استخدام واستغالل فعلي ملواردها

  النقلوتصال وسائل اإل .5 
وتتمثل يف خمتلف األدوات والتقنيات املطلوبة لبناء الشبكة وتنفيذها، سواء تعلـق األمـر   

ل عـن  حمورية، ألياف ضوئية، تقنيـات اإلتصـا   لبتجهيزات الربط والتوصيل من أسالك، كواب
أو الربجميات اليت حتقق التكامل والتعاون بني خمتلف التجهيزات والتطبيقات املتوفرة علـى  . .. بعد

   . الشبكة

  شبكة األنترنت . 3.2
رمـوز  حـد  أاليت تعترب و ،اخلاصوهذه الشبكة العمالقة اليت يتحدث عنها العام  األنترنت

شرط معرفة  ،إتاحتها ملن يطلبهاواملعلومات  ، كوا تيسر الوصول إىلالتحول إىل جمتمع املعلومات
ما هي أهم اجلوانب املتعلقـة  و األنترنتفما هي  ،كيفية الوصول إليها من خالل غياهب الشبكة

  ا؟

  ماھیة األنترنت  .2.3.1
فهي تلـك   تعد شبكة األنترنت أكرب مزود للمعلومات بأشكاهلا املختلفة يف الوقت الراهن،

تضم عددا كبريا من شبكات  يشبكة الشبكات، فهو هي أم الشبكات أوخمة، املكتبة العاملية الض
تصل بني العديـد مـن   فهي  WANالواسعة النطاق و أ LANاملعلومات احملوسبة سواء احمللية منها 

تتيح العديـد  ودف إىل خدمة البحث العلمي واألحجام، والشبكات املختلفة األبعاد واحلاسبات 
نه قد أطلقـت  وجند أ1 ...،تبادل امللفات والصور والنصوص ،اإللكترونيةمن اخلدمات كالتجارة 

و أ NETالشـبكة  أو WORLD NET الشـبكة العامليـة   : عليها تسميات متنوعة وكثرية منـها 
   .2أو الطريق اإللكتروين السريع للمعلومات   THE WEB*تالعنكبو

                                                
1 SERET, Dominique.L'histoire de l'internet. Encyclopedia Universalis 2004. [En ligne] .Visité le 01/03/2006. 

  .الويب ليس نفسه االنترنت بل هو جزء منها *
 :عمان .من عصر املخطوطات إىل عصر االنترنت :علوماتمصادر امل .إميان فاضل السامرائي، .رحبي مصطفى عليان، إبراهيم، عامر، قنديلجي 2

  .325 .ص.2000 ،ردار الفك
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 INTERnational  زيـة هـي اختصـار الكلمـة اإلجنلي   ف Internet" إنترنت"أما عن كلمة 

NETwork اليت يتم فيها ربط جمموعة شبكات مع بعضها البعض ومعناها شبكة املعلومات العاملية ،
.         2فهي تربط ما بني املاليني من احلواسيب املتواجدة يف خمتلف نقاط العـامل  .1يف العديد من الدول

عريف، ويف هـذا يقـول العاملـان    وميكن أن تعطى هلا تعاريف خمتلفة تبعا لتخصص صاحب الت
يف معرض اإلجابة على سؤال حـول ماهيـة    POT MACREGOTو GLEE HARA KADYاألمريكيان 

، وهذا حسب كل ختصص فنجـد مـثال أن   3أنه ال توجد إجابة موحدة متفق عليها: األنترنت
املترابطة فيمـا   املتخصصني يف اإلعالم اآليل يقولون أا عبارة عن مجلة من احلاسبات اإللكترونية

خطوط هاتفية، كوابل حمورية، أليـاف ضـوئية، أقمـار    : بينها باستخدام تقنيات الربط املختلفة
  ...،4صناعية
أما من وجهة نظر املتخصصني يف جمال املعلومات واملكتبات فاألنترنت عبارة عن شـبكة   

الت بـني األفـراد   ضخمة لإلتصاالت، تتيح خدمات متعددة ومتنوعة، وتساعد يف إجراء اإلتصا
ـ ، 5واملؤسسات املختلفة، وذلك قصد تبادل املعلومات واخلربات املهنية واملعرفية والتقنية  اوعرفه

تصاالت تربط العامل كله، وتقدم العديـد مـن اخلـدمات    إشبكة "  اأ  اهلاديزين الدين عبد 
 أنجلماعات، وبالتايل ميكن ا وتصاالت بني األفراد أكما أا تساعد يف إجراء اإل،عليهاواملعلومات 

، فهي 6"البعد علىتكون وسيلة لتبادل اخلربات املهنية والتقنية وكذلك مفيدة يف عملية التعليم من 
إذن بالنسبة ملؤسسات املعلومات املختلفة من مكتبات ومراكز معلومات تعمل علـى مضـاعفة   

تصلة ا، كما متكن أيضـا مـن   اإلفادة من مصادر املعلومات، وذلك بإتاحتها عرب احلاسبات امل
البحث يف فهارس املكتبات على اخلط، استخدام الدوريات اإللكترونية، احلصول على ملخصات 

                                                
   :الرابطمتاح على . 12-12-2005 متت الزيارة يوم . ]على اخلط  [.شبكات الكمبيوتر.خليل،جابر1

http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internet.htm 
  .17.ص .1997 ،مركز تطوير الربجميات املتقدمة: القاهرة. عامل األنترنيت رحلة إىل. خالد حممود، الغينعبد   2
. 2002مكتبة اإلشعاع الفنية،  :دريةاإلسكن .اامللتيميدي القمر الصويت الرقمي، نترنت،األ: التكنولوجيا احلديثةتصال الدويل واإل. مشو، علي حممد 3

      .227 .ص
  .املرجع نفسه  4
ــد 5 ــد أمح ــة حمم ــت . فبيع ــات االنترني ــة :  = Internet applications تطبيق ــاذج علمي ــل و من ــروع كام ــريوت .مش :                                      ب

  .13.ص. 1997 ،دار الكتب اجلامعية
 :متت الزيارة يوم .] 2005 سبتمرب[. 6ع  . cybrarians journal. وظيف االنترنت يف املكتبات اجلامعيةت. رائد مجيل يعقوب سليمان  6

  ..http//:www.cybrarians.info/journal/6no/univ_lib.htm:  على الرابطمتاح . 15/01/2006

http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internet.htm
http://www.cybrarians.info/journal/6no/univ_lib.htm
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البحوث والتقارير العلمية، اإلستفادة من قوائم بيبليوغرافية، دون إغفال مسامهتها الكبرية يف الرد 
   1.على اإلستفسارات املرجعية للكثري من املستفيدين

يف  األنترنت بشكل أساسي على فكرة املشاركة والتعاون يف التكنولوجيا، حيث يساهم تقوم
يف  ، وهي تعتمد على مبدأين جوهريني2ذلك العديد من األفراد واملؤسسات العلمية املختلفة

  :3عملها

  :هي عبارة عن شبكة غري هرمية. 1
صلة ـا، فـإن بـاقي    أي أا غري مركزية، فإذا حدث وأن تعطلت إحدى احلواسيب املت

احلواسيب املوجودة ضمن الشبكة تبقى تؤدي عملها دومنا أي شعور بنقص أو تلف حاسوب أو 
موزع يضمنون استمرارية الشبكة يف بث  13جمموعة من احلواسيب، وجتدر اإلشارة إىل أن هناك 

الواليات املتحدة يف  10يف أوروبا و 02ويف اليابان  01:املعلومات وعدم انقطاعها وتتوزع كما يلي
ـ  ،  وهـي  *ICANNاألمريكية، وتعمل على تسيريها هيئة أمريكية تابعة لوزارة التجارة تسمى بـ

 , com , fr , sn , org , edu( مسؤولة أيضا على إعطاء أمساء النطاق ملختلف املواقع على الشبكة 

gov..( 4.  

  ): Data grames ( انتقال املعلومات عربها يتم عرب حزم. 2
واحلزم عبارة عن أجزاء صغرية من امللف تنتقل بصفة غري مرتبة وتسلك مسالك خمتلفة، لكن  

يعاد جتميعها باستخدام العالمات املتضمنة ا حىت تشكل يف اية املطاف امللف األصلي، ويضمن 
  . 5القيام ذه العملية TCP/IPبرتوكول 

                                                
: القاهرة . "اإلجتاهات احلديثة يف املكتبات واملعلومات" يف  .يف املكتبات العربية تشبكة االنترني استخدام . زين الدين ، عبد اهلادي حممد  1

  . 135 .ص. 1995، 3ع. املكتبة األكادميية

  .81 .ص. 2004، دار الفجر: القاهرة .املعجم اإلعالمي. حممد منري حجاب،  2
  

3 CONSEIL D'ETAT. Internet et les réseaux numériques. Paris:la documentation française,1998.p.250. 
*  Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
  
4  LANCRAY,Gille.aux main des américains. dans"JEUNE AFRIQUE : L'INTELLIGENT".hebdo. France : 

Couriel ,  nov2005.vol2340.p.60. 
  .29.ص. 2000الكتب العلمية، دار  :القاهرة. نترنتدليلك الشامل إىل شبكة األ .مصطفى السيد،  5
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الكبرية اليت بفضل األدوات والوسائل  فاألنترنت إذن هي تلك املوسوعة الضخمة واملكتبة 
التقنية اجلديدة واملتطورة جعلت بإمكان كل فرد احلصول على معلومات أو نشرها فهـو بـذلك   

  .1عبارة عن منتج ومستهلك للمعلومات يف نفس الوقت

  لمحة تاریخیة عن تطور األنترنت. 2.3.2
بالضبط يف الثاين مـن شـهر   و وه األنترنت،التاريخ احلقيقي مليالد شبكة  1969يعترب عام  

سبتمرب حيث مت توصيل أول إشارة إلكترونية أرسلت عـرب خطـوط اهلـاتف بـني جـامعتني      
كان اللبنـة األساسـية تمـع     األنترنتبكة يرى أن ش Smith Jano لـ ، ويف مقال2أمريكيتني
الزمـان  ذلك لكوا تعمل على جلب املعلومات وإتاحتها متخطية بـذلك حـدود    ،املعلومات

كانت وليدة اجليش  األنترنتاألملانية كشفت أن فكرة  "  Der Schbigel"ويف دراسة لة  ،واملكان
وذلك يف إطار الصراع القائم ما بني املعسكرين الرأمسايل بقيادة الواليـات املتحـدة    ،األمريكي
إطـالق أول قمـر    مـن هذا األخري الشيوعي بقيادة اإلحتاد السوفييت، فبعد أن متكن واألمريكية 

، بادرت الواليات املتحدة األمريكية بالرد على هذا التفوق بإنشاء هيئة 1957أكتوبر  04صناعي يف 
بتكـارات التكنولوجيـة عرفـت بوكالـة     عليا تعمل لتطوير البحث العلمي واإلشراف على اإل

 هو ملشروعاهلدف من هذا ا -Advanced Research Project Agencyمشروعات البحوث املتقدمة 
عن طريق " أربا " وصممت شبكة  ،هجوم عسكري أي تطوير تقنية تشبيك كمبيوتر تصمد أمام

وتعتمد هذه الطريقـة علـى    Dynamic reroutingخاصية تدعى طريقة إعادة التوجيه الديناميكي 
تقوم ف ،تعطلها عن العملو تشغيل الشبكة بشكل مستمر حىت يف حالة انقطاع إحدى الوصالت أ

وكانت هذه الوكالة تابعة لوزارة الدفاع األمريكيـة  ،3شبكة بتحويل احلركة إىل وصالت أخرىال
تبـادل املعلومـات   و كان اهلدف منها ه ،حيث عملت هذه األخرية على إنشاء شبكة عسكرية

مع العلم أن تلك احلقبة عرفـت  ( العسكرية بني املراكز املختلفة دون تسرا إىل اإلحتاد السوفييت 
وحماولة سيطرة كل معسـكر علـى    ،نتشار الكبري جلواسيس كال املعسكرينرب الباردة واإلباحل

 ). املعلومات ومن مثة اإلنفراد بقيادة العامل 

                                                
  .13.ص. 1997، كمبيوساينس:القاهرة. نترنتاأل ستخدامالدليل العلمي ال. أبو العطاء، جمدي حممد   1
  .73.ص.2003 ،مركز احلضارات العربية :القاهرة .عامل متغري :اإلنترنت. صالح الدين، أشرف  2
  :متاح على  الرابط .2006 - 01- 14متت الزيارة يوم . ]اخلطعلى [".انترنت"ات شبكة املعلومات العاملية استخدام  3

tory.htm                                                  http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internethis       
  

http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internethis
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وتضم أربعة  ARPANETوقد متكنت الواليات املتحدة األمريكية من إنشاء شبكة األربانات 
عهد ستانفورد الـدويل لألحبـاث    وم UCLAجامعة كاليفورنيا بلوس أجنلس  :مواقع مشاركة هي

SRI باإلضافة إىل جامعة يوتا  "سانتاباربارا"ـ ب اوجامعة كاليفورنيUTAA 1  ذا الربط مت إنشاءو
اليت هي حبق اللبنة األساسـية لشـبكة    WANت العسكرية كشبكة واسعة النطاق يشبكة األربان
 72وبعد ثالث سنوات مت توصيل  وما لبثت هذه الشبكة حىت أخذت بالتوسع والتطور األنترنت،

 10وبعد  ،واليات املتحدة األمريكيةالجامعة بالشبكة مع تغطيتها لكل املراكز واملواقع العسكرية ب
، ومع هذا التوسع الكبري ظهرت احلاجة إىل فصل هذه حاسوب 254سنوات مت توصيل أكثر من 

 MILNET" مل نـت  " ت باسم مسي 1983شبكة جديدة يف عام  انبثقت ومنه ،الشبكة العسكرية
 تتوىل أمر االتصاالت غري العسـكرية " ربانيتأ"وأصبحت شبكة   ،لتخدم املواقع العسكرية فقط

" من خالل برنامج أمسه بروتوكـول  " مل نت "مع بقائها موصولة مع  )خدمة األهداف املدنية(
وبـذلك مت   ،سي يف الشبكاتفيما بعد املعيار األسا أصبحالذي  Internet Protocol (IP)" إنترنيت 

تصـاالت  وذلك لدعم نظـام اإل   MILNETإىل  ARPANETإسناد مهمة اإلشراف على شبكة 
وأخذت املؤسسة القومية  ،يف حني مت إسناد الشبكة الفرعية إىل الشبكة األم ،واملراسالت العسكرية

 ،صـال والتراسـل  تإلمسؤولية متويل مشروعات الربجميات اخلاصة با 1980منذ عام  *NSF للعلوم
   .وذلك من أجل ربط خمتلف اجلامعات ومراكز البحث املختلفة

مراحل وحمطات عديـدة  بعدة مرت  نإذ األنترنتف .2بحت بذلك العمود الفقري لألنترنتوأص
حىت وصلت إىل الشكل احلايل الذي هي عليه اآلن، وسنحاول من خالل اجلدول التايل توضـيح  

 :3أهم هذه املراحل

 

                                                
املرجع .نترنتمن عصر املخطوطات إىل عصر األ: مصادر املعلومات. السامرائي، إميان فاضل. عامر إبراهيم، عليان، رحبي مصطفى ،قنديلجي  1

  .326.ص. السابق
 * NATIONAL SCIENCE FEDERATION. 

: لمعلومات وقائع املؤمتر العريب الثامن ل" يف  .اا يف املكتبات ومراكز املعلوماتاستخدامشبكة االنترنت العاملية و.مدحسن حم السعفي،  2
األرشيف قسم املكتبات والوثائق و :األرشيفاملعلومات واجلمعية املصرية للمكتبات و :إلحتاد العريب للمكتباتا :القاهرة. "تكنولوجيا املعلومات 

  .415 - 414.ص .ص.1999 لقاهرة،جبامعة ا
  :متاح على  الرابط. 05/01/2006متت الزيارة يوم . ]على اخلط[.شبكة االنترنت العاملية  3

 http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internethistory.htm. 
.  

http://www.angelfire.com/biz/kha98/maqlat_mhadrat/internethistory.htm
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  ــدثاحل  السنة

  . يف مواقع جامعات أمريكية منتقاة بعناية" أربانيت " وضعت أول أربعة نقاط اتصال لشبكة   1969

1972  
خيتـرع الربيـد    "نساراي توم"يف مؤمتر العاصمة واشنطن بعنوان العامل يريد أن يتصل، " أربانيت " أول عرض عام لشبكة 

  ". أربانيت " اإللكتروين ويرسل أول رسالة على 
  . إضافة النرويج وإجنلترا إىل الشبكة  1973
  ". إنترنيت " اإلعالن عن تفاصيل بروتوكول التحكم بالنقل، إحدى التقنيات اليت ستحدد   1974
  . أصبحت شركات الكمبيوتر تبتدع مواقع خاصة ا على الشبكة  1977
 ". أربانيت " معيارياً لشبكة  TCP/IPأصبح الربوتوكول   1983

1984  
، وتقدمي نظام أعطاء أمسـاء ألجهـزة الكمبيـوتر    "أربانيت " على عاتقها مسئولية  NSFذت مؤسسة العلوم األمريكية أخ

 Domain Name System (DNS) .املوصولة بالشبكة املسمى
  . خاصة ا" إنترنيت " أول شركة كمبيوتر تسجل ملكية   1985

1986  
 Networkمع ظهور بروتوكول نقل األخبـار الشـبكية    TNSFNEع أنشأت مؤسسة العلوم العاملية شبكتها األسر

News Transfer Protocol   جاعال أندية النقاش التفاعلي املباشر أمرا ممكنا، وإحدى شركات الكمبيوتر تـبين أول
  ". إنترنيت" جدار محاية لشبكة 

  . تتوىل املهمة باملقابل" إنترنيت "و" أربانيت " مت إغالق   1990
  . برنامج السترجاع املعلومات من األجهزة اخلادمة يف الشبكة وهو Gopher" غوفر" امعة مينيسوتا األمريكية تقدم برنامج ج  1991

1992  
املبدأ الربجمي الذي أدى إىل  Hypertextيف سويسرا، تقدم شيفرة النص املترابط  CERNمؤسسة األحباث الفيزيائية العاملية 

 .Word Wide Webتطوير الشبكة العاملية 

1993  
" نتسـكيب  " مث تبعه آخرون مثـل برنـامج   " موزاييك " قد ابتدأ اإلحبار، من خالل إصدار أول برنامج مستعرض الشبكة 

ــرئيس األمريكــي كلينتــون يطلــق صــفحته اخلاصــة علــى الشــبكة العامليــة ".  مايكروســوفت " وبرنــامج  ال
http://whitehouse.gov/wh/welcome.html 

1995  
شبكة، وإحدى شركات الكمبيوتر تطلق برنامج البحث يف   50.000ستة ماليني جهاز خادم و" إنترنيت " صل بشبكة ات

  .الشبكة العاملية
  .  كلمات متداولة عرب العامل" ب يو" و" إنترنيت " أصبحت   1996

  .نترنتأهم املراحل التارخيية لأل: 12اجلدول

ألف شبكة، وهذا مما يؤدي  20األنترنت فهي تفوق أما فيما خيص عدد الشبكات املرتبطة ب
حتما إىل ازدياد سعة طريق القرميد األصفر للمعلومات، أو ما يعرف بـالطريق فـائق السـرعة    

الشخصـية، إىل   يبسابدءا من احلولعدة أشياء شارة هذا املصطلح لإلاستخدم وقد  1للمعلومات
والتعلم عن بعد والتشغيل  INTERACTIVE TV (ITV)خدمات اهلاتف املعززة، التلفزيون التفاعلي 

فأصبح التعبري السـائد   2...) األنترنت( عن بعد وشبكات املعلومات بأنواعها، والشبكة الدولية 
                                                

  .696 .ص.1999العزيز العامة، مكتبة امللك عبد :الرياض .الشبكاتعلومات يف املكتبات وتقنيات امل .حشمت، قاسم .أودري؛ تر، جروش 1
  : متاح على  الرابط. 15-01-2006متت الزيارة يوم . ]على اخلط[.طريق املعلومات السريع -لكتروين العامل اإل. يونس ،عرب2 

http://whitehouse.gov/wh/welcome.html
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كمبيـوتر،  ( واملعرب عن ثورة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت عكس ما كان سائدا يف السابق 
  .1..) معلومات، اتصاالت،

لى جولة بسيطة يف تاريخ األنترنت، ال بأس أن نعـرج علـى التطـور    هذا وبعد أن أتينا ع
احلاصل أيضا بالنسبة ملستخدمي هذه الشبكة، ففي توقعات تطور عدد مستخدمي األنترنت مـا  

مليون مع انتهاء عـام   720ذهب إليه بشلول أمحد فاضل من أن عدد مستخدمي األنترنت سيبلغ 
2006

أن عـدد   PATRICK SANDOULY، ويتوقـع  %13هو مبعـدل  ، مع العلم أن التزايد السنوي 2
، إال أنـه جتـدر   )2005(مليار بعد عشر سنوات من اآلن 2مستخدمي األنترنت سيصل إىل عتبة 

اإلشارة إىل وجود اهلوة والفجوة ما بني دول الشمال املتقدمة، ودول اجلنوب الفقرية واملتخلفة يف 
مـن   %17ريكا الشمالية وأوربا اليت يشـكل سـكاا   جمال استخدام األنترنت، فنجد مثال أن أم

،  يف حني أن إفريقيا اليت يشـكل  %50جمموع سكان العامل يفوق عدد مستخدمي األنترنت فيها 
  .3منهم يستخدمون األنترنت %2ال يوجد سوى  %14سكاا 

حـدة  والزالت األنترنت يف تطور مستمر، ويف هذا الصدد دعا الرئيس السابق للواليـات املت 
أو اجليل " 02األنترنت "إىل مشروع أطلق عليه اسم "  BILL CLINTONE"األمريكية بيل كلينتون

لتتاح الفرصة جلامعتنا الرائدة  وخمترباتنا القومية للتواصل وبسـرعة  :"... الثاين من األنترنت قائال
مصادر الطاقة تزيد بألف مرة عن سرعات اليوم وذلك لتطوير كل من العالجات الطبية احلديثة و

  . 4"اجلديدة وأساليب العمل املنهجي

  خصائص األنترنت  .2.3.3
  :  5بالعديد من اخلصائص نوجزها يف األنترنتتتمتع 

                                                                                                                                                   
 http://www.arablaw.org/Electronic/20World2.htm 

للثقافة  الس الوطين :الكويت .حياتكاملعلوماتية وكيف تغري عاملنا و الوسائط :ثورة اإلنفوميديا. حسام الدين ،فرانك؛ تر زكريا كيلش، 1
  . 207 .ص.2000 ،253سلسلة عامل املعرفة ع . لكويتا - اآلدابوالفنون و

  .09 .ص.2004النشر، دار الوفاء لدنيا الطباعة و :اإلسكندرية .ثورة النشر اإللكتروين .شبلول، أمحد فاضل 2
3 SANDOULY,Patrick. la fracture africaine en chiffres.dans"JEUNE AFRIQUE : L'INTELLIGENT".hebdo. 
France:Couriel, nov2005.vol2340.p.63. 

  
  .10 .ص. 2004، ]د ن[  :اإلسكندرية .جرائم اإلنترنت و احلاسب اآليل ووسائل مكافحتها. اجلنبيهي، ممدوح حممد ،اجلنبيهي، منري حممد 4
  .82 -80 .ص -.ص .2002 عني، :مصر .دراسة يف نظم املعلومات وحتديث اتمع :ثورة املعلوماتالعصر الرقمي و. حممد صالح ،سامل 5
  
  
  

http://www.arablaw.org/Electronic/20World2.htm
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   الالمكان.1
، اليت ما فتئت عرب الزمان حتـول دون انتشـار   ى األنترنت كل احلواجز اجلغرافيةإذ تتخط

كاليف (اقتصادي و فاحلواجز اجلغرافية منها ما ه ،اخلرباتوتبادل املعارف ومتازج الناس واألفكار 
بوجـود  وأما اليوم  ،)ثقافات معينة واحليلولة دون دخول أفكار ( سياسي و ومنها ما ه) الشحن

أصبحت املعلومات متر بصفة هائلة على شكل إشارات إلكترونية ال يقف يف وجهها هذا  األنترنت
   .العائق اجلغرايف مهما بعدت مسافته

  زمانالال .2
تسوي بني كل و جتعل املعلومات تصل إىل املستعملني مباشرة بعد صدورها األنترنتإذ أن 

  .أبناء البشر يف احلصول على املعلومات بطريقة متزامنة
  التفاعلية .3

تعودت وسائل اإلعالم التقليدية على أن تتعامل مع املتلقني لبثها كجهة مرسلة فقـط، وال  
 التحـول  ميكـن  األنترنتالرفض، أما من خالل و الرد سواء بالقبول أتعطي أية فرصة إلمكانية 

من مستقبل للرسالة إىل مرسل هلا، خاصة من خالل منتديات  ،بني طريف عملية االتصال واالنتقال
  .احلواروالتفاعل 
  اانية .4
وات أمر مل حيدث متاما بعد، لكنه قد حيدث خالل السـن و هوبصورة أدق شبه اانية و أ 

 األنترنـت القادمة، إذ أن الكثري من األمناط التجارية بدأت تتبلور لتمكن اتمع من اعتبار خدمة 
شـبه  و اليت من الضروري توفريها للجميع بشـكل جمـاين أ  و ،من اخلدمات األساسية يف احلياة

    .1*جماين
   الدائم الربط .5

، إذ مل تعد تقتصر فقط على األنترنتتصال بإذ أنه ومع التطور املذهل احلاصل يف تقنيات اإل
تصـال  املرتل، بل أصبح من املمكن أن يتم اإلو تصال من خالل احلاسب الشخصي يف العمل أاإل

                                                
 ال نوافق الباحث يف طرحه هذا، إذ أن األنترنت أصبحت تقدم اخلدمات الفعلية واملعلومات العلمية باملقابل، يف حني تبقى اانية خاصة * 1

  .ا غرض اإلحتفاظ بالزوارباإلضافة إىل بعض اخلدمات اليت وراءه ،باملعلومات السطحية وغري ذات قيمة علمية، أو بعض الروايات واآلداب الشعبية
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... متنوعة من األدوات كحاسبات اجليب، اهلواتـف النقالـة،  وبالشبكة من طرف طائفة كبرية 
  .من أي مكانوساعة 24تصال دائم على مدار الـإبذلك سيكون هناك و

  تنوع التطبيقات. 6
ما هي إال غيض مـن   األنترنتالفوائد اجلمة اليت ذكرناها عن وات العديدة ستخدامإن اال

التطبيقات اليت تقدمها الشبكة لتبلغ سعة كبرية جـدا فمـن التطبيقـات    وفيض، إذ أن اخلدمات 
لكتـروين وغـرف   إلكالربيد ا ،تصال بني األفرادالتربوية، إىل اخلدمات اليت تسهل اإلوالتعليمية 
وصـوال إىل  ،اليت حتول العامل بأسره إىل سـوق صغرية  ،احلوار، إىل التطبيقات التجاريةوالدردشة 

        املتخصصـني يف شـىت اـاالت    واملرجعية اليت ختـدم البـاحثني   واألكادميية ، املواقع اإلخبارية
  . امليادينو

  :اليسروالسهولة . 7
مهندسا حىت يـتمكن مـن   و مربجما أو أ ،يكون خبريا معلوماتيا أنإذ أن املرء ال حيتاج إىل  

يسر، إذ تكفي و شيخ مسن أن يستخدمها بكل سهولةو ، فبإمكان طفل صغري أاألنترنت استخدام
من أجل التعرف على  األنترنتحد الذين يعرفون كيفية اإلحبار على أأقل مع و جلسة ملدة ساعة أ

يف بعد ذلك سيجد املستخدم نفسه يكتشف مدى سهولة اإلحبار ، مث ستخداماملبادئ األساسية لال
  .الشبكة هاته

  إیجابیات ومیزات األنترنت. 4.3.2
  :جيابياتاإلومجلة من امليزات  األنترنتتتيح 

  .ختطي حاجزي الزمان واملكان - 
  .زيادة سرية املعلومات يف الشركات واملؤسساتوتطوير  -
  . بسهولة اتبادهلو اتمصادر املعلوم إىلسرعة الوصول  -
  .تعترب أداة مرجعية مهمة توفر رصيدا هائال من املعلومات املختلفة -
  .تتمتع املعلومات اليت تتيحها بالغزارة واحلداثة -
  .إمكانية النشر اإللكتروين واستخدام الربيد اإللكتروين لإلتصال بني خمتلف األفراد -
  .تتيح إمكانية التعليم عن بعد -
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  .كانية التسوق عن بعدتوفر إم -
  .تتيح إمكانية املشاركة يف الندوات واملؤمترات -
توجد على الشبكة العديد من املواقع اليت تعمل على التحذير من املخدرات واإلدمان ومساعدة  -

  .1املدمنني على اخلروج مما هم فيه وتشاركهم يف حل مشكالم

   سلبیات األنترنت. 5.3.2

الكثري من اإلجيابيات وامليزات يف خمتلف امليادين واـاالت،إال أن هـذا ال    إن األنترنت تتيح    
ينفي أن تكون أيضا هلا العديد من السلبيات اليت تؤخذ عليها، وميكن ذكر هذه السلبيات فيمـا  

  : ييل
نظرا للكم اهلائل من املعلومات وعدم التنظيم الذي يسودها جيعل من : الفوضى املعلوماتية - 
  .2الوصول إليها أمرا صعبا، وهذا بالرغم من كثرة حمركات البحث عملية

فمعلومات األنترنت دائمة التجديد والتحديث، وهذا ما يطـرح  : ضعف املوثوقية واملصداقية -
  . إشكالية عدم التمكن من الرجوع إىل املعلومات اليت مت استقاؤها من موقع ما

قافات وعادات وأمناط تفكري قد تكون غريبـة عـن   مبا تتيحه األنترنت من ث :الغزو الثقايف -
اتمع وعاداته، فاألنترنت تعمل على كسر احلواجز اجلغرافية ما بني الدول، إال أن هذا األمر قـد  

  .يكون إجيابيا يف حالة ما إذا مت استخدام األنترنت يف اإلجتاه الصحيح
  .املشاكل واملعاكسات األخالقية -  
  .العنف واإلجرام -  
  .السرقات املالية والتجارية -  
  .جتاوز حقوق التأليف وامللكية الفكرية -  
  .خلق العزلة عند مستخدمي األنترنت -  
  . الدخول يف حوارات وصداقات ومهية -  

                                                
 دار الفكر اجلامعي،: اإلسكندرية. دراسة متعمقة عن أثر اإلنترنت يف احنراف األحداث: األحداث و اإلنترنت .عبد الفتاح بيومي،  حجازي 1

  .122 .ص. 2002
  .267.ص.2004 ب،عامل الكت: القاهرة .تصالتكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واإل .كمال عبد احلميد ،زيتون  2
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وغريها من السلبيات اليت تؤخذ على األنترنت بالرغم مما تقدمه مـن  . ...إهدار الوقت -  
ت، إال أنه ينبغي على املستخدم التمحيص، وأخذ احليطة واحلـذر  خدمات جليلة لألفراد واجلماعا

  .عند تعامله مع الشبكة، مبا يضمن له اإلستفادة وعدم التعرض للجوانب السلبية منها
هذا وبعد أن عرجنا بصفة عامة على املفاهيم املكونة لدراستنا، سنتطرق يف الفصل املوايل إىل 

ضا إىل املعوقات اليت قد تعترض سبيل اسـتخدام األنترنـت   وأي. اجلانب التقين لشبكة األنترنت
  . بطريقة فعالة، كما سنتطرق إىل املخاطر واألضرار اليت قد تنجم عن هذه الشبكة
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  االنترنت و املعوقات املتعلقة االصبغة التقنية لشبكة : الفصل الثالث
األنترنت، والوجه الثاين منها أي العوائق والعراقيل يتناول هذا الفصل اجلانب التقين لشبكة 

لذي يضمن استمرارية عمل الربجمي اواملخاطر اخلاصة ا، فتناولنا أوال ما يتعلق باجلانب العتادي و
إىل أهم متطلبات اإلرتباط ا، وكـذا خمتلـف    ، وذلك بالتطرقتدفق املعلومات خالهلاالشبكة و

الطرق اخلاصة بالربط، وأيضا معرفة أهم الربوتوكوالت اليت حتكم تدفق البيانات عربهـا، مـع   
  .التعرف على أدوات استخدامها وتصفحها

أما خبصوص الشطر الثاين، فقد متت معاجلته من خالل اإلشارة إىل أهم املعوقات واملخاطر  
  . م عن الشبكة سواء ما تعلق بالتقنية منها أو األخالقية أو غريهااليت قد تنج

  متطلبات اإلرتباط باإلنترنت .1.3
مكانـات  وفرها لتحقيـق ارتبـاط واسـتثمار إل   هنالك جمموعة من املستلزمات الواجب ت

شتراك، اسم الدخول، إحاسوب مبلحقاته، مودم، حساب : 1، نلخصها يف العناصر التاليةاألنترنت
قوى بشرية تعمل مجيعها بطريقة متكاملة لضمان السري احلسن وباإلضافة إىل برامج  ،ة املروركلم

  .للشبكة

  المتطلبات المادیـة.1.1.3
   :تتلخص يف التجهيزات التاليةو 

  الحاسوب. 1.1.1.3

تصـال مـن   اليت يعمل مستخدم الشبكة على اإلاألجهزة تلك و املقصود باحلاسوب هنا هو
الرد على استفسـارات  وصد ا أيضا تلك اليت تتعلق بضمان السري احلسن للشبكة ، كما يقخالهلا

املستخدمني، وهذه األخرية هي ما يعرف باخلوادم، وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر ضخمة بسعة 
  فمنها ما يعمل على تلبية الطلبات  ،هناك العديد من اخلوادمو ،ختزين كبرية وسرعة عالية يف املعاجلة

  
  

                                                
 .ص -.ص.املرجع السابق. قواعد وشبكات املعلومات احملوسبة يف املكتبات ومراكز املعلومات. قنديلجي، عامر إبراهيم،السامرائي، إميان فاضل 1

295 - 296.  
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تلك املتعلقة بـبعض  و أ لألنترنت،ومنها ما يؤمن حفظ الربامج الرئيسية  ،صفحات الويب على
  .1....) اإللكترونيةجمموعات األخبار، الرسائل ( اخلدمات 

  المـودم . 2.1.1.3

ويسمى أيضا جبهـاز    DEModulateurو Modulateur مصطلح املودم مشتق من املصطلحني
بتحويل اإلشارات الرقمية للحاسوب إىل إشارات تناظريـة ميكـن   املعدل، الذي يقوم و التناغم أ

قد يكون املـودم ملحقـا   و .2استقباهلا منهاو إرساهلا عرب خطوط اهلاتف إىل احلواسيب األخرى أ
 والربامج بقية األجهزةو تصال بني احلاسوبهذا ما يتيح عملية اإلو ،مدجما ضمن جهاز احلاسوبو

 .3على الشبكة

  ھاتالموج. 3.1.1.3

وذلك  ،عبارة عن جهاز يعمل على ربط أطراف الشبكة مع بعضها البعض )Router( املوجه
، إذ يقوم املوجه بـربط   TCP/IPبتوجيه رزم املعلومات من وإىل األنترنت باستخدام الربوتوكول 

   .عن طريق أجهزة اإلتصال املختلفة الشبكة مع مزود اخلدمة
املختلفة العادية منها، احملورية والضوئية اليت تسـتخدم  هذا باإلضافة إىل أسالك التوصيل   

لنقل البيانات واإلشارات بني خمتلف احلواسيب املتباعدة، واليت تشكل كل منها عقدة من عقـد  
، نظرا ملا توفره مـن  4اإلذاعيةوتوزيع وبث اإلشارات التلفزيونية  يف تستخدم أيضاالشبكة، كما 

نات من التلف والضياع يف رحلتـها عـرب خمتلـف األجهـزة     دقة عالية وحفظ اإلشارات والبيا
  .والشبكات

  
                                                

 :رسالة ماجستري. سطيف .عباسدراسة ميدانية جامعة فرحات  :مية التقنية من خالل الويب اخلفيالبحث عن املعلومات العل. غراف، نصر الدين 1
  .97.ص .2004 قسنطينة، :علم املكتبات

املرجع . من عصر املخطوطات إىل عصر االنترنت: مصادر املعلومات. السامرائي، إميان فاضل. قنديلجي، عامر إبراهيم، عليان، رحبي مصطفى 2
 .332.ص .2000 السابق ،

3 Internet.[en ligne].visité le 13/12/05.disponible sur le lien : http://www.infini- fr.com/Sciences/Informatique/ 
Réseaux/Internet. 
4 HARDY,Daniel,GUY,Mallus,NOEL,Jean. Réseaux :Internet,Téléphone,Multimudia .Paris:de book université, 
2002. p.253. 

http://www.infini


 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  83

  المتطلبات الفكریة . 2.1.3

و تلك الربجميات اخلاصة باألنترنت، باإلضافة إىل الربجميات املوجودة ضـمن  واملقصود ا ه
  خمتلف الشبكات الفرعية املكونة لألنترنت، ومن هذه الربامج تلك املتعلقة بنظم التشغيل 

: شابكي، وهي برجميات مصممة أصال لكي تكون ضمن الشبكة، ومن بني هاته الربامج جنـد  الت
WINDOWS NT  ونظام الـUNIX  .  هذا باإلضافة إىل برامج خاصة حبماية املعلومات وتفـادي

  .1عمليات اإلختراق اليت قد تتعرض هلا بعض املواقع

  : )تالعاملین في مجال األنترن(المتطلبات البشریة . 3.1.3

األطراف املشاركة يف خمتلف العمليات الـيت تتواجـد علـى شـبكة     وهي مجلة العاملني و
بروز خمتلف التقنيات الوظائف و ،تأليفها إىل وضعها على الشبكةومن إنتاج املعلومات  األنترنت،

الصـفحات،  وصوال إىل املستخدم النهائي الذي يتصفح املواقع واليت تضمن مرورها عرب الشبكة 
  : 2فيما يليكن إجياز هذه األطراف ومي

  األنترنتمستخدم  .1
هو ذلك الشخص الذي يدخل على أحد مواقع الشبكة، وميكن أن يكون متلقيا للمعلومات 

  .أو مرسال هلا
  متعهد الوصول .2

أو عامل اإلتصاالت، وهو الذي يقوم بتقدمي خدمة فنية تتمثل يف ربط املشتركني باملواقع أو  
شـركة،  (آلخرين بالشبكة، ومتعهد الوصول قد يكون شخصا طبيعيا أو إعتباريـا  املستخدمني ا
ويكون مرتبطا بعقد إتفاق مع كل من مورد املعلومات ومستخدمي األنترنت، ...) مصلحة، هيئة

فمتعهد الوصول عبارة عن وسيط ما بني هذين الطرفني، وهو غري مسؤول عن احملتوى أو املـادة  
  .الةاليت تشكل مضمون الرس

  
  

                                                
    .99.ص.املرجع السابق .غراف، نصر الدين 1
 .128-125 .ص -.ص.2003 دار املطبوعات اجلامعية، :اإلسكندرية. نترنتاألجرائم الكمبيوتر و. د أمني، حممالرومي 2
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   ناقل املعلومات .3
هو ذلك الشخص الذي يتوىل الربط بني الشبكات، مبقتضى العقد اخلـاص بعمليـة نقـل    

ملتعهد الوصول، ومـن مث  ) الرئيسي(املعلومات يف هيئة حزم من جهاز املستخدم إىل جهاز اخلادم 
علومـات مبـوزع   وميكن تشبيه عمل ناقل امل. نقلها إىل احلواسيب األخرى املرتبطة ضمن الشبكة

الربيد وموظفي الربق إذ أم يعملون مجيعا ألجل هدف واحد هو النقل املادي للمعلومات بـني  
الوحدات املختلفة، وبالتايل فإم غري مسؤولني عن حمتوى ومضامني الرسـائل الـيت متـر عـرب     

مهم ا وتعمدهم شبكام، وتثبت املسؤولية القانونية عن احملتويات غري الشرعية فقط يف حالة عل
  .اإلغفال عليها

  متعهد اإليواء  .4

صـفحات أو مواقـع   )  héberger(هو ذلك الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقوم بإيواء 
الويب على حاسباته اخلادمة وذلك طبعا مقابل أجر، فهو مبثابة مـؤجر ملكـان علـى الشـبكة     

ات النقاش، أو ينشئ روابـط إىل  للمستأجر الذي سيعمل على نشر معلومات، صور، تنظيم ندو
، يف حني هناك من يرى أن متعهد اإليواء هو كل من يعد مكانـا عامـا يرتـاده    1مواقع أخرى 

  . اجلمهور من أجل اإلتصال بالشبكة كمقاهي األنترنت 
  متعهد اخلدمة .5

ميلك هو ناشر املوقع واملسؤول األول عن املعلومات اليت تعرب من موقعه إىل الشبكة، كونه  
كل السلطات واإلمكانيات اليت تسمح له بعملية مراقبة املعلومات قبل نفاذها إىل املتلقني هلا عـرب  

اخلدمة يقوم بأدوار متعددة فهو مالك احلاسب اآليل اخلـادم ومتعهـد    إن متعهد أو مورد. املوقع
  .2اخلدمات، كما يقوم بالتمويل باملعلومات وبثها عرب الشبكة

   مؤلف الرسالة .6

  .وهو املسؤول على نص الرسالة وعلى املعلومات اليت تتضمنها قبل نشرها على الشبكة
  

                                                
  .344.ص. 2003دار الفكر اجلامعي،  :اإلسكندرية. النظام القانوين حلماية احلكومة االلكترونية. بيومي، حجازي عبد الفتاح  1
  .351.ص. نفسهاملرجع  2
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   مراقب الشبكات .7

وهو يعمل على اكتشاف ومتابعة املشاكل التقنية اليت قد حتدث يف أي جزء مـن الشـبكة          
مصدر اخللل،  حيث يقوم بتبليغ مهندس الشبكات للعمل على حتديد) الكوابل، األجهزة، الربامج(

  .ومن مث القيام بإصالحه، دون أن يؤثر ذلك على باقي أجزاء الشبكة
   األنترنتمصدر مواقع  .8

هو من يقوم بتحديد الشكل الذي ستظهر عليه صفحات املوقـع، وكيفيـة ربـط هاتـه     
الصفحات بعضها البعض مبا يتيح للمستخدم اإلطالع على املعلومات بسـهولة ويسـر، وكـذا    

بكل حرية بني خمتلف الصفحات املشكلة للموقع، كما يتوىل أيضا مراقبة وتدقيق اجلانب اإلنتقال 
الفين يف إخراج الصورة اجلمالية للموقع، وهل سيحتوي على الصور والرسومات أم أنـه موقـع   

  نصي فقط؟
  األنترنتمصور مواقع  .9

يواكب التطـور  وهو الشخص املسؤول عن إعادة ختطيط أي موقع من مواقع األنترنت مبا 
  .الدائم واملستمر الذي حيدث على مستوى عامل اإلتصاالت واملعلومات

  مدير املوقع .10
هي وظيفة جديدة يف قطاع العاملني يف شبكة األنترنت، وهو مسؤول عن تشغيل وصـيانة  
ومراقبة أحد مواقع الشبكة مبا حيتوي عليه من معلومات أو خدمات، كما أنه يتلقى رسائل مـن  

دمي املوقع للرد على تساؤالم أو شكاويهم الفنية أو التقنية، وذلك لتحسني أداء املوقـع،  مستخ
كما يشارك أيضا يف اإلشراف على تصميم الصفحات اليت يقدمها املوقع، ومن مهامه أيضا دراسة 

وقـع  وحتليل البيانات اإلحصائية املختلفة اليت تقدمها له نظم تشغيل احلاسبات اليت يوجد ـا امل 
واملتعلقة بعدد الزبائن، إذ أنه كلما زاد عددهم كلما دل ذلك على جناح املوقع، وكلمـا نقـص   
العدد كان ذلك مؤشرا على وجود خطأ ما جيب عليه اكتشافه وتداركه،كما يعمل مدير املوقـع  

املستخدمني وتوزيعام على دول العامل،كما يتعرف على أكثر الصفحات  ةعلى التعرف على نوعي
  . املوجودة يف موقعه إقباال وعلى أقلها إقباال حىت تتم عملية حتسينها ومعاجلة املشاكل املوجودة ا
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  باإلنترنت   طرق االرتباط. 2.3 
املختلفـة لتحقيـق   التقنيات وبالطرق  األنترنتتصال بقد ال يعلم الشخص الذي يعمد لإل

  :يا يلمردها فينو منها، إذ أن هناك العديد الربط باألنترنت

  التوصیل الھاتفي العادي . 1.2.3

أي استخدام خط التلفون يف اإلتصال بالشبكة، إال أن اإلتصال اهلاتفي يف هذه احلالة خيتلف 
  األمر إذا  ءالدويل، فسوا لكليا عن النظام اهلاتفي، إذ ال يتحمل مستخدم األنترنت تكلفة اإلتصا

اور أو إىل أي شخص يف الطرف األخر من العـامل،  أرسل رسالة إلكترونية إىل جاره يف املبىن ا
  .1فإن التكلفة واحدة وهي اخلاصة بالوقت املستغرق على الشبكة 

إذن ميكن القول أن ما مييز هذا النوع من الربط هو تكلفته املنخفضة، وسـرعة البـث ال   
م اخلط إلجـراء  ال ميكن استخدا يكيلوبايت يف الثانية، كما أنه أحادي الربط، أ48تتجاوز الـ 

  . 2مكاملة هاتفية واإلتصال بالشبكة يف نفس الوقت

  التوصیل الھاتفي الرقمي . 2.2.3

ما مييزه عن النوع السابق هو استغناؤه عن املودم، وكذا قلة التذبذبات والـتعطالت الـيت   
 ثا وهي أكرب من السـرعة /كيلوبايت64تعترض مسار البيانات عند تدفقها، وتصل سرعة بثه إىل 

  .3اخلاصة بالطريقة السابقة

   ADSL  بتقنیة الـ  االرتباط .3.2.3

عبارة عن تقنية تستخدمها شركة  ي، وه1998هذه الطريقة يف الواليات املتحدة عام  ظهرت
وتتمتع هذه  ،)DSL(للمشتركني لديها وهي تعرف باسم خط املشترك الرقمي  لتقدميهاتصاالت اإل

  : 4نة بالطرق التقليدية وهيالتقنية جبملة من امليزات مقار
  

                                                
  .28 -27.ص -.ص. 1997ب املصري احلديث،مطابع املكت :القاهرة .ات املتطورةستخداماالت ونترناأل .حممد فهمي طلبة، 1
 

2 HONEYCUT, Jerry, PIKE, Marryann. Internet. Paris: Simon & Schuster Macmillan, 1997. p. 1064. 
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بـرقم مـزود    تصالاإلدون حاجة إىل  ،مبجرد تشغيل الكمبيوتر األنترنتستكون متصالً ب -
التليفـون التقليديـة    خطـوط نك ستستخدم نفس البنية التحتية املتوفرة حالياً يف أاخلدمة، كما 

  . وستتمكن من إجراء مكاملات تليفونية عادية يف نفس الوقت
  وهي سرعة  ثا/ميجابايت 1.5وتصل إىل حدود  ،عاليةقل البيانات ذه الطريقة تعترب سرعة ن -

  . املستخدمةتتجاوز بعشرات األضعاف الطرق التقليدية 
ـ إذن تسمح عملية اإلتصال باستخدام تقنية   1ADSL  )Asymmetrical Digital Subsciberالـ

Line (ز أيضا بإمكانية إزدواج العملية اإلتصالية مـا  باستخدام اخلط اهلاتفي يف اجتاهني، كما يتمي
، وهذا عكس ما رأينـاه يف الطـرق   2بني املكاملات اهلاتفية واإلرتباط باألنترنت يف نفس الوقت

  .السابقة

  اإلرتباط عبر األقمار الصناعیة. 4.2.3

يصـعب  األماكن اجلغرافية املعزولة، أو اليت  منوتعترب هذه الطريقة احلل الوحيد يف الكثري 
الكابالت  استخدامميكن الوصول إليها حىت ب ال، واليت من الطرق السابقة الوصول إليها بأي طريقة

 إرسـال يعتقد البعض أن األقمار الصناعية ال تستخدم سـوى يف   وقد. ADSLالنحاسية يف تقنية 
  .أيضا جاريةوالتاإلشارات التلفزيونية فقط، إال أن العديد منها يستخدم يف اإلتصاالت العسكرية 

 إستثمار إمكانات هـذه  الصناعيةوقد حاولت شركات أوربية صاحبة العديد من األقمار  
 استخداموفيه تقوم الفكرة األساسية على ) Convergence2(وأمست املشروع  ،األنترنتيف  خريةاأل

 يفت وهي طريقة نقـل البيانـا   IP /TCPالبث الرقمي للفيديو يف نقل املعلومات بواسطة  قنوات
عرب شبكة األنترنت، أما عـودة   املعلوماتاألنترنت، وذلك بعد اإلشتراك مع مزود اخلدمة لطلب 

فباإلضافة  ،وبالنسبة للمعدات .مباشرة الصناعيالطلب أو املعلومات فسوف تتم من خالل القمر 
لكارت خاص يقوم بـدور الوسـيط بـني جهـاز      حتتاجسوف  ،لطبق اإلستقبال اهلوائي املعتاد

 وينقسمذه الطريقة من السرعات الكبرية  البياناتسرعة نقل  تعتربولكمبيوتر وطبق اإلستقبال، ا
  :3طرقاألنترنت عرب األقمار الصناعية إىل ثالث  استخدام
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عن طريق  يمزود اخلدمة احملل عربويتم اإلرسال ( عرب األقمار الصناعية  األنترنت ستقبالإ. 1
  ).املودم استخدام

خـط   اسـتخدام بـدون   ذلكويتم ( عرب األقمار الصناعية  األنترنتاستقبال إرسال و. 2
      ). اهلاتف
خـط   استخدامذلك بدون  ويتم( عرب األقمار الصناعية ودون إرسال  األنترنتستقبال إ. 3

واليت حتتوى علـى مواقـع    ،الصناعيةعلى األقمار  األنترنتاهلاتف وهذا يتم عرب بعض قنوات 
ولكـن بـدون أن يتـاح     حتميلـها  للمستخدموالصوت والربامج واليت ميكن  ووملفات للفيدي

سـتقبال  إأي أنـه   ،املتوافر على القناة غريملف  ومعلومة أ وللمستخدم التحكم يف طلب موقع أ
  .)تصال من جانب أحاديإدون إرسال أي 

  بروتوكوالت األنترنت . 3.3
املوجودة ضمن شبكة األنترنت، دون  ال ميكن أن تتم عمليات املشابكة بني خمتلف األجهزة

اإلعتماد على جمموعة من الربوتوكوالت املعيارية اليت تضمن التنسيق والتوحيد لإلجراءات اخلاصة 
على أنه جمموعة من القواعـد   لبالربط بني خمتلف األجهزة والربامج املختلفة، ويعرف الربوتوكو

وصف وتعريف خاص به وهـذا   للكل بروتوكو، و1اليت تقدم توصيفا فنيا لكيفية تنفيذ شيء ما 
، ومتثل طريقة عمل واتصال ما بـني  1969هذه األخرية موجودة منذ عام REC* ضمن وثيقة الـ 

 1996ويوجـد إىل غايـة   ...،  اخلـدمات، تالباحثني، إذ أا تعمل على وصف الربوتوكـوال 
على ضمان حتقيق خدمات  اليت تعمل ت، ومن أهم الربوتوكوال2وثيقة من هذا النوع 1600حوايل

  :3إتاحة البيانات من حاسوب إىل أي شخص الدخول إىل قواعد البيانات  نذكر مايلي
  .)FTP  )Transfert de fichiers بروتوكول  •
  ) HTTP    )Transfert hypertextلبروتوكو •
  .)HTTPS  )Transfert  protégéبروتوكول  •

                                                
  .20.ص .املرجع السابق .فهمي دطلبة، حمم 1

* Request For Comment. 
  

2  HONEYCUT, Jerry, PIKE, Marryann.Op cit .p.1064. 
3  SERAIN, Daniel. Middleware et internet. Paris: Dunod, 1999. pp147. 
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  .) GOPHER   )Archive Gopherبروتوكول  •
  )NEWS َ )Access au forum Usenetكول بروتو •
  )MAILTO  )Courrier électroniqueبروتوكول  •
 )… TELNET  )SLIP, TCP/ IP, UUCPبروتوكول  •

  .وسنتطرق فيما يلي إىل أهم هذه الربوتوكوالت بالشرح

   TCP/IP)Transmission Control Protocol (1 برتوكول االتصال. 1.3.3

وهو املسؤول عن عملية نقل البيانات عرب الشبكة، )  1970( ت يعترب من أقدم الربوتوكوال
وجيعل اخلدمات املنفذة عليها كأا خدمة واحدة، بالرغم من تعاملها مع بىن ماديـة وبرجميـات   

تأمني احلصول على عنونة مشتركة لتوجيـه رزم   IPمتعددة ومتباينة، ويتوىل الربوتوكول اجلزئي 
، وجتدر اإلشارة هنـا  3ومن مثة توجيهها إىل املقصد الصحيح 2نترنت البيانات عرب كافة فروع األ

 NNTP )NET NEWS TRANSPORT آخر هو لليكون بروتوكو TCP/IPإىل امتداد الربوتوكول 

PROTCOL  (    وهو املسؤول على تعيني كيفية إنتقال رسائل جمموعات األخبـار عـرب مـزودات
  .4خمتلفة

   HTTP الـ بروتوكول .2.3.3

ويعتمد عليـه يف  ). امللتيميديا(ص بضمان نقل وحتويل امللفات ذات الصفات املتعددة هو خا
  .  htmlالـعملية انتقال صفحات الويب املصممة بلغة 

  FTP بروتوكول الـ. 3.3.3
يسمح بنقل امللفات بني خمتلـف    )FTP  )FILE TRANSFERT PROTOCOL بروتوكول 

   .احلواسيب سواء لقراءا أو نسخها

   TELNET بروتوكول الـ. 4.3.3
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حيث أن هذا الربوتوكول يعمل على السماح ألي شخص مهما كان بعيـدا باسـتخدام   
احلاسب اآليل وخمتلف خدماته وملحقاته وكأنه موجود أمامه، فيمكنه أن يطلع علـى امللفـات   

اخ إنطالقـا  املوجودة بداخل احلاسوب أو نقلها إىل حاسوبه الشخصي، أو حىت الطبع أو اإلستنس
  .من مكان تواجد الشخص املستفيد من هذه اخلدمة

  SLIP  ( Serial line IP ) بروتوكول الـ. 5.3.3
هو املسؤول عن عمليات الربط باألنترنت وذلك يف حالة اإلعتماد على اخلطـوط اهلاتفيـة   

 PPP  )Point Toوجهاز املودم كتقنية من تقنيات اإلتصال بالشبكة، عوض هذا الربوتوكول بـ 

point Protocol( 1 أو بروتوكول ،UUCP   وهذا األخري جنده خاصة يف خدمـةUSNET   أي أنـه
 .2عبارة عن بروتوكول نقل األخبار

  أدوات المالحة على شبكة األنترنت. 4.3
صـفحات الشـبكة   وتلك التطبيقات الربجمية اليت تستخدم لتصفح مواقع و املقصود ا هو

   ...، برامج املالحة،وتدعى متصفحات الويب، رب خمتلف روابطها التشعبيةتقال عناإلو ،العنكبوتية
ــدة  ــي عدي ، Arena،Cello،Hot java ،Lynx ،Mac web Mosaîc،Omniweb، Opera،Samba:وه

Tango،Web view ،Net scape ،Internet Explorer...    إال أننا سنكتفي يف دراستنا هـذه بـذكر 
   " "Institut.com فقد أكدت دراسة موعة ،انتشاراوا استخدامكثر كوما األاألداتني األخريتني 

يليـه  و  %94.9ذلـك بنسـبة   و ،ا يف العاملاستخداماألكثر و إكسبلورر ه األنترنتأن متصفح 
  3..%. 0.09املقدرة بـ ولكن بنسبة ضعيفة جدا  بالناتسكي

   INTERNET EXPLORER  المیكروسوفتمتصفح  .1.4.3

ميكنك من التجول ضـمن  و.كرمز له  نظم التشغيل املختلفة األيقونـة  يأخذ يفو هو
نص معني ضـمن  و مواقع معينة، إجياد كلمة أوالبحث عن صفحات ومواضيع وصفحات الويب 

ترتيبها، نسخ واملواقع املفضلة وتنظيمها والصفحة املعروضة، إنشاء جمموعة خاصة من الصفحات 
، وهو يصنف ضمن 4رسوم واخللفيات، طباعة الصفحاتمعلومات من الصفحة املعروضة، حفظ ال

                                                
1  SERAIN, Daniel.Op cit .pp147. 
2  LEVINE , John-R , BAROUDI, Karol .Internet: les fondamenteaux.Paris:Thomson publishing , 1996.p.55. 
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اليت هلا القدرة على عرض صفحات الويب اليت ) ذات الواجهة الرسومية( املستعرضات اجلرافيكية 
  .1حتتوي باإلضافة إىل البيانات النصية، كل من امللفات الصوتية، الفيديو، الصور الثابتة واملتحركة

    NETSCAPE الناتسكیب. 2.4.3
قد مت تطويره بواسـطة نفـس   وتسكيب أحد املتصفحات األكثر انتشارا، اترب برنامج النيع
الذي طور أيضـا عـام    )MARC ANDERSSEN( ندرسنأالذي قاده مارك ) Mozila team( الفريق
، إال أنه كانت له طبعات أخرى قبـل  1994، ظهر هذا املتصفح يف ديسمرب 2نظام املوزاييك 1993

يقوم بعـرض  و، )ئتمانكأرقام بطاقات اإل(مزود بنظام محاية املعلومات السرية و ههذا التاريخ، و
كما يتميز أيضا بإمكانية  ،3ستماع للموسيقىاإلإتاحة النصوص،  حتميل الصور، مشاهدة األفالم، 

يقوم و ،لصفحات الويب حىت قبل أن تتم عملية حتميل الصور املتضمنة بالصفة املراد فتحها هعرض
 عناوين املواقع اليت مت تصفحها بلون مغاير حىت ال يضيع الوقت يف إعادة تصـفحها  أيضا بتسطري

  .وهو أيضا من العارضات اجلرافيكية .4من جديد

  نترنتاأل استخدامأدوات  .5.3
 ،هااسـتخدام األدوات اليت تسهل من عملية وعلى مجلة من اآلليات  األنترنتتتوفر شبكة 

  :يونذكرها فيما يل .ت اليت توفرهااخلدماواحلصول على املعلومات و

  ARCHI آرشينظام  .35.1.

 األنترنت،ح فمن األدوات املستخدمة لتص يعتربو ،سؤالونظام يعمل وفق مبدأ جواب وهو 
عتماد علـى  حتميلها باإلو مكانية طبعها أإيوفر و هالبحث عن امللفات املوجودة ضمنايساعد يف و

مصطلح اآلرشي السجل، وهو املصطلح األقرب يف اللغـة   ويعين .FTP 5بروتوكول نقل امللفات 
يب اليت تشـكل مـا   نظام على مجلة من احلواسال هذا دميعت، و ARCHIVEاإلجنليزية إىل كلمة 

                                                                                                                                                   
 

1 DRYFUS, Michel.Op cit .pp177-281. 
  .485.ص.2003دار املريخ،: الرياض. علي إبراهيم سرور سرور .نترنت؛ تعراألتصاالت و اإلكابرون، احلاسبات و  2

3 HONEYCUT, Jerry, PIKE, Marryann.Op cit.p.341. 
4 ENGST, Adem. C , LOW, Corwin. S , SIMON, Michel. A . Internet pour windows . Paris:  Macmillan, 1995, 
pp 447-448. 

تكنولوجيـا   :املؤمتر العريب الثامن للمعلومـات  عوقائ" يف .جدواها يف املكتبات العامة دواا و، أإمكاناا: نترنتاأل. صويف، عبد اللطيف 5
  . 373 .ص .املرجع السابق". املعلومات
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تستخرج النتـائج وفقـا   ورشي اليت تعمل على معاجلة طلبات البحث املختلفة يعرف خبادمات اآل
مث يقوم  ،املسار الكامل لهواسم احلاسوب املضيف أي . 1سترجاعهإمت  للمسار الكامل للملف الذي

 . FTP نقوم بتحميله عن طريق خدمة الـوالنظام بفتح امللف املراد 

  GOPHER غوفر نظام  .35.2.
وهي  ،مبعىن البحث عن املعلومات GO FO INFORMATION اشتق اسم هذا النظام من العبارةو

    اليت هي اختصار لـ  VERONICA عدة األداة  فريونيكامبساوالعملية اليت يقوم ا الغوفر، إذ يقوم 

Very Easy Rodent Oriented Network Information For Computer Access""   كقاعـدة   1993اليت أنشئت عام
ختيارات اليت يتيحها النظام عند البحث عـن املعلومـات   حتتوي على قوائم اإل ،متضمنة يف غوفر

لبحث يف قوائم مصادر استخدام قوائم اإلستعراض واعن املعلومات ب يسمح بالبحثو وه. 2خالله
            لـنص املمنـهل  نها، مرتكزا يف عمله على تقنيـة ا املعلومات كما يساعد على إرسال ما خيتار م

)(HYPERTEXT   اجلرافيكية السهلة املبنية على القوائم املوجـودة يف مجيـع    ةيتميز بالواجهوهو
  .3املواقع

  WAIS  ویسنظام . 3.5.3
مت تطـوير  وقـد    Wide Area Information Servers:4ختصار للعبارةا هي  waisالـ كلمة

 APPLEشـركة  : بالتنسيق مـع كـل مـن    THINKING MACHINES شركةوايز من طرف ال
COMPUTERجونس و، دDOW JONES،  بيت مارويكPIT MARWICK  وتتلخص فكرة الـوايز ،

ويعمل على البحث باسـتخدام   اع املعلومات من قواعد البيانات املختلفة،سترجيف إنشاء نظام ال
ألنه يعمل على تكشـيف    Gopher ،Ftp، Archieكلمات مفتاحية، وحيصل على نتائج أكثر من 

 5...كل أشكال املعلومات املختلفة؛ نصوص، صور ثابتة أو متحركة، ملفات صـوتية، بـرامج  
 ،6قواعد البيانات باإلعتماد على مفاتيح يعينـها املسـتخدم  ويستخرج املعلومات املطلوبة ضمن 

                                                
 .179.ص. 1998 دار الشعاع،: سوريا. نترنيتاملرجع الكامل خلدمات األ. سيد درويش، أمين 1

2 DUCHEMIN, Pierre Yves. L'art d'informatiser une bibliothèque. Paris:Cercle de la librairie, 1999.p. 
364. 

 .31 .ص.  1996كتب املصري احلديث، امل: القاهرة. طريق املعلومات السريع : نترنتاأل. طلبة، حممد فهمي 3
4 ENGST, Adem.c, LOW, Corwin.s, SIMON, Michel. a .Op. cit . p521. 
5   HONEYCUT, Jerry, PIKE, Marryann. Op. cit..p.827. 

  .26.ص.املرجع السابق.قبيعة،حممد  6
* The clearing house for net worked information discovery and retrieval. 
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العمل وبتسويق املنتوج  *CNIDRشركة  وتتوىل 1991ظهرت أول نسخة للربنامج يف أفريل من عام
لنقل احلـزم وفـق بروتوكـول     NISOـ اليعتمد على بروتوكول و هوعلى صيانته وتطويره، 

Z39.50.1 

  MOSAÏC   نظام موزاییك.  4.5.3
بقيـادة فريـق    1993طالبا عندما قـام يف  ) MARC ANDERSSEN( مارك أندرسن كان

وقد مت تطويره يف املركز األهلي لتطبيقات .  2املوزاييكو هو أدوات األنترنت حد أهم ختراع أال
، وهو يتماشى مع معظـم بـرامج   ) ILLINOIS(جامعة إلينوى  يف *NCSAاحلاسب اآليل الفائق 

ــونيكس ــل  ،" UNIX" ي ــاكنتوش، "APPLE "آب ، ومايكروســوفت "" MAKINTOCHEم
، MPEG ،JPEGباإلضافة إىل إمكانية تعامله مع األفالم وصور من نوع الـ   WINDOWSويندوز

GIF،...3 .  

 WWW  الشبكة العنكبوتیة العالمیة .3.5.5

ـ اإل عنكبويت العاملي بأا من فئة نظمشبكة النسيج التعرف    ،ةعتماد على النصوص املفرط
قد ظهرت الشـبكة  و ،4امللفات املترابطة ذه التقنيةواليت تساعد على التنقل احلر بني النصوص 

ملا تتمتع به مـن ميـزات   حولت األنظار واإلهتمام إليها العنكبوتية بعد األدوات السابقة إال أا 
فلـم تكتفـي    ،حث عن املعلومات وتنوع الوثائق اليت من املمكن أن تسترجعهابتتعلق بال عديدة

هي من و. حركةوحىت تلك املتعددة من صوت صورة  تبحث وتسترجع بل ،فقط بالوثائق النصية
وسنتطرق إىل هذه الشبكة أكثر يف الفصل ). TIM BERNERSLI(بلجيكي تيم برينرسليابتكار ال

  .الرابع كوا من أكثر اخلدمات شيوعا وانتشارا على األنترنت

   األنترنت ومخاطر استخدام معوقات. 6.3
  .للشبكة األمثلالل ـتغاإلسالعراقيل اليت حتول دون وسيتم التطرق إىل أهم املخاطر  يفيما يلو

                                                
1  LEVINE, John-R, BAROUDI, Karol .Op. cit..p.637. 

  .485ص.املرجع السابق.كابرون  2
* National  Center for Supercomputing Applications. 

  .209.ص.املرجع السابق .فاروق سيد ،حسني  3
وقائع املؤمتر العريب الثامن " يف . مراكز املعلوماتشبكة األنترنت العاملية واستخداماا يف املكتبات و. أمحد السعفي، حسن حممد ، غنيم، مها  4

 .425 .ص. املرجع السابق". للمعلومات
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  المعوقات. 1.6.3
تعترب األنترنت سالحا ذا حدين، فهي من جهة عبارة عن شبكة غنية وثريـة، وهـي ذات   

أى عن اإلستغالل األمثل طابع عاملي، ومن جهة أخرى فيها من التعقيد والصعوبات ما جيعلها يف من
  : 1واالستخدام الواسع هلا، وميكن إجياز هذه الصعوبات والعراقيل يف العناصر التالية

أن خدمة الولوج إىل األنترنت ليست دوما من التطبيقات املتضمنة يف خمتلـف بـرامج    -
  . ، بل هي عبارة عن برنامج ينصب لوحده)WINDOWSباستثناء البعض منها كالـ ( التشغيل 
تعدد نظم الربط واإلتصال ا، مما جيعل من املستخدم قد يقع يف مشكل إختيار أداة الربط  -

 .املناسبة والفعالة

سيطرة اللغة اإلجنليزية على معظم املواقع والصفحات على الشبكة ممـا يولـد صـعوبة     -
 .اإلتصال يف حالة عدم التمكن من هذه اللغة

 
ت اآلالف من ندوات النقاش، عدد هائل من قواعـد  غىن األنترنت واحتوائها على عشرا -

كل هذا الكم اهلائل من املعلومـات املتخصصـة   ...وبنوك املعلومات، ماليني الصفحات واملواقع
 . جيعل من الصعوبة مبكان االستفادة منها

عدم وجود هيئة إدارية تضمن التسيري احلسن هلا باستثناء بعض املتطوعني الذين يعملـون   -
 . التسيري التقين للشبكةعلى حسن 

   المعوقات التقنیة. 6.3
ذلك مرده إىل ضعف وعطاب اليت تتعلق بالشبكة، تلك املتعلقة باإلنقطاع  واألاملقصود ا و

وميكن إبراز أهم املشاكل التقنية اليت قد حتـول   األجهزة على حد سواء،وتقين قد يصيب الربامج 
  : 2ليدون السري احلسن لشبكة األنترنت فيما ي

  اإلستقراریة في المعلومات المتاحة  عدم. 1.1.1.6.3

                                                
1 LETELIER,  Jean-Paul. Op. cit. .pp 2-3. 
 

  .183 -182 .ص -.ص .املرجع السابق .غراف، نصر الدين 2
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وتتلخص هاته املشكلة يف عدم متكن مستخدم األنترنت من احلصول على نفس املعلومـات   
عناوينها ومن  أواليت سبق له وأن حصل عليها من موقع ما، كون هاته املواقع قد تغري من حمتوياا 

  .االت اليت مت اإلطالع عليها يف وقت سابقمث يصبح من الصعب العثور على املق

  رتباط وبطئ سرعة البثضعف قنوات اإل. 2.1.1.6.3

تصاالت، واليت تتسـبب يف  اإلوراجع باألساس إىل ضعف البىن التحتية يف جمال التقنية و هو 
الت تقـدم يف  ما ز األنترنت، خاصة إذا علمنا أن معظم خدمات األنترنتإضعاف قنوات الربط ب

بتقنيـة   رتباطذلك بتكلفة شهرية تتجاوز بكثري كلفة اإلو ،خط اهلاتف الثابتالعربية عرب  الدول
  .ADSL (1 (احلزمة العريضة 

  األعطاب والتعطالت . 3.1.1.6.3

وهذا مرده بالدرجة األوىل إىل ضعف البىن التحتية لإلتصاالت، وما ينجر عنها من املشاكل 
نترنت، والتعطالت اليت قد تصـيب األجهـزة اإللكترونيـة،     التقنية املتعلقة بالربط مع شبكة األ

 .باإلضافة إىل تعدد التجهيزات والربجميات وما يطرحه هذا التعدد من مشاكل املواءمة والتوافق

  المعوقات المادیة . 2.1.6.3

حتتاج إىل متوين وإن احلصول على املعلومات وتبادهلا أصبحت عملية تستلزم اإلنفاق الكبري 
الوسائل احلديثة و ومستمر، ذلك سواء يف الوسائل التقليدية باقتناء األوعية بالعملة الصعبة أ واسع
 األمر باحلصـول علـى   يتعلق حينما خاصة وجند العائق املادي   ،2شتراك يف بنوك املعلوماتكاإل

 علـى  خمتلـف الوثـائق  وفكثريا ما تتم إتاحة ملخصات عن املقاالت  ،التقنيةواملعلومات العلمية 
إال أن الباحث عادة ما يتلق صعوبة يف احلصول على النص الكامل كون املوقع يطلب منه  ،الشبكة

   .الكامل مقابال ماديا للحصول على كلمة السر اليت تسمح له باإلطالع على النص

   المعوقات النفسیة. 3.1.6.3
األنترنـت وكـل   أن عتقادات اليت يتبناها البعض مـن  املقصود بالعوائق النفسية تلك اإلو

ا بأي حال من األحـوال  ال ميكنهو ذات أثر سليب، عبارة عن طفرة معرفيةالتكنولوجيات احلديثة 

                                                
 .59 .ص.املرجع السابق .الفرص الضائعة : لكترونية يف مشال إفريقيا والشرق األوسطالتجارة اإل. اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا 1
 .54.ص.  1994، قسنطينة: علم املكتبات:  رسالة ماجستري. البحث العلمي يف اجلزائر املكتبة اجلامعية و. بطوش، كمال 2
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املوضوعية اليت وضمن الوصول إىل املعلومات بالدقة تها بطريقة استخدامالعمل على و أالوثوق ا 
  .قد يرون أا تتوفر فقط يف األوعية التقليدية

  للغویةالمعوقات ا. 4.1.6.3

بالتايل و -) 18(أنظر اجلدول -املواقع باللغة اإلجنليزيةالنسبة األكرب من على  األنترنتحتتوي 
مع العلم  ،حمدودا األنترنت استخدامغريها من اللغات األجنبية جيعل وفعدم التمكن من هذه اللغة 

ستغالل احلقيقي اإلفإذن  ،أن اللغة العربية حتتل هامشا صغريا جدا من حيث تواجدها على الشبكة
  .العاملية مرهون بالتحكم يف اللغات األجنبية خاصة اإلجنليزية األنترنتملوارد شبكة 

   المخـاطـر. 2.6.3
تعترب شبكة األنترنت حبق أداة مهمة وفعالة وتساهم يف الرقي والتطور، لكنها ال ختلو       

فهناك العديد      1ساد والرذيلة واملخاطر أا حتمل يف طياا الكثري من بذور الف ذمن املخاطر، إ
  من املخاطر الكامنة واليت قد تتعلق باألجهزة والربامج وامللفات وباألطفال وبطاقات اإلئتمان 

  
وانتهاك حقوق امللكية الفكرية، جتسسا وانتهاكا للخصوصيات، أو تلصصا أو اختراقا لتدمري 

اصنة ولصوص املعلومات باستغالل الشبكة لتبدأ جرائم ، إذ يقوم القر2األجهزة وامللفات والبيانات 
  .3األنترنت اليت غريت مفهوم اجلرمية العادية لتصبح أشد تأثريا وأسرع انتشارا وأكثر شيوعا 

وميكن أن نقسم املخاطر النامجة عن استخدام شبكة األنترنت إىل عدة فئات، فمنها املخاطر 
األخالقية، إضافة إىل خماطر أخرى ذات صبغة تقنيـة   ذات الصبغة السوسيوثقافية، النفسوصحية،

  …كاجلرمية املعلوماتية من قرصنة، إختراق، فريوسات 

  المخاطر السوسیوثقافیة. 1.2.6.3
وهي دد استقرار اتمع، وتعمل على بث الرعب فيه وذلك بظهـور بعـض اآلفـات    

ه املخاطر ما يتعلق بنشـر بعـض   واملشاكل اليت تساهم األنترنت يف انتشارها، وجند من بني هات
الذي "إرشاد اإلرهابيني" املعلومات اليت تشجع على العنف واإلرهاب وكمثال على ذلك كتاب 

                                                
 .278.ص.1998 ،]د ن[:لبنان .دراسة يف القانون املقارن: محايتهااملخاطر على احلياة اخلاصة و :نترنتاألخماطر املعلوماتية و . غبغب، نعيمم  1
  .05.ص .2003 دار الكتب العلمية، :القاهرة .نترنتاحلماية من أخطار األ .عبد احلميد ،بسيوين  2
 .109.ص. 2003 عني،: مصر. األمن القومي للمجتمع تصاالت واإلتكنولوجيا املعلومات و .سامل، صالح 3
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، هـذا  1استخدمت معلوماته لتنفيذ عملية تفجري املبىن احلكومي بوالية أوكالهوما األمريكيـة  
ات وسـرقة أرقـام بطاقـات    باإلضافة إىل املشاكل املتعلقة باختالس األموال وانتحال الشخصي

وقد ظهر هـذا  ). غسلها، تنظيفها(اإلعتماد، نقل وريب أموال العصابات والعمل على تبييضها 
حيـث عملـت   ) ألفونس كابوين(عند حماكمة رئيس عصابة املافيا  1931املصطلح أول مرة عام 

ها بطرق غري قانونية، وقـد  عصابته على حماولة إبراز املصدر القانوين لألموال الطائلة اليت مت جتميع
بأنه حتويل أو نقل املمتلكات مع العلم مبصادرها اإلجرامية ) 1990(اإلحتاد األرويب ) التبييض(عرفه

فقـد  ...) سرعة، سرية، عدم اإلعتراف باحلـدود ( ألغراض التستر، ونظرا خلصائص األنترنت 
  .2اقبة واملتابعةساعدت يف جناح القائمني على عمليات التبييض وإفالم من املر

ومن اجلانب الثقايف تعمل شبكة األنترنت على إبراز مجلة من املظاهر الثقافية اليت قد تبـدو  
  *األجنيب والترويج لألمركةخارجة عن إطار اتمع، كما تساهم إىل حد كبري يف الغزو الثقايف 

ترونية وراءها خمططـات  الثقافية والدعوة إىل منوذج موحد فريد وأحادي، كما أن الرسائل اإللك
  .إستراتيجية مدروسة لتصل إىل أهدافها بدقة تبعا ملصاحل القائمني عليها

  المخاطر النفسوصحیة. 2.2.6.3

مـن   %6لقد بينت دراسة مسحية أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية أن مـا نسـبته   
، وما يهمنا هنا هو أن )ساعات أسبوعيا  40( مدمنون على استخدام شبكة األنترنت  األمريكيني

فقط، فنتائج الدراسة ميكن تعميمها على مجيع مدمين الشـبكة،   اإلدمان ليس خاصا باألمريكيني
وهناك .. قضاء أوقاتاً طويلة مع الشبكة وإمهال القيام باملسؤوليات اليت جيب القيام ا هو اإلدمانف

هذه التقنية فهي تقنية جذابة تتطلـب  املتعة الشخصية اليت تقدمها : تفسريات عديدة لذلك ومنها 
وهذا ما يتسبب حسب املتخصصني  ، 3وميكن للفرد أن يشعر بتحقيقه لنفسه من خالهلا.. الوقت 

يف ضعف املردودية الدراسية لألطفال يف خمتلف مراحلهم التعليمية، كما يؤدي إىل ذلك أيضا إىل 
خرى كالقلق، الغضب، اإلنطواء علـى  ضعف اإلنتاجية للموظفني، باإلضافة إىل مشاكل نفسية أ

                                                
  . سابقالرجع امل .مراكز املعلوماتملعلومات احملوسبة يف املكتبات وقواعد وشبكات ا .إميان فاضل السامرائي ، عامر إبراهيم، قنديلجي، 1

 .306 -303 .ص -.ص
. تصـال  فعاليات اليوم الدراسي الوطين األول ملخرب علـم اجتمـاع اإل  ... الفقر، اللغة، العوملة، اإلنترنت،: التحديات املعاصرة. دليو، فضيل 2

  .23 -22 .ص -.ص.2002مطبوعات جامعة منتوري ، : قسنطينة
  .مصطلح يستخدم للداللة على العوملة*
 : الرابط  ىمتاح عل. 20/02/2006 متت الزيارة يوم. ]على اخلط[.نترنتجتماعية لألإلالنفسية وااآلثار . املاحل،حسان 3

 http://www.hayatnafs.com/khoater_nafsia/internet.htm. 

http://www.hayatnafs.com/khoater_nafsia/internet.htm
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أيضا ظهور بعض املشاكل كتقوس الظهر من ... النفس، العزلة عن اآلخرين، تصديق األكاذيب،
ظهور املزيـد مـن   فهي بذلك تساهم يف ، 1كثرة اجللوس، ضعف البصر، مرض بعض أصابع اليد

حبيث يصـبح   ،الرياضة وتقليله من ممارسة ،وعدم خروجه من املرتل ،املشكالت الصحية لإلنسان
  .اعتماداً على الشبكة إلمتام أمور حياته اليومية أكثر

وقد تعمل أيضا األنترنت على تعطيل القدرات الذهنية للعقل البشري، إذ يعتقد الـبعض أن  
الوصول إىل املعلومات واملعارف أصبح من السهل جدا عن طريق األنترنت بشكل ال حيتـاج إىل  

ري، وذلك مما يقلص من دور اجلهد العقلي لإلنسان وقدراته اإلبداعية يف جهد عقلي أو إبداع فك
، خاصة مع اإلعتماد على تقنية نقل املعلومات كما هي من األنترنت وعـدم   2التحليل والتفكري

  .إجراء أي تعديل عليها مث نسبتها إىل الشخص الذي قام بنقلها

  

  المخاطر األخالقیة . 3.2.6.3

كل جمتمع سليم وأمة ذات مبادئ صحيحة، فكما يقول الشاعر أمحـد  األخالق هي ركيزة 
  : شوقي

إمنا األمم األخالق ما بقیت          فإن هم 
  ذهبت أخالقهم ذهبوا

فمشكلة األخالق يف األنترنت تطرح حبدة، فنجد فيها الكثري من املخالفات ومنها مـا يتعلـق      
ري بزمالئهم أو مؤسسام أو حىت بالقـادة  بالسب والقذف، إذ يقوم بعض األشخاص على التشه

حيث قام أحد املواطنني بتوجيه وابل من الشتائم  2002السياسيني للدول، ومن ذلك ما حدث عام 
، أو جرائم اجلنس والصور اإلباحية، إذ حتتوي األنترنت على مـن  3للملك األردين عرب األنترنت

إىل  2002ايل لعدد الصفحات اإلباحية عـام  مليون صورة أو رواية خليعة، وقد وصل العدد اإلمج
، هذا باإلضافة إىل استغالل األطفال مـن خـالل غـرف    4أكثر من مائيت ألف موقع حول العامل

الدردشة سواء إلدخاهلم يف متاهات اإلستغالل الألخالقي، أو احلصول على معلومات سرية تتعلق 
                                                

1 GRANIER,Thierry,JAFFEUX, Corynne.internet et transactions financières. Paris: Economica ,2000.pp69-70.   
  .املرجع السابق. مراكز املعلوماتملعلومات احملوسبة يف املكتبات وقواعد وشبكات ا .، إميان فاضليالسامرائ قنديلجي، عامر إبراهيم،  2
  .306 -303 .ص -.ص
  .131.ص .املرجع السابق .حممد أمني  ،الرومي   3
  .36 .ص. 2005كنوز إشبيليا، : الرياض. اإلباحية وتبعاا. القدهي، مشعل بن عبد اهللا  4
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إذ أن األطفال سرعان ما ... 1علومات السريةبذويهم كأرقام اهلاتف، أرقام اإلئتمان وغريها من امل
ينخدعون وذلك لعدم اكتمال نضجهم العقلي، فينهلون من الشبكة ما جيعلهم قد يتبنون أفكـار  

  .ومعتقدات متطرفة هلا عالقة بالعنصرية والتمييز بني األجناس والديانات

   الجریمة المعلوماتیة. 4.2.6.3
  :التعاريف نوردها كما يلي ميكن أن يعطي هلذا املفهوم مجلة من

هي نشاط غري مشروع موجه لنسخ أو تغيري أو حذف أو للوصـول إىل املعلومـات    -
  .  2املخزنة داخل احلاسب اآليل أو تلك اليت يتم حتويلها عن طريقه

هي نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية احلاسب اآليل بطريقة مباشرة أو غـري مباشـرة    -
  .لفعل اإلجراميكوسيلة أو هدف لتنفيذ ا

  
تعرفها منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية على أا كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقـي  
أو غري مصرح به، يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات أو نقلها، كما يعترب أيضا جرمية معلوماتية وضع أو 

موافقة صاحبه، أوكل مـن  احليازة أو احلصول على نظام أو برنامج إلعداد توقيع إلكتروين دون 
، إذن فاجلرمية املعلوماتية هـي الوجـه   3زور أو قلد حمررا أو توقيعا  أو شهادة إعتماد إلكتروين 

اجلديد من اجلرائم التكنولوجية، وهي تقع باستخدام بيانات احلاسوب وخمتلف براجمه وجتهيزاته من 
ختراق والقرصنة والفريوسات املختلفـة  أجل تنفيذ خمتلف اجلرائم اليت تتعدد وتتنوع فنجد منها اإل

  . وانتهاك حقوق التأليف وامللكية الفكرية وغريها
ومنه ميكن القول أن اجلرمية املعلوماتية هي وجه متطور عن اجلرمية التقليديـة، و تكتسـي   
الصبغة اإللكترونية من حيث الشكل والوسيلة، أو من حيث اهلدف منها، وهـي عـدة أنـواع    

  : يلنذكرها فيما ي

  القرصنة وانتھاك حقوق التألیف. 1.4.2.6.3

                                                
  .23.ص .ملرجع السابقا .حممد قبيعة،   1
  . 203 -106 .ص -.ص. املرجع السابق .األحداث و اإلنترنت.عبد الفتاح،  حجازي بيومي   2
  . 188.ص.املرجع السابق. العصر الرقمي و ثورة املعلومات. حممد صالح سامل ،   3
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تعرف القرصنة على أا عملية التوصل إىل كافة املعلومات يف الكمبيـوتر بصـورة غـري     
مشروعة، ونسخ الربامج بدون وجه حق، فهي عبارة عن إستغالل غري مشروع، وقـد يكـون   

  .1جتماعيللقرصنة طابع جتسسي سياسي أو عسكري أو إداري أو إقتصادي أو إ
  :2تعتمد عمليات القرصنة على جمموعة من الربامج املستخدمة لتحقيق أغراض القائمني عليها

   برامج التجسس وإرسال املعلومات -

تقوم هذه الربامج جبمع املعلومات اليت يريدها اللصوص، وإرساهلا إىل مصدر الربنامج، حىت  
لربامج على استغالل نقاط ضعف جدران النار ولو كانت هناك جدران النار لقدرة هذا النوع من ا

،  FTPأو HTTP اليت تسمح خبروج وتصدير املعلومات من اجلهاز أو الشبكة بواسـطة بروتوكـول  
كمـا جتـدر   Groou ،Marker ،…Galliguloومن أشهر األمثلة على هذا النوع من الربامج جند 

الـيت   )cookies -كـوكيز  (رسائل  هيأحد التقنيات املستخدمة يف التجسس واإلشارة أيضا إىل 
  على القرص الصلب جلهاز املستخدمويتم ختزينها  نظام املستخدم مبجرد دخوله للموقع إىلتنتقل 

واليت تتعلق باشتراكه على اخلط واملواقع  ،ومتكن املوقع من مجع املعلومات باستمرار عن املستخدم
تسجيل بيانـات  ،كما تعمل على قع وغري ذلكمقدار مكوثه يف املواوما يفضله واليت متت زيارا، 

  .3ختص املستخدم

  برامج التجسس للتحكم عن بعد -

تسمح هذه الربامج يف حال وصوهلا إىل اجلهاز بالتحكم التام به، ومن أشهر الربامج يف هذا  
  . ,Netbus, Trino, Beckorifice, Tfn: النوع

  أحصنة طروادة -

ر، إذ أا تدمج بـني خمتلـف مميزاـا وخصائصـها     هي األخطر من الربامج سابقة الذك 
التكاثر، التخفي، عدم احلاجة إىل برامج حاضنة، قدرة التعامل مع امللفات الصادرة والواردة من ( 

                                                
  .222-221 .ص -.ص .املرجع السابق. مغبغب، نعيم   1
  .82.ص .السابقاملرجع  .عبد احلميد ،بسيوين   2
. 20/12/2005 متت الزيارة يوم. ]على اخلط[ .املخاطر اليت تتهدد اخلصوصية وخصوصية املعلومات يف العصر الرقمي. عرب، يونس 3

  w.wired.com/news/print_version/politics/story/16749.html?wnpg=allhttp://ww.:الرابط  ىمتاح عل
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على جتميع املعلومات، كلمات السر، أمساء املستخدمني، أرقام  تعمل هذه األحصنة.HTTP, FTP نوع
صدر الربنامج، كما ميكنها أيضا تـدمري امللفـات أو تعـديل    بطاقات اإلئتمان، مث إرساهلا إىل م

  .مهامها
أما فيما خيص حقوق التأليف فيمكن القول أن شبكة األنترنت من جهة قد أتاحت للمؤلفني 
إمكانية نشر أعماهلم على شبكة واسعة، قد ال يتحقق هلم التوزيع مبعدل نشرهم علـى الشـبكة   

احلق يف اختيار حلظة بدء التوزيع والوسـيلة املناسـبة لـذلك    مقارنة بالنشر التقليدي، فللمؤلف 
1 ...)أقراص ضوئية، شبكة األنترنت(

فهي تساعد على سرقة األعمال املنشورة  ومن جهة أخرى 
عربها، ومن مث نسبتها إىل أشخاص آخرين ، وهذا ما يؤدي حتما إىل ضياع حقـوقهم املاديـة   

وتنقسـم هـذه   ) املنظمة الدولية حلماية امللكية الفكرية ( *WIPOواملعنوية، وتعمل منظمة الوايبو
  :   2املعاهدة إىل ثالث معاهدات

  
  

  .املعاهدة املتعلقة حبقوق املؤلف -
  .املعاهدة املتعلقة باألداء والتسجيل الصويت -
  . املعاهدة املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق ااورة -

   اإلختراق. 2.4.2.6.3

ما القرصنة، إال أن مفهومه يتلخص أساسا يف الدخول إىل حمتويات هو مصطلح يشبه إىل حد 
  :3املخترقني واملتسللني فنجد منهم ضالشبكة، وختتلف أغرا

  اللصوص. 1

ويكون غرضهم هو حتقيق الربح املادي السريع، فهم يتحايلون ويرسلون معلومات خاطئـة  
دام أمساء ومهية وبطاقات ائتمـان  عن هوايتهم من أجل قضاء أو شراء حاجام عرب الشبكة باستخ

  .ألشخاص آخرين

                                                
  .13.ص.2004،دار اجلامعة اجلديدة للنشر :اإلسكندرية.مشكالت وحلول :تداول املصنفات عرب اإلنترنت .أسامة أمحد بدر،   1
  .118.ص.املرجع السابق .حممد، اجلنبيهي، ممدوح اجلنبيهي، منري حممد   2

3  GRANIER, Thierry, JAFFEUX, Corynne Op. cit. .pp 69 -70. 
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   اجلواسيس. 2

هم أكثر خربة وحتكما يف تقنيات اإلعالم اآليل والشبكات، وقد تكون وراءهم مؤسسـات  
  .معينة تدفعهم للتجسس لصاحلها، وهذا يف إطار الرصد التكنولوجي أو املعريف أو اإلستراتيجي

   العابثني أو اهلاكرز. 3

ويف اإلصطالح اإللكتروين هم قراصنة الشـبكة، وهـم    1م أيضا اسم اهلكرةويصطلح عليه
عبارة عن أشخاص يقومون باختراق الشبكة مستعينني مبا لديهم من قدرات مميزة ورغبات جاحمـة  

احملترفون هم الذين يعملون يف إطار منظم لتحقيق أهداف معينة، :  2يف اإلختراق وهم على نوعني
 الكسب غري املشروع من خالل اختراق حاسـبات البنـوك التجاريـة، أو    وغالبا ما يهدفون إىل

الشركات اإلستثمارية، يف حني جند أن املبتدئني هم الذين يعتمدون على قدرام إلشباع فضوهلم 
وإثبات الذات، مث حني يصلون إىل الشبكة يتركوا دون العبث يف بياناا، وهم ال يعـودون إىل  

  .طوير طرق احلماية مبا يبعث لديهم روح التحدي على اإلختراقإختراقها إال بعد ت

   الكراكرزو املخربني أ. 4
الذين عاثوا فسادا يف اإلمرباطورية  3لنسبة إىل قبائل الوندا" لالوندا"كما يطلق عليهم اسم 

م، ويف اإلصطالح اإللكتروين يعرفون على أم قراصنة الـربامج وهـم   445الرومانية حوايل عام 
، ويعملون على ختريب وتدمري كل 4تخصصون يف فك شفرات الربامج بعد خرق مقاييس احلمايةامل

  .ما يصلون إليه من ملفات وبرامج

  الفیروسات. 3.4.2.6.3

ـ مث اإل ءختفا، اإلةبرنامج آيل له صفات التكاثر، املضاعفو الفريوس ه برنـامج  و نفجار، وه
وكان أول من فكـر يف فـريوس     ،5كيلوبايت 02حجم أكرب فريوس  زصغري احلجم إذ ال يتجاو

                                                
  .19.ص .املرجع السابق .دليو ، فضيل    1
  .26.ص. 2005 دار الكتب القانونية، :مصر .دراسة مقارنة :مكافحتها...ماهيتها،: أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية.مصطفى حممد موسى،   2
  

3  LEVINE, John-R, BAROUDI, Karol. Op cit .p164. 
  .26.ص. نفسه املرجع.مصطفى حممد موسى،   4
 .257.ص .سابقالرجع امل .املكتبات) أمتتة( حوسبة.إميان فاضل  ،عامر إبراهيم، السامرائي قنديلجي، 5
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حينما  ،أحد مؤسسي عامل احلاسب اآليل) JOHN NEW MAN )1949 1جون نيومانو الكمبيوتر ه
نظريـة وتنظـيم   "فكرة األساسية يف تصميم الفريوس اإللكتروين يف مقال له حتت عنوان طرح ال

  . سهومفاده أن الكمبيوتر ميكن أن يدمر نف" التعقيد اإللكتروين
 : 2والفريوسات عدة أنواع، وعادة ما يتم تقسيمها إىل ثالثة أنواع أساسية هي

   فريوسات اإلصابة املباشرة. 1
  .وهي اليت تقوم بتنفيذ مهمتها التخريبية فور تنشيطها

   الفريوسات املقيمة. 2
نفيذ وهي تلك اليت تظل متخفية وكامنة يف ذاكرة احلاسوب، وتنشط مبجرد قيام املستخدم بت

  .ضمن الربامج املوجودة يف احلاسوب أمر ما

   الفريوسات املتغرية. 3
وهي تتغري باستمرار أثناء عملية التكاثر، فهي دائمة التغيري يف الشكل، وذلك حـىت تقـوم   

  .بتضليل برامج مكافحة الفريوسات اليت قد تستخدم للقضاء عليها
نتقـال عـرب   اإلوكـاثر الـذايت   تعلى العبارة عن برامج حاسوبية تعمل فهي الديدان  أما
، فالديدان عبارة عن فريوسات الشـبكة،  ج إىل برامج حتتضنها بل هي مستقلةاال حتت، والشبكات

وهو يعمل على إصـابة املئـات مـن    . 1988  وقد مت إحداث أول فريوس من هذا النوع عام 
سه يف كل احلواسـيب الـيت   احلواسيب املتضمنة داخل الشبكة بتوليد برنامج ختزين عام ينسخ نف

  .3ينتقل عربها، مولدا اآلالف من النسخ مما يؤدي إىل زيادة احلمل وتراجع آدائها وضعف فعاليتها
والفرق بينها وبني الفريوسات هو أن هذه األخرية حباجة إىل برامج حتتضنه ليـتمكن مـن   

خيص أهم املخاطر اليت قد وميكن تل. 4التكاثر واإلنتشار من خالله، أم هي فليست حباجة إىل ذلك
  :1يتعرض هلا من خالل األنترنت وكذا الطرق املناسبة للوقاية منها يف اجلدول املوايل

                                                
 .218.ص .املرجع السابق .مغبغب، نعيم 1
 .61-60 .ص -.ص. املرجع السابق.اجلنبيهي، منري حممد، اجلنبيهي، ممدوح حممد  2
  .713 .ص.املرجع السابق. يف أعمال املؤمتر التاسع. املخاوف املصاحبة هلاخدمات املعلومات وشبكة اإلنترنت و. ، مربوكة عمراحملريق 3
 .81.ص.املرجع السابق.عبد احلميد بسيوين ،  4
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 .وطرق الوقاية منها األنترنتاألمنية على شبكة  املخاطر :13اجلدول 

 
 
 
 

                                                                                                                                                   
  .104 -102 .ص -.ص .2003 دار الكتب العلمية، :القاهرة .نترنتمن املعلومات على األأمحاية و .حسام شوقي، 1

  طرق الوقاية  الضرر  املصدر  التهديد
  

  رصد لوحة املفاتيح
مرسلي أحصنة طروادة، واألشخاص 
  الذين ميكنهم الوصول إىل اجلهاز

تسجيل كل حرف أو رقم تدخله 
املفاتيح واإلطالع عن طريق لوحة 

  .عليها الحقا

استخدام برنامج مضاد 
للفريوسات،وضع كلمات العبور يف 
جهازك لتقييد استخدام أي شخص 

  .أخر جلهازك
  االختراق

)Hacking(  
  

  اهلاكرز عرب الشبكة
التحكم التام جبهاز الضحية مع 
احتمال سرقة املعلومات ومجع 

كلمات العبور أ أو تدمري امللفات 
  .اهلامة

استخدام جدران النار، تعطيل خاصية 
املشاركة يف امللفات والطباعة، 
  .استخدام كلمات مرور ذكية 

  والديدانالفريوسات 
Virus & Worms 

  
الربيد االلكتروين والربامج اانية 

  احململة من األنترنت

تدمري أو حتريف امللفات واملعلومات 
جبهازك مع إمكانية نقل العدوى لكل 

ل معهم أو تراسلهم من تتعام
  .الكترونيا

استخدام وجتديد الربامج املضادة 
للفريوسات بشكل متواصل وعدم 
فتح املرفقات املشبوهة يف الرسائل 
اإللكترونية وجتنب حتميل الربامج 

  .اانية 
  
  

 Trojan Horsesأحصنة طروادة 

  
الربيد االلكتروين واملواقع املشبوهة 

 java     : اليت تستخدم برجميات
script, java applets, 

active x 

  
  

التجسس والتعرف على كلمات 
  .العبور وتدمري امللفات 

تعطيل خاصية قبول وتشغيل الربامج 
 ,java script: يف املتصفح مثل

java applets, active x 
واستخدام برامج لكشف الفريوسات 
وجدران اللهب، جتنب ترتيل الربامج 

  .املصدر اانية خاصة اهولة
  

  اهلجوم على املواقع وتعطيله
  Hacking & crackingا

  
  )املخترقون( اهلاكرز 

سرقة خدمة األنترنت وتعديل 
املعلومات، تعطيل املواقع باستخدام 

  .جهازك دون علمك

وضع كلمات العبور واستخدام 
جدران اللهب، محاية اخلادم بربامج 

الكشف عن احلركة من وإىل 
  .األجهزة اخلادمة 

  
  التجسس على الربيد االلكتروين

  
اهلاكرز ومن يشاركونك اجلهاز 

  .فعليا

االطالع على الرسائل فعليا من 
جهازك أو اعتراض الرسالة أثناء 

اإلرسال، أو كتابة وإرسال الرسائل 
  .بامسك 

استخدام كلمات عبور ذكية مع 
جتنب استخدام خاصية إكمال 
وحفظ اسم املستخدم وكلمات 

  .عمل على تشفري الرسائلاملرور، وال
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  طرق الحمایة من مخاطر األنترنت. 7.3

الشبكة باحلد من املخاطر اليت قد تتربص و ا التقليل أأتوجد العديد من التقنيات اليت من ش
  .مستخدميهاو

  التشفیر. 1.7.3

األساسية اليت حتقق تأمني ومحاية خمتلـف األعمـال   املعلومات أحد النظم  رب تقنية تشفريتعت
و ويعرف التشفري على أنه تغيري يف شكل البيانات عن طريـق حتويلـها إىل رمـوز أ    اإللكترونية،

برنامج معني  استخدامك بلوذ ،1حتريفهاو من تعديلها أوإشارات حلمايتها من إطالع الغري عليها أ
ـ  ،التشفري يطلق عليه مفتاح مـا  و وعلى متلقي املعلومات أن يتوفر لديه برنامج لفك التشفري وه

  ). Encryption , Decryptionالتشفري وفك التشفري( 2يعرف باحلل

  التوقیع اإللكتروني. 2.7.3

  EDI* نترنت يف تبادل الوثائق الرقمية خاصة بني مؤسسات تبادل البيانات الرقميةتساهم األ
خاصة تلـك   ،اعتراض سبيل هذه البيانات وحتريفهاأنه يطرح إشكال يف إمكانية  إال عرب الشبكة،

البيانات السرية واحلساسة، هلذا ظهرت أحد وسائل محاية الوثائق والبيانات املتداولة عرب الشبكة، 
لتقليدي الذي يرافق كـل مراسـالتنا   مبثابة التوقيع او أال وهي تقنية التوقيع اإللكتروين، الذي ه

إشارة مميـزة  و عالمة أو ، فالتوقيع ه3في عليها طابع الثقة والشرعية، لكن يف صبغة إلكترونيةويض
فقد عرفه املشرع الفرنسي بأنه توقيع رقمـي يـرتبط    تتعلق بشخص معني، أما التوقيع اإللكتروين

شـروط  لكتروين الباملعلومات اليت يرغب املرسل يف إرساهلا إىل الطرف اآلخر ويتضمن التوقيع اإل
  :4التالية

  .أن يرتبط بشخص واحد فقط، مما يسمح بتعيينه  -

                                                
 La protéction pénal du commerce électronique à travers= احلماية اجلنائية للتجارة االلكترونية. قشقوش، هدى حامد  1

l'internet. 94.ص. 2000دار النهضة العربية، : القاهرة.  
  .322.ص .2004 املكتبة العصرية، :مصر .آفاق احلاضر وتطلعات املستقبل :اإلدارة اإللكترونية. ،أمحد حممدغنيم   2

* Echange des Données Informatisées. 
  

3  FAUSSE, Arnaud-F. la signature électronique: transaction et confiance sur internet Paris: Dunod, 2001.pp1-3. 
 

 .دراسة تطبيقية لعقود التجارة اإللكترونية الدولية: نترنتشتراك يف قواعد املعلومات عرب شبكة األعقد اإل. فاروق حممد أمحد  اإلبصاري،  4
  .84 - 79 .ص -.ص.2002 اإلسكندرية،
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  .أن يتم التوقيع من خالل وسائط ختضع للسيطرة املباشرة  -
 .املرسلة اإللكترونيةأن يكون مرتبطا مبضمون الوثيقة   -

  
 

ن طرف مؤسسات خمتصة تعـرف بـاملوثق   التوقيع مقررا ومعترفا به م يكون جيب أن -
  ) .Cyber notaire( لكترويناإل

لكتروين والـيت تسـتخدم   مجلة املعطيات اليت تأخذ الشكل اإلو لكتروين هفالتوقيع اإل     
فالفائدة من خالل  ،2ويعمل أيضا على متييز الشخص صاحب التوقيع  ،1كوسيلة إلثبات صحتها 

اصـة  فتصبح كل الوثـائق اخل  ،نطالقا من هوية صاحبهاإهذه التقنية تتمثل يف إعطاء هوية الوثيقة 
فإن اخلوارزميات اخلاصـة   ،تعديل عليهاو فإذا حدث هناك أي حتريف أ ،بالشخص حتمل توقيعه

التعديل الطارئة علـى حمتـوى   و وهنا تثبت عملية التحريف أ ،بالتوقيع تتغري مما يغري شكل التوقيع
  . امللف و الوثيقة أ

  جدران النار . 3.7.3

أيضا حبوائط املنع، وتوضع بغرض محاية مـوارد  هي جمموعة من الربجميات املترابطة وتعرف 
الشبكة اخلاصة ملستخدمي الشبكات األخرى،كما يعين مصطلح جدران النار السياسـة األمنيـة   
املستعملة مع الربجميات، إذ تقوم بفحص كل حزمة يف الشبكة بغرض حتديد ما إذا كان سيسـمح  

توفري اجلانب األمين على الشبكة ، كمـا   ، وهي بذلك دف إىل3هلا بالوصول إىل املكان احملدد 
  :تعمل أيضا هذه الربجميات على تقدمي خدمات أخرى تتمثل أساسا يف 

 .تقدمي إحصائيات حول حركة املستخدمني والزبائن من وإىل الشبكة  •
 .حتديد اخلدمات اليت يطلبها املستفيدون  •
 .املستخدمنيحتديد ورصد األعمال والتصرفات املشبوهة اليت ميارسها بعض   •

                                                
  .83.ص.2002التوزيع،و التوزيع؛ دار الثقافة للنشر و الدار العلمية الدولية للنشر :عمان .نترنتالتحكيم بواسطة األ. حممد إبراهيم أبو اهليجاء،  1
  .48 .ص. لسابقااملرجع ا .هدى حامد ،قشقوش   2
  .266.ص.املرجع السابق .املكتبات) أمتتة( حوسبة. إميان فاضل السامرائي ، عامر إبراهيم، قنديلجي، 3
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بناء تصور متجدد بالتعديالت املمكن إجراؤها على السياسات واإلجراءات األمنية علـى    •
ضوء ما تكشفه جدران النار، وعلى ضوء مستوى صمودها أمام حماوالت االختراق والتخريـب  

  . 1اليت حتدث على الشبكة
ية الترشيح مع حتديد قواعد فهاته التقنية تعمل على تقنني عملية النفاذ أو ما يطلق عليه عمل 

  : 2ومبادئ العملية من طرف القائمني على املنظمة، وميكن التمييز ما بني نوعني من حوائط املنع

   مرشحات جمموعات البيانات. 1

حبيث تقوم مبنع دخول أي معلومة إىل املوقع كله، هلذا تعرف هاته املرشحات باسم احلماية 
  .الكلية

  :لبواباتتطبيقات التحكم يف ا. 2
، لكـن  )املوقـع ( وهي متنع احملاوالت اخلارجية من النفاذ إىل املكونات الداخلية للمنظمة  

املشكل املطروح هنا هو أن هذا النوع من الربامج يتعلق أساسا باملستخدمني الداخليني للشـبكة،  
مراقبتـهم  حيث يقومون بإتاحة املعلومات إىل عنصر أخرى عرب الشبكة وعدم متكن الربنامج من 

على حد قول ريكـاردو اليف   – 3ألنه مصمم حلماية الشبكة من املخاطر اخلارجية وليس الداخلية
  . -*بريي

إن جدران النار هي برامج تعمل على ضمان عدم تسرب املعلومات ونفاذها عرب الشـبكة،  
يـد اإللكتـروين   إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن هذه الربامج يوجد منها ما يسمح مبرور وانتقال الرب

FTP, HTTPـكالفقط، ومينع استخدام تقنيات النقل األخرى 
إال أن برجميات جدران النار يعـاب   4

، خاصة مع مساح بعضها مبرور الرسـائل  5عليها أا ليست وسيلة محاية ضد اهلجمات الفريوسية
  .فةاإللكترونية اليت عادة ما تستخدم كمطية ووسيلة لبث وتوزيع الفريوسات املختل

   أخالقیات األنترنت. 8.3

                                                
  . 370. ص. 2005التوزيع، دار وائل للنشر و: عمان. ألنترنتعناصر املزيج التسويقي عرب ا: التسويق اإللكتروين. أبو فارة، يوسف أمحد 1
  .328.ص .جع السابقاملر. غنيم ،أمحد حممد 2

3 Le chiffrements à la volée des données. Dans" Le Jeune indépendant" .n°2361.14-02-2006.p17. 
* RICARDO, lavie-pierre. Directeur decru Europe. 
4 LEVINE, John-R, BAROUDI, Karol.Op cit .p176. 
3 Ibid. p 177. 
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والتواصل بني خمتلـف األفـراد والشـعوب    تصال وسيلة فعالة لتحقيق اإل األنترنتتعترب 
واحلضارات،كما تتيح كما هائال من املعلومات واخلدمات، إال أن هذا التطور أصبح سـالحا ذا  

اسة، لذلك ومهما مت حدين، وذلك مبا قد ينجر عنه من املخاطر واملخاوف املذكورة يف هذه الدر
العمل على استحداث أدوات ووسائل تقنية للحماية واحلد منها، إال أا تبقى عاجزة أمام التطور 

  الذي يبديه املخربون على الشبكة، لذلك يعترب املعيار األخالقي هو أحد اجلوانب اليت جيب  
   

لـك املخـاطر، فأخالقيـات        اإلهتمام ا، والعمل على توطيدها من أجل احلد أو التقليل من ت
 وهي تلك اآلداب NET ETIQUETTE املشتقة من املصطلح اإلجنليزي  NETIQUETTEاألنترنت 

اليت جيب على مستخدمي األنترنت التحلي ا والعمل على التخلـق ـا،   السلوكيات املهذبة و
  : 1ومنها

  .إحترام اخلصوصية وعدم اختراقها أو التعدي عليها  -
  .  WIPOوانني خاصة تلك اليت أقرا منظمة الـ إحترام الق  -
  .لكتروينالتوقيع اإل استخدام  -
  .لكترونية ال طائل منهاإحتاشي الدخول يف حوارات   -
احلذر عند كتابة العناوين اليت سترسل إليها، حىت ال ترسل إىل أشخاص آخرين قد  توخي  -

  .يكونوا من اهلاكرز
 مدلول واضح ومتفق عليه حـىت ال تقـع يف   حتري استعمال الكلمات والعبارات ذات  -

  ).حضارات وبيئات وثقافات خمتلفة( تشويش داليل 
إذن جيب على مستخدمي األنترنت التحلي اته األخالق وغريهـا ممـا يضـبط حسـن      

اإلستغالل للشبكة والعمل على نشر هذا الوعي لآلخرين واإللتزام ذه املبادئ عند التعامل مـن  
   . خالل األنترنت

تتوفر على مجلة من املكونات التقنية اليت تضمن السري احلسن هلا ولتدفق نترنت إن شبكة األ 
البيانات خالهلا، وتعمل على ضمان تقدمي اخلدمات املختلفة،كما أن األنترنت مع ما توفره مـن  

                                                
. دراسة ميدانية مع األساتذة الباحثني املسجلني مبخابر حبث جامعة منتوري قسنطينة: حقوق التأليف الرقميةت وأمن املعلوما. ضيف اهللا، فؤادبن  1

  .216 -215 .ص .ص.2002قسنطينة، : علم املكتبات: مذكرة ماجستري
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خدامها، امتيازات وإجيابيات ا من املخاطر واألضرار ما جيعلها أداة يتوخى منها احلذر عند اسـت 
كما توجد مجلة من العوائق والعراقيل اليت حتول دون االستخدام الفعال هلا، وهذا ما تناولناه خالل 
هذا الفصل، وسنتعرض يف الفصل املوايل إىل اجلانب اخلدمايت لشبكة األنترنت، مبا تـوفره مـن   

 .خدمات جليلة واستخدامات متنوعة ومتعددة
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 : الفصل الرابع

نرتنت األ خدمات
 واستخداماهتا
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  خدمات األنترنت واستخداماته: رابعلا الفصل
تعمل على تقـدميها   عديدة خدمات من األنترنت عليه تتوفرسنتطرق يف هذا الفصل إىل ما 

، املناطق اجلغرافيةالتكاليف اليت قد تنشأ من تباعد ومبا يقلص من حجم املسافات  ،يهافللمبحرين 
، باإلضافة إىل االسـتخدامات املختلفـة   صور األنظمة التقليدية على القيام بنفس اخلدماتمن قوأ

هلا،كما سيتم التطرق أيضا إىل بعض املؤشرات واإلحصائيات املتعلقة باستخدام األنترنت يف العامل 
    . والدول العربية، مث يف اجلزائر وجامعة منتوري بقسنطينة

  خدمات األنترنت. 1.4
الشبكة ذات اإلقبال الواسع مـن  على عدد كبري من اخلدمات مما جيعل منها  ألنترنتاتتوفر 

فمن البحث على املعلومات  ،من اإلحبار خالهلا هرضغلكل وكافة شرائح اتمع املختلفة، طرف 
غريها من اخلدمات الـيت تضـمنها شـبكة    و ،ةاإللكترونيإىل تبادل الرسائل  ،إىل ندوات النقاش

  :ينورد أهم هاته اخلدمات فيما يلوستخدميها مل األنترنت
  اإللكتروني البرید .1.1.4

كـان  و RHE TOMANSONEمت اختراع هذه اخلدمة من طرف األمريكي ري تومانسون  
مـن  و. 1األنترنـت ، أي بعد ثالث سنوات فقط من اختراع اللبنة األوىل لشبكة 1972ذلك عام 

اإلشارات الكثرية اليت وتلك اإلعالنات  يد اإللكترويناستخدام الربدفها عند قد تصااملشاكل اليت 
تعرف هاته الرسائل باللغة األجنبية بــ  وتبعث على شكل رسائل إلكترونية غري معروفة املرسل 

JUNK MAIL وتعتمـد  .عادة ما تتخذ هذه الرسائل كمطية أساسية النتقال الفريوسات عربهـا و
وتوكوالت اليت تعمل على ضمان اسـتمرارية اخلدمـة   على مجلة من الرب اإللكتروينخدمة الربيد 

  :2هيوتأديتها على أحسن وجه و

يعمل على ضمان تسيري و): SMTP  )SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOLبروتوكول  -
  .توجيهه من املرسل إىل املستقبلوالربيد 

عدم مسؤول عن استرجاع الرسالة يف و هو :) POP  )POST OFFICE PROTOCOLبروتوكول  -
  .التمكن من إرساهلا إىل وجهتها
                                                

  .126 .ص.2002 الوراق، :عمان .التعليم والتربيةالتكنولوجية احلديثة و .عبد اهللا إمساعيل ،الصويف  1
  

2 LOHIER, Stéphane, PRESENT, Dominique. Internet: services réseaux. Paris: Dunod, 2004.  pp 87-93. 
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يسمح بعمليـة فـرز   ): IMAP  )INTERACTIVE MAIL ACCESS PROTOCOLبروتوكول  -
بالرسـائل  ، إنشاء ملـف خـاص   ائل اإللكترونية وفق خاصية معينة، إعادة ترتيب الرسائلالرس

  ...،املستقبلة، حذف الرسائل
مسـؤول  و هو :)MIME  )MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONبروتوكول  -

  .وكذا تقنية إحلاق ملف ما بالرسالة ،ةاإللكترونيعن شكل كتابة الرسالة 

  مجموعات النقاش. 2.1.4
وتعرف أيضا مبساحات احلوار، وهي عبارة عن مساحات معينة ضمن األنترنت خمصصـة   

واقع من هـذا  ،  ويوجد باللغة العربية عدة م1إلرسال واستقبال حوارات حول موضوعات خمتلفة
إذن هذه املنتديات أو الندوات تعمل على ... الساحة، عرب، الوادي، نسيج:2الشكل نذكر منها 

تبادل احلوارات واملناقشات يف زمن حقيقي، أي مبجرد أن يبعث أحـد املشـتركني بتدخلـه إال    
موعـات  وحول إىل باقي املتحاورين واملشتركني، وهناك الكثري ممن خيلط بني هذه اخلدمـة وجم 

  .األخبار، وسنتطرق إىل خدمة جمموعات األخبار يف العنصر املوايل

  مجموعات األخبار .  3.1.4
وهي تتكون تبعا لإلطار اجلغرايف أو اإلهتمام مبوضوع معني، أو جمال ختصص مشترك كمـا  

ـ  ةهو احلال بالنسب ال للمجموعات املهنية املتخصصة، أو املهتمني مبتابعة تطور النشاطات واألعم
اخلاصة مبنظمة أو هيئة من اهليئات املتخصصة، ويكون اإلشتراك ا عن طريق املركـز الرئيسـي   
لشبكة األنترنت للدولة، أو عرب املركز الفرعي حيث تكون نقطة ربط املستفيد، وتـتم عمليـة   
املشاركة باستقبال كل الرسائل اليت ترد خبصوص موضوع اإلهتمام املشترك، مث توزيعهـا علـى   

، حيث اإللكتروينمجموعات األخبار تشبه إىل حد ما خدمة الربيد ف ،3ستفيدين من هذه اخلدمةامل
 -NNTP "4إخبارات الشبكة"وتعتمد على بروتوكول نقل  - استقبال الرسائلومتكن من إرسال 

املوضوع، ألنه حينما ترسل أي رسالة فإا ستصل و لكن املهم يف هذه الرسائل ليس مرسلها بل ه

                                                
  .23.ص .املرجع السابق .حممد قبيعة، 1
 .35.ص .2001دار الياس العصرية، :القاهرة .األنترنت .عبد السالم ،جمدي 2
 .468 .ص. املرجع السابق. "وقائع املؤمتر العريب الثامن"يف . اإلنترنت ونظم املعلومات. معتيق، املربوك حممد 3
: أطروحة دكتوراه.جامعة منتوري قسنطينة منوذجا:أنواعها، ودورها يف دعم التوثيق والبحث العلمي تكنولوجيا املعلومات. بن السبيت، عبد املالك 4

 .164 .ص .2002قسنطينة، : علم املكتبات
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يوجد العديد مـن  و، 1كل املشتركني يف جمموعة األخبار ملوضوع مشترك بني أعضاء اموعة إىل
  : 2اموعات اإلخبارية تبعا ملوضوعاا وجند منها

  .وعات األحباث التربوية والعلميةجمم -
  .التجارةوجمموعات الندوات اخلاصة برجال األعمال  -
  .جمموعات اإلدارة واملساندة التقنية -
  .ستشارات التجاريةجمموعات اإل -
  .اللهووجمموعات التسلية  -

  IRC تصال المباشراإل. 4.1.4

آالف هي بداية كل ندوات النقاش على اخلـط، فهـي تقـوم بضـم      :*IRCالـ خدمة 
يف  1988وأول ما ظهر عام ساعة، 24على مدار الـ ومن كل بقاع العامل يف آن واحد  األشخاص

بلد، حيث متكن هذه اخلدمة التحـاور بـني    60ذه اخلدمة يف أكثر منه استخدامفلندا، وقد مت 
املستفيدين على قنوات حتتوي على العديد من الغرف، واألماكن اخليالية لتتم مناقشة املوضوعات 

هي عبارة عن شـبكة  فإذن  ،جمموعاتو ميكن لألفراد احلوار يف شكل فردي خاص أو ،املختلفة
، مقسمة إىل جمموعة من القنوات، فإذا مت ربـط  )لدردشة على اخلط ا( عاملية للتحاور على اخلط 

يتحـاور مـع   و ،القناة مع الشبكة أصبح من املمكن للمستفيد من هاته اخلدمة أن يرسل ما يشاء
 .3ذلك يف زمن حقيقيواملشاركني معه 

   FTPنقل الملفات.  5.1.4
األنترنت      أنظمة احلاسوب على امللفات بني خمتلف وهي اخلدمة اليت تعمل على ضمان تبادل 

حيث يتيح نقل امللفات  ستخدامنترنت شائعة االأخدمة و هو، FTPوذلك باستخدام الربوتوكول 

                                                
1   LETELIER, Jean-Paul.Internet.Paris:world net, 1996.p135. 

  .44.ص .1997الدار العربية للعلوم، :بريوت .تر مركز التعريب و الربجمة.نترنتالتجارة على األ. بوب،مسيث،كايت نورتن،  2
* Internet Relay Chat. 

  
3 LEVINE, John-R, BAROUDI, Karol. Op cit. pp 517-518. 
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كما ميكن عرب هذا الربوتوكول طبـع  ، غريها من كل أحناء العاملو صور أو سواء كانت وثائق أ
 .1معلومات من حواسيب أجنبية خارجية والعكس أيضا ممكن

   TELENET الربط عن بعد .6.1.4
تقوم بربط احلواسيب عن بعد، حيث أـا  ، فهاته اخلدمة و ما يسمى أيضا النفاذ عن بعدأ

جتعلها وكأا متضمنة داخـل احلواسـيب   و ،الربامج اجلاهزة حلواسيب أجنبية استخداممتكن من 
، وتسري عملحاسوب ي ، حيث ال يعرف املستفيد على أيلشخصية للمستفيدين من هذه اخلدمةا

كما تسـهل   .2والذي يضع الزبون واحلاسوب عند برنامج معني ،التيلنيت وفق مبدأ خمدم الزبائن
هذه اخلدمة النفاذ إىل الفهارس اإللكترونية للمكتبات، واستعراض قواعد وبنوك املعلومات مهمـا  

 .3كانت صفتها

  خدمة الویب . 7.1.4

   (www) ةماھیة الشبكة العنكبوتیة العالمی .1.7.1.4

مركـز   إىل ) Toile d'araignée mondiale( يرجع الفضل يف إنشاء الشبكة العنكبوتية العاملية
CERN*   ،تيم برينرسـلي  الربيطاينالفيزيائي الذي طور املشروع، وإىل صاحيب اإلختراع )TIM 

BERNERS-LEE( وزميله البلجيكي روبرت كاليو )ROBERT CAILLIAU(4،   وكان ذلك عـام
ألي شخص كونه يعتمد على النقر مباشرة على  ستخدامعبارة عن برنامج يسهل االو وه .1989

  .5عنوان املوقع املراد تصفحه

   التشعبیة الروابط . 2.7.1.4
نـا يطلـق   يكون النص ملو على الشبكة العنكبوتية، فإما أن LINKومن السهل متييز الرابط 

يطلـق عليهـا اسـم منطقـة     وصورة، و أأن يكون رمزا و أ HYPERTEXTعليه النص املفرط 

                                                
دراسة ميدانية جبامعة منتوري  :جتماعيةاإلنهائية بكلية العلوم اإلنسانية ونترنت لدى طلبة السنوات المعارف األ .ن، مزيان، بيزادأبو إمساعيل، أمح 1
  .20.ص.2004 قسنطينة، :علم املكتبات :مذكرة ليسانس. قسنطينة –
  .20.ص.املرجع نفسه 2 
  . 165 .ص .املرجع السابق .عبد املالك بن السبيت، 3

* Le centre Européen de recherche nucléaire. 
4  SUSBIELLE,Jean-François. Comprendre la bourse sur internet.Paris:Editiond'organisation,2001.p11. 
5 CONSEIL D'ETAT . Op. cit.. p249. 
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املوقع الذي ميثله و نتقال مباشرة إىل امللف أبالنقر على الرابط ميكن اإلو، HYPERREGIONمفرطة
  :وهي تنقسم إىل العناصر التالية.1الرابط 

    HYPERTEXTE الھیبرتكست. 1.2.7.1.4
على وسيلة  هذه التقنية ، وكان أول من حقق*ما يعرف يف اللغة العربية بـ النص املمنهلو أ

، إال أن هناك مـن  1992يف بالتيمور عام )  GEORGE HOPKINZ( جورج هوبكرتو لكترونية هإ
 )FANFIRE BUSH( الباحثني من يرجع املفهوم األول للنص املمنهل إىل مقال نشره فانفري بـوش 

جاع املعلومـات  استروتقنية العقل البشري يف اختزان  استخداميتحدث فيه عن فكرة  1945عام 
جل التنسيق أتلك املدخلة حديثا من وأي التكامل بني املعلومات املختزنة  ،فوريةة وبطريقة تشابكي

جبلب أي جزء منها بصورة غري تتابعية، والقارئ ميتلك منتهى احلريـة يف تتبـع   وميكن أن  ،بينها
طريق النقر علـى الفـأرة   ، اليت تسمح عن تجتاه الذي يشاء عرب الوثيقة باللجوء إىل الوصالاإل

أصوات على شاشة احلاسـوب،  و صور أو سواء يف شكل نصوص أ ،باحلصول على وثائق أخرى
، وميكن التعرف علـى هـذه   األنترنتوهي تشكل القاعدة األساسية خلدمات شبكة الويب على 
" بأنـه عـرف  وقد  .2تكون مسطرةو الروابط ومتييزها عن بقية الوثيقة كوا تتخذ لونا مغايرا أ

توليفة من النص اللغوي الطبيعي مع قدرات احلاسب للتشعيب التفاعلي، أو العوض الديناميكي ال 
3"ميكن صياغته بسهولة

.  

  HYPERLINK الھیبرلینك. 2.2.7.1.4

وتتيح املعلومـات   ،هي عبارة عن إشارات مرجعية تساعد يف سرعة التنقل بني مواقع الويب
 . حتيلك إىل مواقع أخرى ذات الصلة مبعىن تلك الكلمات تلفيف شكل كلمات حتتها خط بلون خم

  HYPERMEDIA االھیبرمیدی .3.2.7.1.4

ما يسمى بالوسيط الفائق، وهي إحدى التقنيات احلديثة لشبكة الويب اليت تتيح فرصـة  و أ
يربميديا تتـيح املعلومـات يف   وذلك بواسطة الصوت والصورة، فاهل عرض املعلومات من خالهلا،

  .يف شكل أصوات مسجلة أوو شكل لقطات الفيدي

                                                
 .484.ص. املرجع السابق. كابرون 1

 .الفائق املتعدد، املهيرب، النص املفرع، املتشعب، :توجد عبارات أخرى تدل على هذا املعىن منها* 
  .524 .ص. 2002دار الفكر املعاصر، : دار الفكر؛ بريوت: دمشق. علوم اإلتصال واتمعات الرقمية. مهنا،فريال  2
  .618.ص. ملرجع السابقا.أعمال املؤمتر التاسع لإلحتاد العريب للمكتبات واملعلومات. جذوره التارخيية وتأثرياته الثقافية: النص الفائق. فنيش، رجاء دواس3 
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  أقسام الویب  .3.7.1.4
مها و، قد ال يعلم الكثري أن شبكة الويب تنقسم إىل قسمني من حيث حمتواها من املعلومات

     .الويب اخلفيوالويب الظاهر 

   الویب الظاھر. 1.3.7.1.4

 ،الشـبكة العنكبوتيـة  ما يستخدم حاليا عرب و هو ،الويب السطحيو كما يعرف أيضا بأ
ضمها ضمن قواعـد  واملواقع اليت ميكن حملركات البحث تكشيفها ويتكون من تلك الصفحات و

و ما يشغله الويـب اخلفـي أو   الباقي هو ،من احلجم احلقيقي للويب 1/500حيتوي على و ،بياناا
 7.5يد يومي بــ  مليار وثيقة بتزا2.5 أكثر منو تريابايت من املعلومات 19حيتوي على و .العميق

  .مليون وثيقة

  : الویب الخفي. 2.3.7.1.4

إال أنه من غري املمكـن علـى أي    ،توفر كما معتربا جدا من املعلومات األنترنتشبكة  إن
كون حمركات البحث عاجزة عن اإلملام ،طالع على كل موارد الشبكة من معلوماتمستخدم اإل

تعمل علـى  و) spiders(خاصة وبرجميات نيات تق استخداما، فهي تعمل على تكشيف املواقع ب
كية ال تكشف فالصفحات الدينامي ،اليت تتمتع بالثباتو ،املواقع على الويبوإجياد كل الصفحات 

ـ و ،، وهذا ما يشكل أحد مكونات اجلزء اخلفي من الشبكةمن طرف حمركات البحث مـا  و ه
ميكن التحدث عن الويب اخلفي و ،الذي خيتلف عن الويب الظاهرو العميق يعرف بالويب اخلفي أ

  : 1من خالل املؤشرات التالية  Bright Planetمن خالل ما قدمته دراسة لشركة  
  

  .مرة 550تفوق تلك املوجودة على الويب الظاهر بـ  بهاملعلومات املنشورة   -
 .تريابايت من املعلومات 7500حيتوي على   -
 .ةمليار وثيق 550  -
  .روينموقع إلكت 200.000أكثر من   -

                                                
1  The Deep Web:  Surfacing Hidden Value. [en ligne].vesité le: 29-01-06. disponible sur le lien: 
http://c.asselin.free.fr/french/webenchiffre.htm#taille. 

http://c.asselin.free.fr/french/webenchiffre.htm#taille
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 ،تريابايت من املعلومـات  750موقع ويب من اجلزء اخلفي حتتوي جممولة على  60  -
 .مرة 40ما يفوق احلجم الكلي للويب الظاهر و هو

 .حتديث مستمر هلاوهائل حلجم املعلومات و من  -
 .مرة 2000 ـمستوى املعلومات به يفوق تلك املتوفرة على الويب اخلفي بونوعية   -
 . التخصصاتوامليادين ومالءمتها لكل ااالت وتوفر املعلومات   -
 .بنوك املعلوماتوأكثر من نصف حمتوى الويب اخلفي متضمن يف قواعد   -

هي تلك اليت تعجز حمركات البحث املختلفـة  و ،يتكون الويب اخلفي من عناصر متعددةو
لبوابـات  ا أدلة البحث املتخصصـة، وفهارس ،أدلة البحث العامةوفهارس : هيوعلى تكشيفها  

  :ويتضمن الويب اخلفي الصفحات التالية.بنوك املعلوماتوقواعد  ،ةاإللكتروني
لقطات فيـديو،  ( مبعىن تلك الصفحات اليت فيها نوع من احلركية : صفحات ديناميكية -

  ...) احلركة داخل الصفحة، تتقنيا
ة من تكون بذلك غري مفهوم) WORD، PDF،EXCEL  (صفحات مكتوبة بأشكال خمتلفة  -

  . ( Robot D'Indexation)طرف روبوت التكشيف 
صفحات غري مسموح بتكشيفها، بل تكون معروفة فقط من طرف منشئيها، أو الـبعض   -

  . مقربيهم أو أصدقائهم أو زمالئهم يف العمل
  .الصفحات اليت تكون عملية الدخول إليها مرفوقة بكلمات مرور -
حملية أو شـبكات   تمواقع حساسة، شبكاصفحات ال يسمح بتكشيفها خلصوصيتها،  -

  .خاصة مبؤسسات معينة

  لغات برمجة صفحات الویب. 4.7.1.4

اللغـات   يسنذكر فيما يلو ،هناك العديد من لغات الربجمة املعتمدة لكتابة صفحات الويب
  . ااستخداماألكثر 

   HTML لغة الـ. 1.4.7.1.4

حتـواء الوثـائق   االويب، وتتميز بإمكانية هي اللغة املستخدمة لكتابة الوثائق املتاحة على و
باإلضافة إىل الكتابة النصية، كمـا تسـمح   و الفيديوالصوت من الصورة و كلاملكتوبة ا على 
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مواقـع  و وثـائق أ و حىت إىل ملفـات أ و أ) امللف(نتقال عرب الصفحات داخل نفس الوثيقة باإل
انتشرت لسهولة التعامـل   يتوال ،لنص الفائقللغة حتديد  لأو HTMLوتعترب لغة   الـ  ،1أخرى

، ولقد انتشرت Microsoft Wordمعها من خالل العديد من الربامج وأدوات حترير النصوص مثل 
وتطبيقاا وبصفة خاصة الشـبكة   األنترنتصياغة النصوص ونشرها مع ظهور  هذه الطريقة يف

  .2العنكبوتية

   SGML لغة الـ. 2.4.7.1.4

قد مت اعتماد لغـة  و 3من القرن املاضي 70 -60بدأ العمل يف تطوير هاته اللغة ما بني الـ  
، 1986عام  ي يفعامل كمعيار) Standard Generalized Markup Language (التحديد املعيارية العامة

ويف . األنترنـت صفحات إنشاء  حتديد النص الفائق اليت تستخدم يفوبعد ذلك خرجت منها لغة 
النموذج املصغر من لغة التحديـد   استخدامقامت رابطة الشبكة العنكبوتية بالتوصية ب 1998عام 

  .XMLعرف فيما بعد بلغة التحديد القابلة لالمتداد  يوالذ SGMLاملعيارية العامة 

  XML لغة الـ.  3.4.7.1.4

 )EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE4   (   املعلومـات  ترميـز  وتتمثـل مهمتـها يف
فهي تعـىن   ،موحد يسهل التعامل معه بواسطة كافة األنظمة والتطبيقات وصياغتها يف بناء هيكلي

 يف XMLتستخدم أيضاً لغة ،كما وتركز على شكل املعلومات وحتديد اإلجراءات اليت ستتم عليها
ة البيانات مبستويات حيث تسمح بتأمني وإدار بني خمتلف التطبيقات داخل الشبكة، تبادل البيانات

تسـهل   فهي HTMLو SGML بني لغيتنقطة التقاء وهي عبارة عن . خمتلفة داخل تلك الشبكات
جمموعة فرعية من لغة التحديد  ت كتابتها باللغتني السابقتني، فهيمت تبادل البيانات بني املصادر اليت

: على سبيل املثال( ناصر البيانات ع ة يفحيث تقوم بتحديد نوع املعلومات املتضمن ،املعيارية العامة
   .كتفاء بتحديد طريقة عرضهاوليس جمرد اإل...) رقم املنتج، السعر

                                                
1 HONEYCUT, Jerry, PIKE, Marryann.Op cit.p309. 

 .متت الزيارة يوم .]2004يونيو [ 1ع  .cybrarians journal .هل تغري مستقبل املكتبات الرقمية :XML .هبة عبد الستار ،مصيلحي 2
  www.cybrarians.info/journal/no1/xml.htm :على الرابطمتاح  .20/01/2006

3 Langue Généralisée Standard.[ en ligne]. Visité le: 15/03/06. disponible sur le lien : 
http://xml.coverpages.org/sgml.html&prev=/searchlr.  
  
4  HARDY, Daniel, GUY, Mallus, NOEL, Jean.Op. cit.p770. 

http://www.cybrarians.info/journal/no1/xml.htm
http://xml.coverpages.org/sgml.html&prev=/searchlr
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 ،صـياغتها  والتقيد يفدودية احملوتشري إىل عدم  تعين "متدادالقابلة لإل"و أ Extensibleوكلمة 
، HTMLلفـائق  لغة حتديد النص ا و احلال يفحيث ال يشترط التعريف والتحديد املسبق هلا كما ه

تم بشكل وطريقة عرض املعلومات على يف كون هذه األخرية  HTMLيكمن الفرق بينها ولغة و
كما تصف وظيفة كل عنصر من عناصر تلـك   ،حتدد بنية وهيكلية املعلومات XMLبينما ،الشاشة

 وهي على شـكل  ها،من قبل منتج ، حيث جيب إنشاؤها وحتديدها خالل حتليل الوثيقةاملعلومات
تتم هيكلة الوثيقة مـن  ، ونفس الصفحة استخدامه مع لغة حتديد النص الفائق يفمرن ميكن نصي 

  .1املختلفةالتعامل مع الوثائق  من حيث ميكنها ،كود اللغة نفسهو خالل وثيقة تعريف النوع أ

   JAVA لغة الـ. 4.4.7.1.4

 ،مت إعدادها مسـبقا  يف األيام املبكرة للويب كان كل شيء يعرض ساكنا، ومكون من مادة
التصميم جافـا، حيـث   وفلم تكن صفحات الويب تقدم شيئا مبتكرا حىت مت ظهور لغة الكتابة 

ما يعرف باأليقونـات، قصاصـات الصـوت،    و الرموز الرسومية أ استخداممسحت هاته اللغة ب
ولغة اجلافا هـي لغـة برجمـة طورـا شـركة مشـس للـنظم املصـغرة          .الرسائل الوامضة

SUNMICROSYSTEMS هي تستخدم يف كتابة النظم برامج ميكن تشغيلها علـى أي حاسـب   و
  .2آيل

  عارضات وخادمات الویب. 5.7.1.4 
اليت  حلاسب اخلاص باجلهةكون على احلاسب املضيف، أو على اهي عبارة عن برامج قد ت 
ها يف رحلـة  تصال بالشبكة، ومتثل عارضات الويب أحد أهم اجلسور اليت جيب العبور عليتوفر اإل

  :3الويب الشيقة، وتنقسم إىل ثالثة أنواع رئيسية هي

  : العارضات اخلطية .1  
هي سهلة وبسيطة من النوع النصي، وهي غري قادرة على عرض الصـور أو األصـوات     

  ).1991ظهرت ألول مرة عام ( 

                                                
   .املرجع السابق. هبة عبد الستار ،مصيلحي 1
 .501-500 .ص -.ص.املرجع السابق. كابرون 2
  .214-209 .ص -.ص.املرجع السابق. طلبة، حممد فهمي 3
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  : العارضات ملئ الشاشة .2  
الروابط يف هذا النوع من العارضـات  وهي تعتمد أساسا على تقنية النص الفائق، وتظهر   

  ).lynxكمثال عن هاته العارضات جند برنامج ( على شكل نصوص مضاءة 

   :العارضات اجلرافيكية اليت تدعم النص الفائق .3  
حيث يوفر هذا النوع من العارضات إمكانية عرض النصوص، الصور، األحداث ولقطات  

، هـذا  )Net Scape(بالناتسـكي ) Mosaîc( زاييـك مو:الفيديو، ومن أشهر هاته العارضات جند
  :   باإلضافة إىل عارضات أخرى منها

Cello –Microsoft ، I-comm، web server، web objects، net answer، web composs، slipk net، 
silicon junction...  

  .وقد تطرقنا إىل هذه األدوات يف الفصل الثالث من دراستنا

  خداماتھااألنترنت واست .4.2
 ،غريهاونقل امللفات وبريد إلكتروين  نالعريقة اليت توفرها األنترنت م باإلضافة إىل اخلدمات

  :مايلييف خمتلف ااالت سنستعرضها في ات عديدة ومتنوعة هلاته الشبكةاستخدامهناك 

  األنترنت والبحث عن المعلومات. 1.2.4
الـذي   اهلـدف  وث عنها داخل الشبكة هن البحإوبالتايل ف ،هي حمور احلديث اتاملعلومف
، فهناك مواقع متخصصة يف جمال املعلومـات واألخبـار وهنـاك    فردأو أي مؤسسة  إليهتسعى 

، وهلذا يعترب من الضرورة مبكان معرفة 1وكاالت األنباء املختلفة اليت تبث حصيلتها من املعلومات
  .ل األنترنتاألمور املتعلقة ذه املعلومات وطرق البحث عنها من خال

  مصادر المعلومات على الشبكة. 1.1.2.4

يتكون و، وموضوعاامصدرا من مصادر التزود باملعلومات مبختلف أشكاهلا  األنترنتتعترب 
  :2يف ما يلييع عدة مصادر عرب الشبكة نوردها هذا الزخم اهلائل من املعلومات من جتم

                                                
  : الرابط  ىمتاح عل. 12-12-2005 متت الزيارة يوم .]على اخلط[.تقنية قد تكون نعمة: االنترنت. خالد ،العامري 1

http://www.alwatan.com/graphics/2003/09sep/19.9/heads/lt2.htm 
  

2 LENORMAND, Patrick. Trouver sur Internet. Paris: Micro application, 2001.pp22-28. 
  

http://www.alwatan.com/graphics/2003/09sep/19.9/heads/lt2.htm
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  املواقع احلكومية .1
تضم أيضا اهلياكل اليت تتبع هذه و ،بعض الدوائر احلكوميةو أ تعمل على إنشائها احلكومات

..) .الدوائر، مصاحل إداريـة  مواقع لبعض الوزارات،( الدوائر، وتقوم بتوفري املعلومات للمواطنني 
  .الفرنسية باللغة (GOUV)  أواإلجنليزية  باللغة(GOV) وتنتهي عناوين هذا النوع من املواقع بالالزمة 

   ؤسساتمواقع امل .2
حيث تكون تابعة ملؤسسة ما، وتعمل ألجل جلب مستخدمي األنترنت إليها بتـوفري كـم   
هائل من املعلومات واخلدمات، ضمان البحث يف حمركات البحث بكلمات مفتاحيـة بسـيطة،   
روابط إىل مواقع إلكترونية خمتارة، معلومات قانونية، أخبار، مسابقات، عروض عمـل وجتـارة   

امللفات املوضوعية تشكل مصدرا هاما من مصادر املعلومات، وتكـون هاتـه    كل هذه...وسفر،
  . )COM(املواقع معرفة من خالل الالزمة 

  غري جتارية/ مواقع غري حكومية .3
مواقع ملختلف اهليئات واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية، واليت ال دف مـن خـالل    

معيات تسعى من خالل هاته املواقـع إىل التعريـف   نشاطاا إىل الربح والتجارة، فاملنظمات واجل
بنفسها وبنشاطاا وأهدافها ألكرب شرحية ممكنة للخروج من نطاقها اجلغرايف إىل نطاق عاملي عـرب  
الشبكة، فمجموع هذه املواقع يشكل رصيدا من املعلومات املتخصصة حسب كـل مجعيـة أو   

أو الزمة تدل على التواجد اجلغرايف  )ORG(زمة منظمة، وعادة ما تنتهي عناوين هذه املواقع بالال
  ...FR،UK، CA،DZللمنظمة أو اجلمعية كـ  

  مراكز التوثيقواملكتبات  .4
ملختلف املكتبات العامة،اجلامعية، الوطنية من  هذا طبعا بعدما يتم حتويل األرصدة الوثائقيةو

و ما يعترب حبق أحـد أهـم مصـادر    الصيغة الورقية إىل صيغة إفتراضية على شبكة األنترنت، وه
احلصول على املعلومات من خالل الشبكة، وعادة ما تنتهي عناوين املواقع اإللكترونيـة اخلاصـة   

اموعات اخلاصة مبراكز التوثيـق فهـي   وأما فيما خيص األرصدة ،  (EDU)باجلامعات بالالزمة 
و ين للموقع اخلـاص باملؤسسـة أ  أصعب من ناحية اإلتاحة والوصول كوا تأيت يف املستوى الثا

  .املنظمة اليت تكون ضمنها
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  مواقع الصحافة .5 

علومات وحداثتـها  من حيث غىن املتعترب أيضا من بني أهم مصادر املعلومات على الشبكة  
إىل الشبكة وفق حمتويـات متخصصـة   عالم حولت منشوراا فمعظم وسائل اإل... مصداقيتهاو
 األنترنـت كما يوجد نوع آخر من الصحافة على ...) معلومات، أخبار جارية، ملفات، قواعد(
و ليس هلا أصل ورقي كما هوة املنشأ، إذ أا تنشأ على الشبكة مباشرة اإللكترونيهي الصحافة و

 األنترنتمع اعتمادها على  ،احلال لبعض الصحف اليت ما زالت مستمرة يف النشر بالصيغة الورقية
 .كذلك كمصدر ثان للنشر

   أشخاص) صفحات ( مواقع  .6
كيفيات بصفحات ويب خاصة بأشخاص معينني، وهي توفر كما معتربا وعبارة عن مواقع 

ـ اإلوتوجهات خمتلفة ومتعددة املشارب و و جتاهات، إال أن ما يعاب على هذا النوع من املواقع ه
 .حمتويااوقضية التحيني اخلاصة مبعلوماا ومصداقية املعلومات 

   اعد املعطياتقو .7
هي أحد أهم مراصد ومصادر املعلومات على األنترنت، إال أا تعترب من بـني مكونـات   

فقط للذين يتحكمون بطريقة جيـدة للبحـث    لالويب اخلفي، فهي بذلك غري متاحة للجميع، ب
داخل الويب اخلفي، فهذا النوع من مصادر املعلومات على الشبكة ال تتمكن حمركات البحـث  

لفة من البحث خالهلا كوا غري قابلة للتكشيف من قبل هذه احملركات كغريها من املصـادر  املخت
  . اليت يتضمنها الويب اخلفي

  ) أنواع البحث على الشبكة(ل األنترنت طرق البحث من خال. 2.1.2.4
ميكن العمل على عدة أنواع من األحباث نورد أمهها يف األنواع  األنترنتعلى مستوى شبكة 

 :1اليةالت
  البحث العام .1

                                                
1 LENORMAND, Patrick. Op. cit. pp 35-38. 
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وهذا بكتابة الكلمات املفتاحية يف الصفحة األوىل للـدليل، مث   ،للبحث حول موضوع عام 
ومـن مث   ،هي إظهار الكلمات املفتاحيـة و ،تعديلها يف كل مرة حىت الوصول إىل النتيجة املرجوة

  .ستعانة مبحرك حبث للقيام بعملية البحث على مستوى الشبكةميكن اإل

  بحث املتقاربال .2
 ،حيث جتد يف أدلة البحث املوضوعات مرتبة وفق فئات، فئات فرعية، أعمدة، أعمدة فرعية

  .املصادر اليت تدور ضمن املوضوع قيد البحثو حىت يتسىن لك اكتشاف املواقع أ

  البحث املدقق .3
ة، يـتم  العديد من الكلمات املفتاحية الدقيقو أ ،عبارة عن حبث متعدد يعتمد على كلمةو ه

حسب (و املتخصصة البحث أوال من خالل حمركات البحث املتعددة، مث حمركات البحث العامة أ
 .حسب املوضوع و ، أ...)صور، برامج، صوت، فيديو( اهلدف  باال اجلغرايف، حس

   البحث التفاعلي .4
د مـزودي  تصال بأحفبخالف األنواع الثالثة السابقة، ففي هذا النوع من البحوث جيب اإل

ـ و أ األنترنتخدمة  إىل الشـخص  و أ ،الصـحيحة  اتباملسؤول عن املوقع لتوجيهك إىل املعلوم
أحد أهم األدوات املناسبة هلذا النوع من البحـث علـى   ... املناسب، وتعترب ندوات النقاش، احملادثة

 .األنترنت
  

  منطق البحث من خالل األنترنت. 3.1.2.4
وهنـاك العديـد    ،عتماد على منطق ما للبحثجيب اإل نتاألنترللقيام بعملية البحث على 

 . منها، إال أننا سنكتفي فقط باألهم واألكثر رواجا واستخداما

  

  المنطق البولیاني. 1.3.1.2.4
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 "، ماعـدا وو، أ" عبـارات   استخدامنظام يستخدم يف استرجاع املعلومات احملوسبة بو ه
  : 1وميكن شرح عوامل البحث البولياين كمايلي 

  ونستخدم هذه الرابطة لتضييق                            ":et ،and و، " -
  جمال البحث وذلك بالربط بني مصطلحني

  وجعل النتيجة أكثر دقة وذلك بالبحث 
  .من خالل الكلمة أو الكلمات املربوطة 

  .يف املنطق البولياين" و" داماستخ: 09شكل                                                                   
  
  " أو"ونستعمل الرابطة ":  ou ،orأو، " -

  يف حالة ما إذا أردنا توسيع جمال البحث
  لنجعله يشمل على أي من الكلمتني 

  .                                               أو الكلمات املستخدمة يف عملية البحث 
  .يف املنطق البولياين" أو" استخدام: 10شكل                                                             

  
  حيث نستخدم هذه: " no  ،notماعدا ، " -
  األداة بغرض عزل مصطلح أو واصفة حمددة 
  من عملية البحث، أي أننا نريد البحث فقط 
  عن كلمة واحدة دون ربطها، وبالتايل تستثىن 
  ) ت ماعدا األساتذة األنترن.( من نتائج البحث 

  .يف املنطق البولياين" ماعدا" استخدام: 11شكلاألنترنت    أي البحث عن كل الكلمات اليت فيها
  ما عدا الكلمات اليت تتحدث عن األنترنت        

                                                                                                    . واألساتذة معا

  البحث باللغة الطبیعیة. 2.3.1.2.4

                                                
  .42-38.ص -.ص.املرجع السابق .املكتبات) أمتتة( حوسبة .إميان فاضل السامرائي ، عامر إبراهيم، قنديلجي، 1

  نترنتاأل  
 

               
  ذةاألسات

 

  األساتذة          
    نترنتاأل

       و     
 األساتذة

                                             نترنتاأل
        

  
  

  االنترنت  
 

  األساتذة     
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عتماد على الكلمـات   اإليفيتلخص  األنترنتاللغة الطبيعية يف عملية البحث على  استخدام  
فيكتفي كتابة سؤال بسيط حيتوي علـى كلمـة    ،املفتاحية البسيطة للتعبري عن موضوع البحث

هنا إىل بعض التوجيهات اليت جيب علـى   جتدر اإلشارةو ،كلمتني معربتني عن موضوع البحثوأ
   :1حث من خالل حمركات البحث املختلفة أن ينتبه هلااالب

يف الصفحة  هاخلانة املخصصة لكتابة الكلمات املفتاحية ليس صغرية باحلجم الذي هي علي -
  .املضيفة على مستوى حمركات البحث

  .ل مرةترتيب الكلمات يف صياغة البحث يعطي نتائج خمتلفة يف ك -
  .جيب تغيري ترتيب الكلمات يف حالة عدم احلصول على النتائج املرغوب فيها -

   محركات البحث على شبكة األنترنت. 4.1.2.4
حيث تقوم  ،برامج ذكية تقوم بفهرسة املواقع املختلفةهي  Search Enginesحمركات البحث 
يطلق عليها أحيانا كشافات و قع مث تتفحصها وتستخلص فهارس املعلومات،ابتحميل صفحات املو

على املعلومات، إال أن دورها يكاد ينحصر يف كوا  تعد وسيلة سريعة للحصول وهي ،يبالو
وميكن القول إن حمرك البحث يشمل برناجماً يتسرب  ،2قاعدامن املواقع إىل  نظام لنقل البيانات

مث يقوم  املطابقة ملوضوعات البحثد الصيغ بغية إجيا ،ماليني الصفحات املسجلة يف الفهرس إىل
غري أن حمركات البحث تعمل بأساليب  ،بتصنيف هذه الصيغ وفقاً ملدى ارتباطها مبوضوع البحث

ا ميكن التمييز بني طريقتني لفهرسة وهن. ديدة اليت تعتمدهاخمتلفة جداً طبقاً لشبكات اخلدمات الع
  .الصفحات واملواقع على الشبكة

 الفهرسة البسيطة .1

نصوص  يف الواردة معظم الكلماتجعل من قراءة كلمات صفحات املوقع مجيعها، مث تتض
  .هذه الصفحات ككلمات مفتاحية خلدمة البحث

                                                
  .106 .ص.املرجع السابق.غراف، نصر الدين 1

متت الزيارة . ]على اخلط[. "05املعلوماتية، ع "يف . املتاحة على اإلنترنتالبوابات ودورها يف اإلفادة من املعلومات . فراج، عبد الرمحان 2
 :متاح على  الرابط. 15-02-2006يوم

http://informatics.gov.sa/magasine/ modules.php - name= Sections&op= viewarticle&artid= 47.htm  
 

http://informatics.gov.sa/magasine/
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  الفهرسة الذكية .2
يف  ككلمات مفتاحية تستخدممجل واصفات، أوتتضمن إجراء حتليالت معقدة دف تعيني 

  . عملية البحث
يتم ختزينها يف قواعد  ،الكلمات املفتاحية وت أالواصفا ونتهاء من حتديد اجلمل أوبعد اإل

حيث يوضع إىل جانب كل كلمة عنوان يعينه حمدد املصدر املوحد  ،معطيات حمركات البحث
(URL) ، اليت تتضمن  فعندما يبحث املستفيد عن الصفحات، حتديد مكان وجود امللفوبذلك يتم
 ستحضاراعدة بيانات حمركات البحث ويتم ، يتم إحالة طلب املستفيد إىل قاواصفة حمددة كلمة أو

  .1عناوين صفحات املواقع مجيعها اليت تتطابق مع طلب املستفيد
 .البسيطة واملتعددة :وميكن التمييز بني نوعني من حمركات البحث هي

 
 
 
 

   المحركات البسیطة. 1.4.1.2.4
  : وع من احملركاتوهذه بعض النماذج عن هذا الن 2 باحملركات األحاديةو كما تعرف أيضا أ

- LYCOS   

موضوع ميكن البحث من خالهلا، أما خيارات البحث فهـي   21يقدم هذا احملرك قائمة بـ 
، الربامج، القواميس، املوسيقى، األخبار، بأمساء املدن، احملتويات، الكت :تضم البحث يف كل من

  ...قتصاديةاإل تالصور، الطقس، اموعات اإلخبارية، املؤشرا
: اإللكتـروين متاح على العنـوان  و وه A2Zوتوي ليكوس على حمرك حبث فرعي هكما حي

www.a2z.lycos.com 3ألف موقع على الشبكة  40يعمل على تكشيف أكثر من و.  

                                                
  :الرابط  ىمتاح عل. 25/01/2006 متت الزيارة يوم .]على اخلط[.حمركات البحث على الشبكة 1

 http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/faselwaheone.htm       
  
. وقسنطينة دراسة ميدانية جبامعات وهران، اجلزائر: ئريةسلوك الباحثني حيال املعلومات العلمية والتقنية داخل املكتبة اجلامعية اجلزا. بطوش ،كمال 2

 .296.ص.2003قسنطينة، : علم املكتبات: أطروحة دكتوراه دولة
  .22.ص.2005دار املصرية اللبنانية، ال :القاهرة .التعليم اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت. اهلادي ،حممد حممد 3

http://www.a2z.lycos.com
http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/faselwaheone.htm
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- ALTAVISTA  
  http://www.altavista.com :عنوان املوقع اإللكتروين للمحرك على الشبكة

يف  1995سبانية النظر من أعلى، مت تصميم هذا احملـرك عـام   تعين باللغة اإل ALTAVISTAكلمة  
، يقوم هذا احملرك بالبحـث يف أكثـر مـن    2000مت فتحه ألول مرة يف باريس عام ، وكاليفورنيا

مليون صفحة باللغة  13أسابيع، وحيتوي على  6 - 4 ، وحيتوي على فهرس حيني كل1خادم 645000
   .لغة أخرى من غري الفرنسية 25مليون صفحة بـ  550رنسية، الف

املفتاحية يف اخلانة املخصصة للبحث، مث اختيار  تللبحث يف هذا احملرك يكفي إدخال الكلما
عدد الصفحات اليت مت العثـور    : جمال البحث ولغته، والنتائج تكون معروضة وفقا للعناصر التالية

لوثيقة، لغة الوثيقة، عنوان املوقع، بدايـة الـنص، تـاريخ آخـر     عليها، عنوان الوثيقة، حجم ا
 Mes أيقونـة كما يتوفر أيضا على إمكانية تسجيل نتائج البحث وذلـك بـالنقر علـى    .تعديل

recherchesأو إرسال هذه النتائج إىل عنوان بريد إلكتروين بالنقر على الرابط ، :"envoyer toute la 

page des résultats par courrier électronique"    كما يتيح أيضا البحث باستخدام تقنية البحـث
  :2هاته احملركات اجلدول التايل يبني البعض من و.املتقدم لتضييق جمال البحث

  العنوان  اإللكتروين  حمرك البحث
EXCITE www. Excite.comhttp:// 
WEBCRAWLER http://www.webcrawler.com 
LYCOS http://www.lycos.com 
DEJA http://www.dejanews.com 
DISINFORMATION http://www.disinfo.com 
ONRAMP http://www.onramp.com 
CYPER411 http://www.cyper411.com 
OPEN TEXT http://index.opentext.net 
REX /index.skyline.nethttp:/ 
MUSICSEARCH http://musicsearch.com 
YELLOW PAGE http://www.nyp.com 
NEWS INDEX http://www.newsindex.com 
LOOKSMART http://www.looksmart.com 
VOILA http://www.voila.com  
Hot bot http://www.hotbot.com 

 www.mekinley.com  ماجالن
  

                                                
  .418 ـ 408 .ص -.ص. املرجع السابق. ، مصطفىالسيد 1
  .94 -86 .ص -.ص .2001إيبيسكوم، :القاهرة .نترنتمعلومات املكتبات على شبكة األ دليل مصادر .زين عبد اهلادي، 2

http://www.altavista.com
http://www.webcrawler.com
http://www.lycos.com
http://www.dejanews.com
http://www.disinfo.com
http://www.onramp.com
http://www.cyper411.com
http://index.opentext.net
http://musicsearch.com
http://www.nyp.com
http://www.newsindex.com
http://www.looksmart.com
http://www.voila.com
http://www.hotbot.com
http://www.mekinley.com
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  .األنترنتبعض حمركات البحث على : 14اجلدول 

  المحركات المتعددة . 2.4.1.2.4

ستعانة مبحركـات  هي احملركات اليت تقوم باإل  moteurs métaLes حمركات البحث املتعددة
 ،التساؤل يطرح على كل احملركات الـيت تتضـمنها  حبث أخرى يف عملية حبث متزامنة، أي أن 

كرب، من الصعوبات اليت تواجه هـذا النـوع مـن    أبفاعلية وسرعة وبالتايل تكون النتائج أكثر و
يف احملركات الـيت تبحـث مـن    ... احملركات اختالف كيفية صياغة السؤال، وكتابة الكلمات،

فضل الطرق يف صياغة التساؤل يف مثـل  كلمة واحدة من أ استخدامخالهلا، لذلك يعترب البحث ب
  : 1 بعض هذه احملركات على سبيل املثال ال احلصر يهذا النوع من احملركات، وسنذكر فيما يل

- YAHOO  

وهي تعد من http://www.yahoo.com املوقع  من خاللميكن الوصول إىل أداة البحث هذه 
و من اختراع أمريكي ذوهو  ،Googleأوىل أدوات البحث وأكثرها شعبية و شهرة بعد حمرك الـ 

عـد أداة جيـدة   ي YAHOOن إويف الواقع ف، ومت تطويره مبخابر جامعة ستانفورد، 2جذور صينية 
وهو يوفر إمكانية البحث . 3أسلوب تقسيمها و تنظيمها بالنظر إىل للمالحة والبحث عرب األنترنت

   . 4لفرعيةوفق العناوين االلكترونية ، وفق املوضوعات واملوضوعات ا

- GOOGLE   
" com"تتغري الالزمـة  واإلجنليزية، بة للنسخة بالنس www.google.com: العنوان التايل متاح

شتق اسم هذا احملرك مـن املصـطلح   ا.نسخة العربيةيف ال" ae"ويف النسخة الفرنسية " fr"لتصبح 
نفسه مائـة   يف 10حاصل ضرب العدد ( 100 أس10ين العدد الذي يع GOOGOLالرياضي جوجل 

 8000يستخدم شبكة بــ  و ، وه1998أ عام .م.، وقد مت استحداثه من طرف طالبني يف الو)مرة 

ثا، وحيتوي فهرسـه إىل غايـة   /صفحة 1000كما يقوم بتحميل صفحات الويب مبعدل  حاسب،
  .5مليون صفحة 60حوايل  2001

                                                
1 LENORMAND, Patrick. Op. cit.p.p. 223-227. 
2 ENGST, Adem.c, LOW, Corwin.s, SIMON, Michel.a. Op. cit. p.521. 
 

  .422ـ  418 .ص -.ص. املرجع السابق . رنيت كة االنتدليلك الشامل إىل شب. ، مصطفىالسيد 3
4  OLEARY, Thimony .j. Internet: guide d'utilisation. Canada: bibliothéque national de Canada,1996.p39. 
5 OLEARY, Thimony .j. Ibid.p265. 

http://www.yahoo.com
http://www.google.com
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- ARIANE6   
ـ و) أدلة وحمركـات (أداة حبث  15 ويضم www.ariane6.com: التايللعنوان على ا متاح و ه

دليل وحمـرك مـرتبني    1117، يضم أيضا دليال متعددا بـ للغة الفرنسيةعبارة عن حمرك متعدد با
  .البحث املتقاربواملنطق البولياين  استخدام، وتتوفر فيه إمكانية البحث بحسب البلدان

- DOGPILE  
أداة  15يضم جنلوفوين وعبارة عن حمرك أو وهwww.dogpile.com : التايلعلى العنوان  متاح 

املواقـع اإلخباريـة،   و) FTP(ة اإللكترونيأرشيفها، امللفات وباإلضافة إىل ندوات النقاش  ،حبث
كما يوفر أيضا ترتيبا موضـوعيا ألدوات البحـث    ،حسب أدوات البحثيعرض النتائج مرئية 

  .املستخدمة
  
  
- IXQUICK  
أداة حبث وفق ثالثـة   11يبحث من خالل  www.ixquick.com: متاح على العنوان التايل 

يعمل علـى  و ،لغة أروبية 12 يتيح البحث بـ.. .صور، ،MP3ملفات ،وثائق ،أنواع من البيانات
حتويل الصيغ اليت تطرح ا التساؤالت إىل صيغة موحدة على مستوى كل األدوات اليت يسـتعني  

  . عملية البحث يف ا

- MEGA-SEARCH   
 10عبارة عن حمرك حبث متعـدد يضـم   و وه  www.mega-search.com.:متاح على العنوان

و أدلة، عملية البحث تكون إما وفق املوضـوعات أ  10حمركات حبث، ودليل متعدد حيتوي على 
  . بالكلمات املفتاحية، وكال اخليارين متاح على الصفحة الرئيسية على موقع احملرك

- METACRAWLER  
رف جملة ، وانتخب من ط1995عام  أنشأ .www.metacrawler.com:التايلعلى العنوان  متاح 

  .حمركات 10يضم و وه ،عدة مرات كأحسن حمرك البحث متعدد"  *األنترنت ةحيا: وياه"

http://www.ariane6.com
http://www.dogpile.com
http://www.ixquick.com
http://www.mega-search.com
http://www.metacrawler.com
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  األعوان الذكیة. 5.1.2.4
  .1بلدو مجاعة أو أهداف فرد ما أو نه الشخص املكلف بتحقيق هدف أأيعرف العون على 

أوامـر مـن    أما األعوان الذكي فهي عبارة عن وحدات معلوماتية مصممة بطريقة تسمح بتنفيذ
شخص، أومن عون آخر عن طريق اإلتصال، كما أا تتمتـع باإلسـتقاللية يف تنفيـذ خمتلـف     
العمليات، بعد أن تقوم مبراقبة األوضاع واختاذ القرارات املناسبة باستخدام الذكاء االصـطناعي،  

  : 2وتوجد على شبكة األنترنت عدة أنواع من األعوان الذكية فنجد 
  
  
  

   أعوان البحث. 1
  .  تسمح بعملية البحث عرب الشبكة العنكبوتية

   أعوان خوادم الويب. 2 
  .وهي عبارة عن أعوان تقوم بالتثبت على مواقع الويب من أجل تقدمي خدماا

   أعوان فلتره. 3
عبارة عن أعوان تقوم بتصفية املعلومات وفلترا، أي فرزها تبعا خلصائص معينـة حيـددها   

  .    املستخدم

  ن تذكريأعوا .4
  .تقوم بتذكري املستخدم وتنبيهه إىل ما يهمه من أحداث وأغراض

  أعوان اخلدمة .5
  ).مستخدمي األنترنت( تقوم بتوفري خدمات متخصصة لصاحل املستفيدين منها  

                                                
* LE MAGISINE: YAHOO INTERNET LIFE. 
 
1 LE PETIT ROBERT. 

  .56.ص .املرجع السابق .هميحممد ف طلبة، 2
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  :األعوان املتنقلة .6
موقع آلخر من أجل تنفيذ وحتقيق وتقدمي خـدمات خاصـة    نتنتقل من مكان آلخر، وم

  .ملستفيد ما

  األنترنت والتعلیم. 2.2.4
امتيازات قـد ال تتـوفر يف   و ،يف جمال التعليم نظرا ملا توفره من خدمات األنترنتتستخدم 

  .النظم التعليمية التقليدية

   ماھیة التعلیم عبر األنترنت. 1.2.2.4
ثورة املعلومات الرقمية، الذي يتطلب هذا الذي نعيشه هو عصر التقانة وال شك أن عصرنا 

، وبالتايل ضرورة تغيريه وإصـالحه ليسـتجيب   مة تغيري الطرق التقليدية املعتمدة يف التعليضرور
، ومنه استعمال شبكة األنترنت وما تتيحه من مزايا تعمل على التواصل احلر 1ملتطلبات هذا العصر

حد العوائق أاملكانية اليت ما فتئت تعترب ، متخطية بذلك الفوارق الزمنية وبصفة تزامنية وغري تزامنية
  . انتقاهلا من شخص آلخرو اليت تعترض سبيل انسياب املعلومات

يفهم من تطبيق األنترنت يف التعليم استخدام هذه التكنولوجيا املتطورة حلل الكثري من املهام، 
وعلى وجه اخلصوص تلك املتعلقة بالتدريس والتعلم وإدارة العملية التعليمية، وميكن إجياز وسائل 

: 2ت املطبقة يف جتميع املعلومات وتطبيقات التعليم عرب األنترنـت يف التقنيـات التاليـة   اإلتصاال
وذلك باإلعتماد ... مؤمترات السمعيات، املرئيات، الربيد اإللكتروين، الوصول إىل قواعد البيانات،

 احملاضـرة، التعلـيم الـذايت،   : على إستراتيجيات التدريس على الشبكة وفق أحد الطرق التالية
... التدريب، العمل يف جمموعات صغرية، التعاقدات العلمية، فرق املشروع، املنتديات الدراسـية، 

وتعمل املدارس الذكية على تطبيق هذه التقنيات وربطها مع برنامج احلكومة اإللكترونية للـوزارة  
 شـبكة  املعنية بالتربية أو التعليم أو التكوين من أجل وضع كل أعضاء املؤسسـة التعليميـة يف  

  .3واحدة

                                                
أطروحة دكتوراه .دراسة ميدانية يف املؤسسات التربوية اجلزائرية، والية قسنطينة منوذجا: البحث الوثائقي يف جمتمع املعلومات. بودربان، عز الدين 1

 .118.ص. 2005قسنطينة، : كتباتعلم امل: دولة
  .248 -243 .ص -.ص.املرجع السابق. اإلنترنتالتعليم اإللكتروين عرب شبكة  .اهلادي ،حممد حممد  2
  .22.ص. املرجع نفسه   3
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  مزایا التعلیم عبر األنترنت. 2.2.2.4

فاإلنترنت كشبكة عاملية متعددة األطراف واخلدمات تتيح العديد من الوظائف واإلمتيازات  
للعمل على حتسني عملييت التعليم والتعلم، وحتقيق مردودية أكثر من خـالل اسـتغالل امليـزات    

  :1ا اال واليت نوجزها يف النقاط التاليةواإلجيابيات اليت تتيحها األنترنت يف هذ
القدرة اهلائلة للشبكة يف استقبال واستخراج أكرب قدر من املعرفة وحفظهـا وختزينـها    -

  .واستخراجها ومعاجلتها وتصنيفها
إتاحة الفرصة لألفراد للتواصل والتحاور حول املوضوعات الين ختصهم باستخدام جمموعة  -

لكتروين، جمموعات النقاش، جمموعات األخبار، املؤمترات عن بعـد   من الوسائل كالربيد اإل
 ...IRCوخدمة احملادثة الفورية

 . إمكانية اإلستفادة من مئات الربامج احلاسوبية  املتاحة على الشبكة يف اال التعليمي -
 تعلم الكثري من اللغات األجنبية وممارسة مهارات هذه اللغات كتابة، قراءة، إتصـاالت  -

 .هاتفية
 .ربط الكثري من املدارس أو الفصول يف البلد الواحد أو يف بلدان متعددة معا -
 .تطوير وظيفة املدرس ليصبح مبثابة املوجه املرشد وليس امللقن -
استخدام األنترنت واملعلومات املتاحة عرب خمتلف مواقعها للعمل على تدريب املعلمـني،   -

م بطريقة فعالة على استخدام التكنولوجيـات احلديثـة   وترقية معارفهم مع ضرورة تدريبه
  . 2املستعملة يف التعليم عن بعد وذلك لتحقيق نتائج أفضل

  األنترنت والصحافة. 3.2.4
تكنولوجيـا  أصبحت الصحافة تعرف يف وجهها اجلديد بصحافة  األنترنتإذ بفضل شبكة 

جمال الصحافة إىل تغيري جذري يف  اإلتصاالت، أو صحافة املعلومات، فأدى استخدام األنترنت يف
األسس واملفاهيم اليت يقوم عليها العمل الصحفي، فلم يعد يعتمد فقط علـى األدوات التقليديـة   
للحصول على املعلومات ونشرها، بل أصبح يستخدم األنترنت مبا تتيحه من قواعـد معلومـات   

ة اإلخبارية لتحريـر مادتـه   يستطيع الصحفي من خالهلا احلصول على املعلومات واملاد* ضخمة 
                                                

  .265 -257 .ص -ص. املرجع السابق. زيتون، كمال عبد احلميد   1
  ،لعربيةة النيل اجمموع: القاهرة. التكنولوجيا احلديثة استخدامالتعلم بدليل التعليم و :نترنتالتعلم عرب األ. هاين مهدي اجلمل، .تر.ساملون، جيلي  2

  .99.ص.2004
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، كما متكنت الصحافة بعد إستفادا من امليزات اليت متنحها هلا األنترنت من التغلـب  1الصحفية
النشـر   لإرتفاع تكلفة الطباعة، مشـاك ( على الصعوبات اليت كانت تعترض الصحافة املطبوعة 

لصحفية عرب األنترنت تتمتـع  فأصبحت تصل إىل املتلقي مباشرة، كما أن التغطية ا...) والتوزيع،
جبملة من اخلصائص اليت جتعل من املادة الصحفية ذات قيمة ومصداقية اخلرب وتكون التغطية فورية، 

  ... 2حية، تفاعلية
لكن وبالرغم مما توفره األنترنت يف اال الصحفي من إجيابيات، إال أنه جتدر اإلشارة إىل أحد     

ي أو رجل اإلعالم عند اعتماده على األنترنت لنشر أعماله وهو أهم املشاكل اليت تعترض الصحف
ما يتعلق بضمان محاية حقوقه املادية واملعنوية، فكثريا ما حتـدث مواجهـات بـني الصـحفيني     
ومؤسسام بشأن حقوقهم على املصنفات اليت تعمل املؤسسة على نشرها واستغالهلا عرب الشبكة 

  .3دون موافقة الصحفي املؤلف

  األنترنت والتجارة. 4.2.4

إذا كانت الشبكات تعمل على نقل املعلومات وإتاحتها إىل خمتلف املستفيدين منها، فإـا   
كذلك تعترب قناة جد مهمة للقيام مبختلف العمليات التسويقية، لذلك جلأت الكثري من الشركات 

تعترب وسيلة فعالة ومهمة واملؤسسات التجارية إىل اإلستعانة ذه الشبكات، خاصة األنترنت اليت 
يف إطار املراحل التسويقية للمنتجات واخلدمات مستفيدة باإلمتيازات اليت متنحها ، وميكن اعتبـار  

األمريكيـة لتسـويق   " بيتزا هت"بداية إنطالق التجارة اإللكترونية، مع توجه شركة  1994سنة 
إلتصاالت على مستوى شبكة مدير ا   BRION.EC وحسب . 4خدماا عرب موقعها على األنترنت

                                                
أ ، يعتمد هذا النظام .م.األمريكية اليت تصدر عددا كبريا من الصحف يف الو GANETTمن أبرز قواعد املعلومات يف اال الصحفي جند * 

، وص، صور ،صوتنص( واد التحريرية الذي طورته إحدى الشركات األملانية على قاعدة بيانات ضخمة ، ولديه القدرة على التعامل مع كافة امل
 ...) فيديو ،

 .05.ص.2003دار النهضة العربية، :اجليزة .نترنت وحقوق املؤلفالصحافة عرب األ .أشرف جابر سيد،  1
 .09.ص.املرجع نفسه 2
  .12.ص.نفسهاملرجع   3

الورشة اإلقليمية . تثمار يف الدول العربيةتقنيات ترويج االس" يف . حالة األردن: ستثمارات اخلارجيةلكتروين جلذب اإلالترويج اإل. حسني دباس،  4
  .77.ص.2001املؤسسة العربية لضمان االستثمار ، :الكويت. باألردن 2000أكتوبر 31-30 حول تقنيات ترويج االستثمار يف الدول العربية
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Prodig   األمريكية فإنه توجد أربع امتيازات جتعل من الشركات تسعى إىل إثبات وجودها علـى
  1:الشبكة وهي

  . تقدمي عام خلدماا ومنتوجاا بكيفية جيدة -
 .العمل على وضع أسعار تنافسية -
 .ضمان جودة اخلدمات -
 .تطوير وحتسني العالقات مع املستهلكني -

رنت أصبحت توفر إمكانية التسوق عن بعد، مع إمكانية اإلختيـار وفـق األذواق،   فاألنت 
وتؤمن للمشتري عدم تكلف مشاق التنقل، التعـرض إىل السـرقات يف   ... األسعار والضمانات،

السوق، كما تتوفر أيضا على إمكانية احلصول على مقارنة لألسعار اخلاصة مبنتوج واحد، وذلك 
ص وتقنيات األعوان الذكية، وميكن إمجال كـل العمليـات واخلـدمات    باإلستعانة بأحد خصائ

السابقة يف إطار ما يعرف بالتجارة اإللكترونية، اليت عرفتها منظمة التجارة العاملية على أا جمموعة 
، كما تعرف أيضـا  2متكاملة من عمليات إنتاج وتوزيع وتسويق وبيع املنتجات بوسائل إلكترونية

وال يقتصر مفهوم السلعة على البضائع حسب بل . شراء وبيع السلع عرب األنترنت على  أا عملية
يشمل اخلدمات، املعلومات وبرامج الكمبيوتر، وما جيب أن نعرفه عن التجارة اإللكترونيـة أـا   

  :تنقسم إىل نوعني وذلك حسب األطراف املشاركة يف العملية ومها

    :BUSINESS TO BUSINESS (B2B): جتارة األعمال مع األعمال .1
حيث يقتصر التعامل يف هذه احلالة فقط على الشركة وعدد من مورديها وزبائنها الكبـار،  

  .وذلك باستخدام كلمة مرور وعناوين ويب خاصة بالشركة وال تنشر على املأل

    :BUSINESS TO CONSUMERS (B2C) جتارة األعمال مع املستهلكني. 2
التسوق اإللكتروين أو جتارة التجزئة اإللكترونية، وتـتم  : التعاملويطلق على هذا النوع من 

مع العمالء أو الزبائن، حيث تعمل الشركات املختلفة على اإلتصال بالزبائن مبختلـف الوسـائل   
املتاحة، من إعالن وإشهار وإرسال هذه األخرية عرب الربيد اإللكتروين، وأحسن مثـال وجتربـة   

                                                
1 BREEDS,Claire,FINIDORI, Jean-Christophe. Marketing direct sur internet. Paris: Thomson publishing, 1997. 
pp14-15. 

  .18.ص. 2000، 01ط دار األمني، :مصر .نترنتالتسوق عرب األ .أبو القاسم، حممد أمحد   2
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: نت جند شركة بيع الكتاب عـرب األنترنـت املتاحـة عـرب املوقـع     ناجحة للتجارة عرب األنتر
www.amazon.com.  

إن األنترنت تعد بتغيري شكل املعامالت التجارية مستقبال، وتعمل على إنشاء سوق عامليـة  
لكل شيء، وجتعل من األعمال ذات طبيعة عاملية وتنطلق بذلك القدرة على املنافسة واإلبداع فهي 

، وذات أمهية إقتصادية بالغة خصوصا يف الدول املتقدمة ومنها 1إعالمية مهمة جداأداة تسويقية و
مليون  6579إذ بلغ جمموع املبيعات عرب األنترنت ما قيمته ... الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا،

 2006، ويتوقـع أن تصـل قيمتـها خـالل العـام      2001دوالر وتسع مليار فرنك فرنسي عام 
  .2مليار دوالر يف أروبا 2.32أ و.م.والر  يف الومليارد7.12إىل

  
  

  متطلبات التجارة اإللكترونیة  •

حىت تتم عملية التسويق اإللكتروين بصفة ناجحة، جيب توفر مجلة من العناصر اليت تضـمن  
السري احلسن هلذه العملية، سواء بالنسبة للشركة اليت تقوم بالترويج لسلعها وخدماا على الشبكة، 

نسبة للمحيط العام الذي تقع ضمنه الشركة والعمالء، وميكن إجياز متطلبـات جناحهـا يف   أو بال
  :3اجلدول املوايل

  املتطلبات الوطنية  املتطلبات اخلاصة بالشركة
  .اإللكترويناألمن  -
  .ةاإللكترونيتطبيقات التجارة  -
  .اإللكتروينأنظمة الدفع  -
  .اإللكتروينالتوقيع والشهادات  -
  .)التشفري( نظام تكنولوجي أمين  تطبيق -
  .تصاالتتبين مقاييس عاملية يف اإل -

   .وجود بىن حتتية مالئمة ومنخفضة التكاليف -
  .مع اخنفاض تكاليفها األنترنتتوفر خدمات  -
   .اعتماد أنظمة معلوماتية للخدمات -
   .توفر وعي معلومايت -
   .توفر بنية تنظيمية رمسية للمعلوماتية -
   .اإللكتروينأنظمة مصرفية آمنة للدفع توفر  -

                                                
  .41-40 .ص -ص.2003املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : قتصاد الرقمياإلنترنت والتسويق يف عصر األ. العالق، بشري  1
    .40.ص.املرجع السابق.الفرص الضائعة :الشرق األوسطلكترونية يف مشال إفريقيا والتجارة اإل .ياجتماعية لغريب آسقتصادية واإلاللجنة اإل2 
  .41.ص.املرجع نفسه.جتماعية لغريب آسياقتصادية واإلاللجنة اإل3  3

* ONLINE PUBLIC  ACCESS CATALOG. 

http://www.amazon.com
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  .ةاإللكترونيمتطلبات التجارة : 51اجلدول

  األنترنت والمكتبات . 5.2.4
لكتروين عرب الشبكة إأحجامها أصبح هلا موقع ومعظم املكتبات اليوم وعلى اختالف أنواعها 

ذلـك  و ،سـتفيد نطالقا من مكان تواجـد امل إمكان اإلطالع على فهارسها باإل حالعاملية، وأصب
إمكانية احلصـول علـى الوثـائق     األنترنتكما تتيح شبكة  OPAC*عتماد على تقنية الـ باإل

اسـتخدامها يف  وكـذلك   ،بني املكتبات هذا يف إطار اإلعارة املتبادلةو FTPـتقنية ال استخدامب
كبري يف إرساء نترنت دور كما لأل...،قتناءاإلوختيار  إطار عملييت اإلعملية البحث عن الوثائق يف
  .1املكتبات على اخلطو مفهوم املكتبات االفتراضية أ

  
  

  مؤشرات وإحصائیات  حول تطور استخدام األنترنت. 3.4
إال أنـه ختتلـف    ،اخلدمات املختلفةووسيلة هامة للحصول على املعلومات  األنترنتتعترب 

تعمل على وترعى هذه الشبكة فمعظم الدول املتقدمة  ،العناية من دولة إىل أخرىوهتمام درجة اإل
املعلومات الـذي  ليت حتتلها، وذلك يف إطار جمتمع إميانا منها باألمهية البالغة ا ،إتاحتها للمواطنني

تبقى دول أخرى موقف احملاول الذي ، و"األنترنت"بة االدخول إليه عرب بو إىلتسعى تلك الدول 
  .كأن األمر ال يعنيهاوى يف بلهينتها يف حني تبقى دول أخر ،متأخراو لويسعى للحاق بالركب 

حسـب   سـتخدام زيع االووت ،يف العامل األنترنتومن خالل هذا العنصر سنتطرق إىل واقع      
ا يف جامعة منتوري كوا اال اجلغرايف هواقعويف بالدنا  األنترنتمربزين واقع  ،اللغاتواملناطق 
  .لدراستنا

ذلـك  بانتشار األنترنت واستخدامها، و املتعلقةمية بعض املؤشرات الرق يسنستعرض فيما يل
املختلفة، والـيت   هذا لتبيني الفروق املوجودة بني الدولوحسب اللغات و ،يف خمتلف مناطق العامل

كذا إبراز األمهية اليت حتتلها هذه الشبكة األنترنت، و استخداميف جمال  من بينها العامل العريب وذلك
  .اإلنتشار الكبري الذي حققته وذلك بلغة األرقام واإلحصائيات من خالل التطرق إىل مستوى

                                                
1 JACQUESSON,Alain. l'informatisation des bibliothèques: historique,stratégie et Perspectives. Paris: cercle de 
la librairie, 1995. pp 232-324.   
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  :استخدام األنترنت في العالم. 1.3.4
عرب العامل مبقارنـة العـدد    األنترنتالتباين الواضح يف عدد مستخدمي  )16( 1يبني اجلدول

ة ارتفـاع نسـب  و ما يالحظ من خالل اجلدول هو ،نترنتاإلمجايل للسكان بعدد املستخدمني لأل
هـذا مـا   واخنفاض رهيب هلذه النسبة يف دول العامل الثالث، و ،يف دول العامل املتقدم ستخداماال

فقراء املعلومات يف عـامل حيـاول   والذي خيلق أغنياء  ،ينمي ظاهرة التفاوت التكنولوجيويكرس 
ده استهالكها يف إطار جمتمع معلومات عـادل تسـو  وإجياد نوع من التوازن يف إنتاج املعلومات 

  . الواجباتواملساواة يف احلقوق 
  
  

) 2005(عدد السكان   
  باملليون نسمة

النسبة املئوية لعدد السكان 
  من جمموع سكان العامل

النسبة املئوية ملستخدمي 
األنترنت من إمجايل عدد 

  املستخدمني
  % 1.5  %14  900.5  فريقياإ

  % 34  % 56.3  3612.4  آسيا
  % 29.2  % 11.4  731  اأوروب
  %  2.2  % 4  259.5  *ق األوسطالشر

  % 24.9  % 5.1  328.4  أمريكا الشمالية
  % 6.3  % 8.5  546.9  أمريكا الالتينية

  % 1.8 % 0.5  33.4  أستراليا / أوقيانوسيا
  % 100  % 100  6412.1  اموع

  .يف العامل األنترنت استخدام :61اجلدول

  :باقي دول العالممقارنة استخدام األنترنت بین الدول العربیة و .2.3.4

 ،يف الدول العربية ضعيف جدا إذا ما متت مقارنته بالـدول األخـرى   األنترنت استخدامإن  
الفجـوة  وغريها من األسباب اليت تعمق اهلـوة  وتصاالت يعود هذا إىل ضعف البىن التحتية لإلو

                                                
 .2005 اإلسكوا، األمم املتحدة،: بريوت. التوجهاتالفرص واألولويات و :احملتوى الرقمي العريب. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 1

  .59 .ص
  .إيران و تركيا ،إسرائيلري عربية مثل يشمل الشرق األوسط بلدان غ* 
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يف اسـتخدام   وجود يبني الفرق امل )07(اجلدول و. التكنولوجية بني خمتلف دول العاملواملعلوماتية 
  .1باقي دول العاملو 22ـالعريب بدوله ال بني العاملاألنترنت 

  
عدد   

) 2005(السكان
  باملليون نسمة

النسبة املئوية لعدد 
السكان مقارنة بعدد 

  سكان العامل

 استخدام
  األنترنت

  )باملليون(  

النسبة املئوية 
  ستخداملال

النسبة املئوية 
من جمموع 
  املستخدمني

  % 1.3  % 3.6  11.2  % 4.9  311.1  )بلد 22( ن العربيةالبلدا

  % 98.7  % 14.4  877.4  % 95.1   6100.7  بقية دول العامل
  % 100  % 18  888.7  % 100  6412.1  اموع

  
  .باقي دول العاملوبني الدول العربية  األنترنت استخداممقارنة ): بتصرف.( 71اجلدول

  رنت حسب اللغاتالنسبة المئویة لمستخدمي األنت. 3.3.4
، وبالتايل فـال عجـب إذا   هي مهد األنترنت معلوم فالواليات املتحدة األمريكيةو كما ه

، الـيت  ها تنشر وتبث باللغة اإلجنليزيـة تنوعوكانت املعلومات اليت تزخر ا الشبكة على كثرا 
علمية،  كلغةها استخداممن حيث  ااحتلت املرتبة األوىل عامليو ،سادت على كل اللغات األخرى

ختالف حول توزيع اللغات حسـب  اإلوت والتفا )08(، ويبني اجلدولولغة تواصل على األنترنت
  .2ها على الشبكةاستخدام

  
  النسبة املئوية  اللغة  النسبة املئوية  اللغة

  % 04  فرنسية   % 37  إجنليزية 

  % 04  برتغالية   %14  صينية 

  % 03  روسية   % 09  يابانية 

  % 02  ماليزية   % 07  إسبانية 

  % 02  عربية   % 06  أملانية 

                                                
  .88.ص.املرجع نفسه. قتصادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة اإل 1
  .31.ص.2005املتحدة،  ماإلسكوا، األم: بريوت. مؤشرات جمتمع املعلومات. اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 2

*REGIONAL  INFORMATION  FOR  AFRICA. 
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  .حسب اللغات األنترنت استخدام: 18اجلدول

  األنترنت في الجزائر. 4.4

مت أول ربط للجزائر بشبكة األنترنت الدولية يف إطار مشروع التعاون الذي مولته اليونسكو 
)  *RINAF(يف إفريقيابالتعاون مع احلكومة اإليطالية، والذي يهدف إىل إنشاء شبكة معلومات 

وذلك  1994لتكون اجلزائر هي البؤرة أو املنطقة احملورية يف إفريقيا الشمالية، وكان ذلك منذ مارس 
يف هذه العملية كطرف ثالث، وإمداده بالتجهيزات اخلاصة بالربط  CERISTبإشراك مركز الـ

ى، إال أن طاقة اخلط اليت وبرامج لتكوين املستخدمني الذي يقومون بعملية ربط املؤسسات األخر
إىل  1997، مث طورت عام ) ثا/كيلوبايت9.6(كانت ضعيفة  بيزامت ا ربط اجلزائر باملدينة اإليطالية 

ثا باستخدام األلياف البصرية واإلرتباط عرب باريس الفرنسية، وقد مت ربط اجلزائر /كيلوبايت 256
ثا، ويف /ميجابايت01بطاقة  أم أي أيمريكي عن طريق واشنطن بالقمر الصناعي األ 1998يف اية 

خطا  30ثا، ومت استحداث /ميجا بايت 02أصبحت طاقة إرتباط اجلزائر هي  1999شهر مارس 
 .1هاتفيا جديدا لتفادي حدوث أي توقف حمتمل للربط بالشبكة

  جامعة منتوري  األنترنت في. 5.4

بكات على مستوى جامعة مسحت لنا املقابلـة اليت أجريناها مع مسؤول مصلحة الش
  .2منتوري من احلصول على املعلومات املتعلقة ذا العنصر

وكان ذلك عام  األنترنت،تعترب جامعة منتوري من أول اجلامعات اليت مت ربطها بشبكة 
الشبكة  استخدامأي قبل (مازالت تعتمد على املواجهة النصية  األنترنتحيث كانت  ،1995

جامعة منتوري وفق  ومتت عملية ربط ،CERISTراف مركز الـ ذلك حتت إشو )العنكبوتية
  :املراحل التالية

  .ثا/كيلوبايت 33ذلك بواسطة خط هاتفي عادي بطاقة و .1995 :01املرحلة  -

                                                
  .2004قسنطينة،: علم املكتبات: مذكرة ماجستري -معلوماتية -مقاربة سوسيو: االنترنت بدور الثقافة اجلزائرية نوادي. شعبان، مجال 1

 .87- 85 .ص -.ص
  .11:00على الساعة  .18/04/06متت املقابلة يوم . مقابلة مع السيد مسؤول مصلحة الشبكة على مستوى جامعة منتوري 2

 * TELE DIFFUSION ALGERIENNE. 
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، وذلك بواسطة أول خط متخصص حيث مت الربط باملكتبة املركزية .1997: 02املرحلة  -
  .ثا/كيلوبايت 64بطاقة 

حيث مشلت عملية الربط امع املركزي باجلامعة، ومتت عملية الربط  .2000 :03 املرحلة -
عرب قمر صناعي أمريكي، وذلك بطاقة ربط                TAKYONمع حمطة اإلرسال واإلستقبال 

  .ميقا 02ثا، إال أنه مت إلغاء العقد،كون هذه احملطة ال تتجاوز طاقتها القصوى /ميقابايت2
معظم األقسام، خاصة مع ظهور مشروع األنترانات، ومت استخدام مت ربط  2002ويف عام  -

  .النظام الالسلكي للربط، وكان املركز هو الربج اإلداري للجامعة
وهو مؤسسة البث  CERISTالـالتعاقد مع مزود آخر غري مركز . 2003: 04  املرحلة -

أو ) POINT TO POINT( ومتت عملية الربط وفق مبدأ من نقطة لنقطة) *TDA(التلفزي واإلذاعي 
، وتقوم بإرسال واستقبال اإلشارات عرب الربج اإلداري )LIAISON AFFACHE(النقل عرب احلزم 

إىل مركز األخضرية، الذي حيوهلا بدوره إىل املركز الرئيسي ببوزريعة، ومنه إىل حمطة املورد الدويل 
  ).ثا /ميغابايت 04طاقة الربط هي (بأمستردام 

ومع ظهور مشروع إنشاء األنترانات لكل اجلامعات، ومت إنشاء . 2003اية : 05املرحلة  -
أنترانات جبامعة منتوري تضم امعات التسعة للجامعة، وميكن اإلطالع على هذه الشبكة عن 

على كلمة السر للدخول إليها، ، لكن يشترط احلصول http://portail/honolulu.htm: طريق موقعها
وميكن احلصول على هذه الكلمة من مركز الشبكة بالربج اإلداري على مستوى مصلحة الشبكة 

وبعد إنشاء األنترانات وما صاحبه من ربط امعات مت استخدام التوصيالت لربطها . باجلامعة
ثا تضاف /ميقابايت 02باألنترنت وذلك بالتعاقد مع مؤسسة بريد اجلزائر وذلك بطاقة ربط 

 06ميقا اخلاصة مبؤسسة البث اإلذاعي والتلفزي لتصبح طاقة اإلرتباط الكلي هي 04إىل
  .ثا/ميغابايت

  : أما فيما خيص اجلانب العتادي والربجمي املتعلق بالربط فهوكمايلي
مبعاجل مركزي من ).جيقا  100مبعىن (جيقا  20بطاقة  RED05املزود املركزي من نوع  -

  . BI-PROCESSEUR نوع

http://portail/honolulu.htm
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 ISAو.بالنسبة للمزود: WINDOWS 2000 SERVEUR :الربنامج املستخدم هو -

INTERNET SERVEUR بالنسبة لعملية التوزيع.   
ثا يف املستقبل القريب على /ميقابايت 34وتعمل اجلامعة على زيادة طاقة الربط إىل حدود 

  .حد قول مسؤول مصلحة الشبكة على مستوى جامعة منتوري
قد ال تتوفر يف تقنيات إتصالية،أو شبكة األنترنت توفر العديد من اخلدمات واإلمتيازات اليت 

نظم معلومات أخرى، هذا وقد أتينا إىل استعراض أهم اخلدمات واالستخدامات املتوفرة ا، كما 
تناولنا أيضا العديد من املفاهيم النظرية والتقنية املتعلقة بشبكة األنترنت من خالل الفصول النظرية 

لقني بالدراسة امليدانية على معرفة موقع أساتذة جامعة السابقة، سنعمل يف الفصلني اآلتيني واملتع
منتوري من استخدامهم وحتكمهم يف هذه الشبكة، ومن مث استغالهلا واإلستفادة منها ومما متنحه 

 .من خدمات ومعلومات
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 :امسالفصل اخل
استخدام األساتذة  

       نرتنت لأل
 التحكم يف تقنیاهتاو
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، وهي ذلك النـوع  أو البحث احلقليكما تعرف أيضا بالدراسة احلقلية أويدانية الدراسة امل
جبمع معلوماته مباشرة من احلقل اإلجتماعي، أي أن الباحـث  من الدراسات اليت يقوم الباحث 

وهذا ما مت . 1يذهب مباشرة إىل حقل دراسته فيستنطق األفراد واجلماعات حول موضوع دراسته 
ه اليت انطلقت من إشكالية مفادها معرفة مدى استخدام أسـاتذة جامعـة   من خالل دراستنا هذ

منتوري واستغالهلم لشبكة األنترنت ؟ وتبعا هلذه اإلشكالية طرحنا مجلة مـن التسـاؤالت ذات   
 : العالقة ا وهي

 ؟  األنترنت يفهل يتحكم أساتذة جامعة منتوري يف تقنيات اإلحبار  •
 ؟  األنترنتلشبكة ا هي أغراض استخدام األساتذة م •
 ؟  األنترنتأين يستخدم األساتذة شبكة  •
 ؟نترنتا هي العوائق اليت تعترض األساتذة لتحقيق استخدام أمثل لألم •
ولإلجابة على اإلشكالية والتساؤالت املطروحة إقترحنا مجلة من الفرضيات بصفة مؤقتة إىل       
و قد اقترحنـا الفرضـيات   . فرضيات املوضوعةإجراء الدراسة امليدانية اليت تثبت أو تنفي ال حني
  :التالية
دقة ره من ميزات تتعلق بسرعة وأساتذة جامعة منتوري يستخدمون هذه الشبكة نظرا ملا توف •

وحداثة املعلومات املتاحة خالهلا، وكذا توفر الربط بالشبكة على مستوى خمتلف أقسـام  
 .اجلامعة

هلم معارف جيـدة يف  ت اإلحبار على الشبكة ويف تقنيا إن أساتذة جامعة منتوري يتحكمون •
 .هذا اال

األنترنت بني إعداد البحوث، وإثـراء الـدروس    أغراض استخدام األساتذة لشبكة تتنوع •
 .واحملاضرات

  .تنحصر نقاط استخدام األساتذة لألنترنت بني اجلامعة ومقاهي األنترنت واملرتل •
 .م لشبكة األنترنتيصادف األساتذة صعوبات متعددة عند استخدامه •

وقد اعتمدنا يف الدراسة امليدانية على اإلستبيان الذي قمنـا بتقسـيمه إىل حمـاور وفقـا     
للفرضيات، أي أن كل حمور من حماور اإلستبيان حياول اإلجابة على تساؤل مـن التسـاؤالت   

                                                
عبـد الفتـاح   : اإلسكندرية. إجنليزي،عريب، فرنسي، شرعي: املؤلفات البحث العلمي وإعداد الرسائل واألحباث و موسوعة. راد، عبد الفتاحم 1

  .631.ص 1995.مراد، 
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 أننـا اعتمـدنا   جتدر اإلشارة إىلو. املطروحة، وبالتايل التحقق من ثبوت الفرضية املقابلة أو نفيها
 ، ولتوضيح النتـائج البيانات وحتليل املعطيات واستخراج النتائج منهااملنهج التحليلي ملعاجلة  على
، فاعتمدنا علـى الـدوائر   ستخدمنا مجلة من األشكال البيانية وفقا ملا متليه طبيعة البياناتا بيانيا

 .النسبية واملدرجات التكرارية بصفة عامة

استخدام األسـاتذة  سة امليدانية إىل فصلني، يتناول الفصل األول منهما تقسيم الدراقد مت و
، من خالل مجلـة مـن املؤشـرات ذات العالقـة باالسـتخدام      التحكم يف تقنيااو لألنترنت

واإلستغالل، ألنه كما سبق وأوضحنا فإن عملية اإلستغالل هو املقصود دراسته والتحقـق مـن   
لص يف اية الفصل إىل النتائج املتعلقة بـه، يف حـني كـان    وخن. وجوده أو عدمه عند األساتذة

الفصل األخري من الدراسة يتناول هذا االستخدام ما بني األغراض املبتغاة واملعوقات واألخطـار  
اليت تثبط هاته العملية، ويف اية الفصل نورد أهم النتائج املتعلقة به، مث يف األخري النتائج العامـة  

الدراسة امليدانية اليت متت على أساتذة جامعة منتوري قسنطينة ملعرفـة مـدى    اليت خلصت إليها
  . استخدامهم واستغالهلم لشبكة األنترنت
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 استخدام األساتذة لألنترنت والتحكم يف تقنياا: الفصل اخلامس

، فراد العينةمن خالل هذا الفصل من الدراسة استخدام األنترنت من طرف أساتذة أ تناولنا
ويف . وحماولة معرفة مدى حتكمهم من التقنيات املختلفة، واخلدمات املتنوعة اليت توفرها الشـبكة 

  . النهاية ندرج النتائج اجلزئية اخلاصة ذا الفصل
  استخدام األساتذة لشبكة األنترنت. 1.5

سـنحاول يف  و، رنتلألنتستغالل الفعلي املرحلة اليت تسبق عملية اإل ستخدامتعترب عملية اال
من خـالل التعـرف علـى     األنترنت،األساتذة لشبكة  استخداممدى  التعرف على هذا العنصر

الذي يقبلون عليه،  ستخدامكذا معرفة حكمهم على االو األنترنتاملعدالت املتعلقة بإحبارهم يف 
األسـاتذة يف  من جهة لتبيني مدى حتكم و أما عن العنصر املتعلق بامتالك احلاسوب يف البيت فه

احلاسوب، ومـن   استخداماملتعلقة بوومنه على تقنيات اإلحبار يف الشبكة  ،تقنيات اإلعالم اآليل
  .جهة أخرى متكن األساتذة من استغالل املعلومات اليت حيصلون عليها من الشبكة

  امتالك أفراد العینة للحاسوب في البیت. 1.1.5

حد بعيد يف استغالل املعلومات ذات الصـبغة   يعترب احلاسوب من الوسائل اليت تساعد إىل
سنعمل على التعرف علـى مـدى   ا األساتذة من الشبكة، و، ومنها اليت حيصل عليهاإللكترونية

  :امتالك األساتذة جلهاز احلاسوب يف مقر سكناهم من خالل اجلدول التايل

  

  .أفراد العينة للحاسوب يف البيت امتالك :91جدول

نالحظ أن أغلبية أفراد العينة ميتلكون جهاز حاسـوب يف  ) 19(من خالل استقرائنا للجدول 
 من النسبة السابقة أجابوا بعدم امتالكهم هلذا اجلهـاز يف  1/10يف حني  % 87.54البيت وذلك بنسبة 

من األساتذة أفراد العينة امتنعـوا عـن اإلجابـة،     % 4.04، يف حني جند أن % 8.41البيت أي نسبة 
فبالنسبة لألساتذة الذين ميلكون جهاز حاسوب فهذا منطقي جدا كون احلاسوب اليوم مـن أهـم   

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلحتماالت
  %87.54  260  منع

  %8.41  25  ال

  %4.04  12  ون إجابةد

  %99.98  297  اموع



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  146

خدامات الوسائل اليت ال غىن عنها يف كل ااالت، سواء يف احلياة اليومية أو حىت بالنسـبة لالسـت  
فبإمكانه حتميـل امللفـات   األنترنت ـ حىت خارج املرتل ـ   فاألستاذ حينما يقوم بتصفح  العلمية،

، والعمل على اإلطالع عليها من خالل حاسوبه الشخصي يف ملعلومات على وسيط معلومايت معنيوا
  . ترنتمقر عمله أويف نوادي األن له الوقت لإلطالع عليها سواء يف ح، إذ قد ال يسماملرتل

الذين ال ميلكون جهاز احلاسوب يف مقر سكناهم فقد يكونوا من الذين يرون أن احلاسوب  اأم
 سلبية تصاالت عبارة عن طفرةوما صاحبه من التطورات احلاصلة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واإل

وب واألوعية احلديثة، يف اتمع، وبالتايل فمن غري املمكن استبدال الوسائل واألوعية التقليدية باحلاس
ـ أما  على حد قوهلم ـعدمه سيان و إذ أن وجوده أ ،كمالياتال منفهم يرون أن جهاز احلاسوب 

حىت ال يفصحوا أـم   ،عن الذين امتنعوا عن اإلجابة فقد يكون مرد ذلك إىل كوم تعمدوا ذلك
  .مقر سكناهم جتماعي والعلمي ال ميلكون جهاز حاسوب آيل يفوهم يف هذا املستوى اإل

إن أساتذة جامعة منتوري ميلكون جهاز حاسوب يف البيت، وهذا مـا يسـاعدهم يف        
استغالل املعلومات اليت حيصلون عليها من شبكة األنترنت، كما يشجعهم أيضا ويدفعهم إىل حماولة 

دول وميكن توضيح نتائج اجل. امتالك ربط باألنترنت من خالل احلاسوب الشخصي يف مقر سكناهم
         ).12(السابق بيانيا من خالل الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 4.04%   إجابة دون
 

  
  

  نعم
87.54 %  

    

  ال
8.41 %  
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  .امتالك األساتذة جلهاز احلاسوب يف البيت: 12الشكل  

   إبحار أفراد العینة في شبكة األنترنت. 2.1.5
وميكـن توضـيح هـذه     األنترنت،إحبارهم يف شبكة واألساتذة  استخدامختتلف معدالت 

  :يلاملعدالت من خالل اجلدول التا

  النسبة املئوية  التكرارات  االحتماالت
  % 95.62  284  منـع

  % 38.02  108  دائما  

  % 42.25  120  أحيانا

  % 19.71  56  نادرا

 % 99.98  284  اموع

  % 3.7  11  ال

  % 0.67  02  دون إجابة

  % 99.99  297  اموع

  .األنترنتالعينة يف شبكة  دإحبار أفرا :20جدول

نالحظ أن الغالبية العظمى من األساتذة أفراد عينـة   )20(بيانات اجلدول  من خالل استقراء
أجابوا بنعم  األنترنت،هم لشبكة واستخداميف معرض إجابتهم عن السؤال املتعلق بإحبارهم  ،الدراسة

للذين أجابوا بعدم إحبارهم يف  % 3.7أمام نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ % 95.62وذلك بنسبة تقدر بـ
ويرد األساتذة عـدم   .)%0.67(، يف حني ميكن إمهال نسبة الذين امتنعوا عن اإلجابة ترنتاألنشبكة 

عدم الثقة يف املعلومات اليت تتحيها، عدم معرفـة  : هي إىل مجلة من األسباب لألنترنتهم استخدام
خيص أما فيما ...التقنيات اليت تسهل عملية استخدام األنترنت، عدم التحكم يف استخدام الكمبيوتر

هي اخلاصـة  و %42.25معدل إحبار األساتذة الذين أجابوا بنعم فقد كانت النسبة املئوية الغالبة هي 
 %38.02يف حني كانـت  . ويرجع ذلك إىل كوم ال جيدون الوقت الكايف لذلك "اناأحي"باالحتمال

      املتواصـل   مسـتخدا أورد األساتذة مجلة من األسباب اليت دفعت م إىل االو" دائما " حتمال لإل
البحث عن املعلومات واإلطالع على األخبـار، اإلسـتفادة مـن    : األنترنت هيلشبكة والدؤوب 

اخلدمات اليت تتحيها الشبكة كالربيد اإللكتروين، احلوار اإللكتروين عرب جمموعات النقاش وغـرف  
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درا ما يبحرون فكانـت  أما الذين أجابوا بأم نا.الدردشة، وغريها من األسباب أوالدوافع األخرى
عدم : يردون ذلك إىل األسباب التاليةو األنترنت،من الذين أجابوا بأم يبحرون يف  % 19.71نسبتهم 

توفر الوقت الكايف لكثرة اإلنشغاالت العلمية والتزامات العمل، باإلضافة إىل املشاكل التقنيـة الـيت   
باللغة العربية، ضعف اإلمكانيات املادية وتدين  تعترض عملية اإلرتباط باألنترنت، وعدم وجود املواقع

ذلـك إىل   األنترنتيف حني يعزي األساتذة الذين أجابوا بعدم اإلحبار يف . القدرة الشرائية لألساتذة
قد  الدراسة مزاياها املتعددة، يف حني أن هناك من األساتذة من قال أن هذهوكوم جيهلون خباياها 

 سـتخدام االوومن مث السعي إىل معرفة كيفية اإلحبار  األنترنتمل اف عدفعت به إىل حماولة استكشا
   .مستقبال

إن أساتذة جامعة منتوري وباألغلبية الساحقة يقبلون على استخدام شبكة األنترنت، و ذلك 
  :ايلتال الشكل أنظرلتوضيح أكثر و .بتردد غري ثابت

  
  
  
  
  

  رتيادإ
  األساتذة على
  رنتاستخدام األنت

  
  
  
  

  دورية التردد على   
  األنترنت مناستخدام   
  األساتذة الذينبني   
  .يرتادون عليها  
  

  .األنترنتارتياد األساتذة لشبكة : 13الشكل
  

 %3.7  % 0.67 إجابة دون ال
 

 نعم
 %95.62

 % 38 .02
 دائما 

%19 , 71
 نادرا 
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  حكم األساتذة على استخدام شبكة األنترنت . 3.1.5

الشبكة من طرف األساتذة على مستوى متكنهم من اسـتعمال   استخداميبني احلكم على 
، يف م إىل حتسني مستوى هذا االسـتخدام يدفعهو، ت الالزمة لعملية اإلحبار من جهةخمتلف التقنيا

ايل حكم األسـاتذة  ويبني اجلدول املو. على هذا االستخدام، من جهة أخرى حالة احلكم اإلجيايب
  .هم للشبكةاستخدامعلى 

  النسبة املئوية  التكرارات   اإلحتماالت
  % 78.16  222  سهل 

  % 4.22  12  صعب 

  % 16.19  46  نوعا ما

  % 1.4  04  دون إجابة 

  % 99.97  284    اموع

  .األنترنتشبكة  استخدامحكم األساتذة على  :21جدول

صـعوبته،  و أ األنترنت استخدامتعلق حول رأي األساتذة حول سهولة خبصوص السؤال امل
 استخدامبني اجلدول يف معرض اإلجابة عن هذا السؤال أن معظم أفراد العينة جيمعون على سهولة 

وهذا لكوا متاحة للجميع حىت لغري املـتعلمني،   % 78.16بنسبة كبرية جدا قدرت ب  ،األنترنت
كما يوضحه -إكسبلورر  األنترنتماد معظم املستخدمني على متصفح وهذا يرجع باألساس العت

كل األوامر مكتوبة دون تكلـف   فيها لكونه من املتصفحات اجلرافيكية اليت جتد - )32(اجلدول 
 ،أن كل شيء مكتوب أمامـك  املبحوثني حد األساتذةأصياغتها، فكما قال و عناء البحث عنها أ

ركات احملبعضهم هاته السهولة إىل اإلمكانيات اليت تتيحها أرجع ما ، كالفأرةوما عليك إال النقر ب
 اسـتخدام أما نسبة الـذين يـرون أن   ، إجياد ما يطلبه كل مستخدمويف البحث عن املعلومات 

فهم يرجعون ذلك إىل عدم متكنهم من تقنيات احلاسوب، باإلضـافة إىل عـدم    ،صعب األنترنت
حني هناك من يعزي ، يف تقنيات البحث املتوفرة او  نترنتاأل استخدامتلقيهم تكوينا خاصا يف 
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انقطاع و الشبكة كضعف سرعة البث أو هاته الصعوبة إىل املشاكل التقنية اليت تعترض احلاسوب أ
 بالسهل املمتنع، فأجاب ما و ه األنترنت استخداموهناك من األساتذة من يرى أن ... تصال ااإل

 
 
أوال على اإلحبار  عتيادالصعوبة، إذ جيب اإلوموقع الوسط مابني السهولة تقع  أا  %16.19نسبته 

معرفة أفضل التقنيات املختلفة، مع وجود سرعة مقبولة، وكذا ختلص البعض منهم على األميـة  و
متاحـة  وسـهلة   -حسـبهم  -األنترنتهكذا تصبح والتكنولوجية اليت يعانون منها و املعلوماتية

  .%1.4قدرت بـ وضئيلة جدا عن اإلجابة  وامتنعت نسبة.ستخداماال
سهل ومتاح للجميع،  استخدام شبكة األنترنت أنجامعة منتوري يرون  أساتذةإذن معظم 

ولتوضـيح   .)التكنولوجية األمية(املعرفية أو ، باألجهزةباستثناء بعض الصعوبات التقنية اليت تتعلق 
  ).14(هاته النتائج بيانيا أنظر الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األنترنت استخدامحكم األساتذة على : 14كلش

  المعدالت الزمنیة الستخدام األنترنت .2.5
تعترب املؤشرات الزمنية من بني املؤشرات اليت ميكننا من خالهلا احلكم على مـدى متـرس   
األساتذة وحتكمهم يف األنترنت، وبالتايل اإلنتقال من مرحلة االستخدام السطحي هلا، إىل مرحلـة  

وميكن إبراز ذلـك مـن   .دام الفعلي واملتعمق وبالتايل استغالل مواردها وخدماا املختلفةاالستخ

 ما نوعا
 % 16,19   

 سهل
%78,16   

 إجابة دون
 % 1,4 

 صعب
 % 4,22 
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خالل املؤشرات املتعلقة بتاريخ أول إحبار يف الشبكة، ومعدل اإلرتباط األسبوعي، وغريهـا مـن   
 . املؤشرات الزمنية اليت سنوردها ضمن هذا العنصر

 
  

  شبكة األنترنتتاریخ أول استخدام أفراد العینة ل. 1.2.5

، هـذه  األنترنتهم لشبكة استخداميعترب هذا املؤشر مهما لقياس مدى خربة األساتذة يف 
ميكـن  ومن الشـبكة،   ة، إىل اإلستغالل واإلستفادستخداماخلربة اليت تؤهلهم للتحول من جمرد اال

  : يلتوضيح دالالت هذا املؤشر على األساتذة أفراد عينة الدراسة من خالل اجلدول املوا
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .استخدام أفراد العينة لشبكة األنترنتتاريخ أول  :22جدول

سـنوات   03لفترة زمنية تزيد عن  األنترنتة معظم أفراد العينة سبق هلم أن استخدموا شبك
 األنترنتأم استخدموا بيف حني أن نسبة قليلة أجابوا  % 87.32وذلك بنسبة كبرية جدا تقدر بـ 

يف حني امتنع ما نسبته  ،ذا الترتيب % 5.63ـ %  4.92سنتني من قبل بنسبة و لفترة تعود إىل سنة أ
يف حيـاة األسـتاذ    األنترنـت بالنظر إىل أمهية  ،ا السؤالمن األساتذة عن اإلجابة على هذ 2.4%

 سنوات 10على مستوى جامعة منتوري لفترة تزيد عن  األنترنتوتوفر الربط ب ،اجلامعي من جهة
 األنترنـت كان منطقيا جدا أن تكون األغلبية من أساتذة اجلامعة قد أحبروا يف فمن جهة أخرى، 

قصرية مقارنة بالفترة اليت سبقت وجـود الـربط علـى    وهي فترة  ،ملدة تزيد عن ثالث سنوات
وجامعة منتوري بصفة خاصة، أما عن الـذين كانـت فتـرة أول     ،مستوى اجلزائر بصفة عامة

املهمـة يف   سنتني قد يكونوا من الذين يعارضون هذه الوسـيلة و مابني سنة أ لألنترنت استخدام

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلحتماالت
  % 4.92  14  سنة 

  % 5.63  16  سنتني 

  % 87.32  248  سنوات 03 أكثر من 

  % 2.11  06  دون إجابة 

  % 99.98  284  اموع 
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كون األسعار و مؤخرا أدركوا هذه األمهية، أ تصال باآلخرين، إال أمإلاواحلصول على املعلومات 
ررا ملحوظا، وأصبحت متاحة عرفت مؤخرا حت) األنترنتيف مقاهي (األنترنت رتباط باخلاصة باإل
وسرعة البث  ،كما ميكن أن نرد ذلك أيضا إىل التحسن الكبري الذي عرفه مستوى الربطللجميع،

الفتـرة الـيت    تذكرهمد يكون مرد ذلك إىل عدم أما عن الذين امتنعوا عن اإلجابة فق. اخلاص ا
األول هلذه الشبكة، وألنه مل تكن هذه الفترة ألكثر من سنة فامتنعوا عن ذكـر   ستخدامسبقت اال

  .هذه الفترة القصرية
استخداما يزيد عن الثالثة سنوات بالنسبة للغالبية العظمى من األساتذة  عرفت األنترنتإذن 

ىل اإلرتباط الذي وفرته اجلامعة لألساتذة وكذا التحسن املسـتمر علـى   اجلامعيني، وهذا راجع إ
وللتوضيح  .ADSLمستوى أسعار اإلرتباط وكذا سرعة البث املتقدمة خاصة بعد إدخال تقنية الـ 

  .التايل الشكل أكثر أنظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من طرف األساتذة لألنترنت استخدامتاريخ أول : 15الشكل 

  ت االرتباط باألنترنت أسبوعیامعدل ساعا. 2.2.5

حسـب  ويبني هذا العنصر معدل الساعات اليت يقضيها األساتذة يف تصفح مواقع الشبكة، 
من مـوارد   ةاألسبوعي واإلستفاد ستخدامرأينا فإننا نعتقد أن هناك تناسبا طرديا ما بني معدل اال

من خالل اجلدول  ألنترنتل لساعات استخدام األساتذة األسبوعي عدلاملميكن توضيح و.الشبكة
 :ايلوامل

 4.92 %

2.11 %

 5.63 %

  87.32 %

050100150200250300

سنة   

 سـنتین 

سنوات   أكثر من 03 

 دون إجابة

 4.92 %

2.11 %

 5.63 %

  87.32 %

050100150200250300

سنة   

 سـنتین 

سنوات   أكثر من 03 

 دون إجابة
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  النسبة املئوية  التكرارات   اإلحتماالت
 % 63.97  190  ساعات  5إىل1من  

  % 13.46  40  ساعات10إىل  5من

  % 12.79  38  ساعة 15إىل 10من

  % 7.4  22  ساعة 15منأكثر 

  % 2.35  07  دون إجابة

  % 99.97  297  اموع

  .أسبوعيا األنترنترتباط بمعدل ساعات اإل :32جدول
سـاعات   5 -1أن نسبة أفراد العينة الذين يرتادون على األنترنت مبعدل ) 23(نالحظ من خالل اجلدول

وقد يعزى ذلك إىل أم ال جيدون الوقت  % 63.97أسبوعيا هي األعلى من بني النسب األخرى، واملقدرة بـ 
كما أم ال يستخدمون األنترنت إال ألغراض حمدودة قد الكايف نظرا النشغاالم اليومية وارتباطام بالعمل، 

أحـوال  ( ال تعدوا أن تكون يف سبيل اإلطالع على بريدهم اإللكتروين، أو تصفح بعض املعلومـات العامـة   
ساعات وذلك بنسـبة   10 ـ   5يف حني أن هناك تقارب ما بني الذين يرتادون األنترنت مبعدل .... ) الطقس
، ويردون ذلك إىل أن األنترنت تزخر % 12.79ساعة أسبوعيا بنسبة  15-10معدل إرتياد  والذين هلم %  13.46

مبعلومات ذات غىن وتنوع يف الشكل واملضمون، كما أم يستفيدون من اإلرتباط على مستوى مقر عملـهم  
علـى  من جهة، وامتالكهم لألنترنت يف مقر سكناهم من جهة أخرى، أما الذين أجـابوا بـأم يرتـادون    

وهي صغرية مقارنة بالنسـب   % 7.4ساعة أسبوعيا فقد بلغت نسبتهم  15استخدام األنترنت مبعدل أكثر من 
السابقة، وهم الذين يعتمدون بشكل أساسي على الشبكة إلمتام حبوثهم وحصوهلم على املعلومات من أجـل  

من مشكلة اإلدمان على اسـتخدام  تدعيم دروسهم وحماضرام، كما ميكن إعتبار هذه الفئة من الذين يعانون 
أما نسبة . األنترنت واإلطالع عليها مرارا، من أجل مواكبة التطورات واملستجدات اليت قد تطرأ على الشبكة

ولعل عدم اإلجابة عن هذا السـؤال مـرده إىل أن    % 2.35الذين امتنعوا عن اإلجابة فقد كانت ضئيلة وهي 
ن معدل ارتيادهم للشبكة هو أقل من ساعة أسبوعيا، إذ أن هنـاك مـن   األساتذة قلما يرتادون األنترنت، أل
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دون إجابة
% 2.35

أكثر من15 ساعة
% 7.4

من5 إىل 10ساعات
% 13.46

من10 إىل15 ساعة
% 12.79

  من1إىل5 ساعات 
% 63.97

ومنه ميكـن القـول أن األسـاتذة    .األساتذة من قال أنه يستخدم األنترنت مرة واحدة فقط كل نصف شهر
اجلامعيني يرتادون على استخدام األنترنت مبعدل أسبوعي مقداره من ساعة إىل مخس ساعات على العموم، مث 

سـاعة   15ساعة، أو حىت أكثر مـن   15 ـ  10ساعات، أو من  10ـ   5ت أخرى لإلرتياد هي من هناك معدال
 أسبوعيا، وهذا التفاوت واإلختالف راجع إىل أمهية األنترنت لدى كل أستاذ، ودرجة إعتماده عليها للقيـام 

  . تصاليةحىت الترفيهية واإلو مبختلف نشاطاته البحثية والتعليمية أ
ساعات أسبوعيا يف تصـفح   5 -1منتوري يقضون على العموم معدل من  إن أساتذة جامعة

األنترنت، وهو معدل ضعيف، إذ يصبح معدل االستخدام اليومي أقل من ساعة، وهي غري كافيـة  
لإلطالع الفعلي واإلستفادة املثلى مما تتيحه الشبكة من خالل املواقع والصفحات املختلفة بروابطهـا  

  ).16(الشكل أنظر –. وتشعباا الالمتناهية
  
  
  
  
  
  

  .األنترنترتباط األسبوعي بمعدل اإل: 16الشكل
  إبحار أفراد العینة في شبكة األنترنت حسب أیام األسبوع . 3.2.5

ختتلف كثافة االستخدام واإلحبار يف الشبكة تبعا أليام األسبوع، وهـذا بـاختالف انشـغاالت    
توضيح توزيع استخدام األساتذة لألنترنت حسـب أيـام   األساتذة وارتباطهم بالعمل والتدريس، وميكن 

  :األسبوع من خالل اجلدول املوايل
  النسبة املئوية  التكرارات  اإلحتماالت

 % 13.08  124  األحد 
  % 16.24  154  االثنني 
 % 12.65  120  الثالثاء 
  % 14.97  142  األربعاء 
  % 13.71  130  اخلميس 
 % 10.33  98  اجلمعة 
  % 14.13  134  السبت 
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  % 4.85  46  دون إجابة 
  % 99.98  948  اموع 

  .حسب أيام األسبوع األنترنتالعينة يف شبكة  دإحبار أفرا: 24جدول 
 األنترنت،أكثر األيام إقباال من طرف األساتذة أفراد العينة على اإلحبار يف و ثنني هيعترب يوم اإل

بأن أكثر أيام  com.OneStatموقع  هما أكدوهذا ( من جمموع التكرارات، %  16.24وذلك بنسبة 
ويـأيت   %15.31يوم االثنني بنسبة  والعامل ه  مستوىعلى  األنترنت استخداماألسبوع ازدحاما يف 

مث يوم األحد %  13.71اخلميس  % 14.97مث األربعاء بنسبة  %14.13يف املرتبة الثانية يوم السبت بنسبة 
ويأيت يوم السبت يف املرتبة الثانية من .1)% 10.83وم اجلمعة بنسبة وأخريا ي % 12.65الثالثاء   13.08%

ألسبوع ويستأنف فيه األساتذة أيام اأول وهذا راجع إىل كونه  األنترنت، استخدامحيث اإلقبال على 
، باإلضافة إىل وجود الدافع اإللكتروين بعد عطلة اية األسبوع، وكذا اإلطالع على الربيد أعماهلم

   % 14.97 يأيت يوم األربعاء واخلميس ذا الترتيب وفـق النسـب   مث ،أول أيام األسبوع للعمل يف

حيث يعمل األساتذة على إاء بعض الواجبات املتعلقـة بنشـر    ،وهي آخر أيام األسبوع % 13.71
، يف حني جند أن يـومي   اإلتصال عرب الربيد اإللكتروينحىتو أ ،اإلطالع على معلوماتو أ ،أحباث

وذلك  األنترنت، استخدامثالثاء واألحد مها يف املرتبة الثانية من حيث مستوى التردد واإلقبال على ال
يرجع إىل كوما أكثر األيام كثافة بالنسبة لربنامج   قد لكل منهما، وهذا % 12.65و   % 13.08بنسبة 

مث ، وم األول من األسبوعخالل الي األنترنتاطلعوا على  قد كما أم يكونوا،التدريس عند األساتذة
يوم و األيام األخرية منه، لذلك تقل نسبة التردد خالل يومي األحد والثالثاء، أما يوم اجلمعة الذي ه

وهذا لكون األساتذة يستغلون هذا اليوم  %10.33عطلة لكل األساتذة فقد احتل املرتبة األخرية بنسبة 
اليت تعمل على اإلحبار يف مثل هذا اليوم قد يكون والبحث، وأن النسبة  ةيف أمور أخرى غري الدراس

يف .يف مقر سكناهم األنترنترتباط بألم ميلكون اإلو أ.. ذلك لإلطالع على أمور يومية كاألخبار
عدم حتديد أي يوم لإلحبار وقد يكون ذلك مرده إىل عدم وعن اإلجابة  %4.85حني امتنع ما نسبته 

  .لألنترنتوجود يوم معني خيصصونه 
ثنني، مث السبت إذن خنلص إىل أن أساتذة جامعة منتوري يقبلون بكثافة على األنترنت يوم اإل

. ولتوضيح أكثر حول معدل إحبار األساتذة يف شبكة األنترنـت .واألربعاء، وتقل يف األيام األخرى
  ).17(الشكل  نظرأ

                                                
1 Les services d'Internet . [en lign]. visité le  20/ 03/06. disponible sur le lien: . http://internet-
services-provider.arabhs.com/internet8.html. 
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  .حسب أيام األسبوع األنترنت استخدام: 17الشكل

  فترات إبحار أفراد العینة. 4.2.5

هـذا مـا   ية خمتلفة خالل اليوم الواحد، ويف فترات زمن األنترنتيستخدم األساتذة شبكة 
  :ميكننا مالحظته من خالل اجلدول التايل

  
   

  
  
  
  
  
  

  النسبة املئوية  التكرارات  اإلحتماالت
 % 28.33  136  الصباح

 % 15.83  76  الظهرية

 % 25.83  124  املساء

  % 24.99  120  الليل

 % 4.99  24  دون إجابة

 % 99.97  480  اموع
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  .األنترنتفترات إحبار أفراد العينة يف شبكة  :25جدول
 %28.33الحظ أن يو لألنترنت،األساتذة ترات اليت يتم خالهلا تصفح الف) 25(يوضح اجلدول

لفرد خالهلـا يف أوج  اليت عادة ما يكون ا ،جمموع التكرارات الواردة خاصة بالفترة الصباحية من
د الذي يأيت به اليـوم، إذ  حماولة معرفة اجلديبالتايل قد يدفع هذا النشاط باألساتذة إىل ، ونشاطه

اخلدمات الـيت  و سواء من حيث املعلومات أ ،تزخر دائما باجلديد األنترنتمعروف أن كما هو 
ـذا   %24.99و %25.83: قاربتنيالليل متوالنسبتني املتعلقتني باملساء  تاكانت كلحني  توفرها، يف
انتـهائهم  بعد  األنترنتتصفح  األساتذة قد يفضل بعض متقاربتني،هذا لكون الفترتني و الترتيب،

أما  بالغد،حىت لتحضري الدروس املتعلقة و أ ،هاالترفيه عربووذلك طلبا للتسلية  ،العمل باجلامعة من
كون األساتذة يف هاته الفترة  %15.83بنسبة وذلك  ،من حيث الترتيب األخريةفترة الظهرية فهي 

وهذا قـد   ،اإلجابةعن  % 4.99بصدد التدريس، فهم مرتبطون بساعات العمل، وامتنع ما نسبته 
  .فترة خمصصة لعملية التصفحو وجود دورية معينة أ يكون لعدم

الفترة  إذن ميكن القول أن أساتذة جامعة منتوري يعملون على اإلحبار يف شبكة األنترنت يف
الصباحية بالدرجة األوىل، مث بدرجة أقل يف املساء والليل، وتقل يف الظهرية، وميكن توضيح بيانات 

  ).18(السابق من خالل الشكل  اجلدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 28.33 %

 15.83 %

25.83% 

24.99 %

  4,99

9

% 

الصباح

الظھیرة

المساء

اللیل

دون إجابة
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  .األنترنتاألساتذة لشبكة  استخدامفترات : 18الشكل
      

   متغیرات متعلقة باالستخدام وفق المكان واللغة. 3.5

سا يف اجلامعة تتلخص أسا ،تتم عملية اإلحبار يف الشبكة من طرف األساتذة من أماكن خمتلفة       
تلك الـيت  و اللغات املتقنة، أو ، سواء وفق اللغة أومقاهي األنترنت،كما يتم التصفح بلغات خمتلفة

  :ميكن التطرق إىل هاته املتغريات يف مايليو. تنشر ا األعمال على الشبكة

  أماكن ارتیاد األساتذة لشبكة األنترنت. 1.3.5

عة للقطـاع  ، سواء كانت تاباألنترنتيبحر األساتذة يف عدة أماكن تتيح اإلتصال بشبكة 
سنبني من خالل اجلدول املـوايل  وللملكية الفردية ملن أتيح له ذلك، و ، أالعام أو للقطاع اخلاص

  .األنترنتالدراسة بشبكة األماكن اليت يرتبط من خالهلا األساتذة أفراد عينة 
  النسبة املئوية  التكرارات   اإلحتماالت
 % 33.88  144  مقر العمل

  % 27.29  116  مقر السكن

  % 37.17  158  األنترنتمقاهي 

  % 1.64  07  دون إجابة 

  % 99.98  425  اموع

  .األنترنتأماكن ارتياد األساتذة لشبكة  :26جدول

األنترنت بنسـبة  يف مقاهي  ومون باإلحبار بالدرجة األوىلأن األساتذة يق) 26(يبني اجلدول 
، يف % 27.29ويف مقر سـكناهم بنسـبة    ،% 33.88 ة، مث يف املرتبة الثانية مقر العمل بنسب37.17%

  . عن اإلجابة %1.64حني امتنع 
إن جلوء األساتذة إىل مقاهي األنترنت قد يرجع إىل املشاكل اليت يصادفوا عنـد حماولـة   

رهم يف اجلامعة، وهذا قد يكون لبعض التعطالت اليت قد تصيب األجهزة اخلاصة بعملية ارتباط إحبا
األساتذة باألنترنت على مستوى جامعة منتوري، وهذا ما وقفت على مالحظته، إذ أن من جمموع 

أجهزة هي اليت تشتغل وبسرعة بث بطيئة جدا، يف حني  04جهاز املخصص لإلرتباط ا  16الـ 
الذين يستخدمون األنترنت على مستوى اجلامعة قد يكونوا من الذين هلم ربط بالشـبكة يف   يبقى
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خمابر البحث، أو على مستوى اإلدارة، أومن الذين صربوا وحتملوا الربط البطيء، مـع العلـم أن   
، ونظـرا  1جامعة منتوري كانت من أوىل اجلامعات اليت وفرت األنترنت وذلك بسرعة بث عالية 

لتعطالت والتذبذبات اليت تصيب الربط باجلامعة يلجأ األساتذة إىل مقاهي األنترنت، يف حني هلذه ا
يفضل األساتذة الذين هلم ربط يف مقر سكناهم أن يعتمدوا عليه وهذا منطقي جدا، فكيف هلم أن 

  . يتركوا البث وهم يف راحة البال ووجودهم يف بيتهم والعمل على حماولة اإلرتباط من مكان آخر
أساتذة جامعة منتوري يستخدمون األنترنت إنطالقا من مقاهي األنترنت بالدرجة األوىل، مث من   

  ). 19(أنظر الشكل. مقر العمل، وأخريا من مقر سكناهم
  

                
  
  
  
  
  
  
  

  .األنترنتأماكن ارتياد األساتذة على : 19الشكل

  لغة اإلبحار في شبكة األنترنت. 2.3.5

جنليزية اللغة الرمسية لشبكة األنترنت، وتعترب املنشورات باللغة العربية األقل نسبة مقارنـة  تعترب اإل
ويبني اجلدول التايل توزيع استخدام األساتذة لشبكة األنترنت وفقا ) 18 أنظر اجلدول( باللغات املختلفة

  .للغة املستعملة لإلحبار واإلستفادة من معلومات الشبكة
  
  
  

                                                
  .11:00على الساعة .18/04/06متت املقابلة يوم . مسؤول مصلحة الشبكة على مستوى جامعة منتوري.  مقابلة مع السيد قداد حكيم 1

العمل مقر
االنترنت مقاهي %33.88 

 %37.17 
 إجابة دون

 %1,64

السكن مقر
 %27.29
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 النسبة املئوية تكراراتال اإلحتماالت
 % 19.08 100 العربية 
 % 50.76 266 الفرنسية 
 % 28.24 148 اإلجنليزية 
 % 1.14 06 أخرى 
 % 0.76 04 دون إجابة 
 % 99.98 524 اموع 

  

 .لغة اإلحبار على شبكة األنترنت: 27جدول

املواقع، أو البحث عـرب   أن اللغة السائدة اليت يستخدمها األساتذة لتصفح) 27(يبني اجلدول
واللغة العربيـة يف   % 28.24تليها اللغة اإلجنليزية بنسبة % 50.76األنترنت هي اللغة الفرنسية بنسبة 

وهي اللغة اإلسـبانية  (، يف حني أن هناك من يستخدم لغات أخرى %19.08املرتبة األخرية بنسبة 
عن شبكة األنترنت، فإن اللغـة   كما هو معروف.عن اإلجابة %0.76، يف حني امتنع )باخلصوص

، إال أن تركيبة تكوين األسـاتذة يف  )من املواقع %80أكثر من ( السائدة فيها هي اللغة اإلجنليزية 
هي اللغة " فولتري"اتمع اجلزائري متيل إىل الفرانكفونية، وأنه يف التخصصات العلمية والتقنية لغة 

عمل األساتذة على استخدام هاته اللغة عند البحـث يف  اليت يتم ا تقدمي الدروس غالبا، لذلك ي
وتأيت يف املرتبة الثانية اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية ثانية، إذ يعمل األساتذة على اإلستفادة . األنترنت

أنظر  –واليت متثل النسبة األكرب يف شبكة األنترنت من حيث اللغات  –من املواقع باللغة اإلجنليزية 
وتأيت يف املرتبة الثالثة اللغة العربية، واليت هي من املفروض اللغة الرمسية اليت كان ) 18 (اجلدول رقم

على األساتذة استخدامها، لكن ال نلومهم، إذ أن نسبة املواقع واملعلومات املنشورة باللغة العربيـة  
ني الفرنسـية  ، وهلذا يعمدون إىل استخدام اللغت) 18اجلدول (على الشبكة حتتل نسبة ضئيلة جدا 

واإلجنليزية، فاحلكمة غاية املؤمن أمنا وجدها فهو أحق ا، وهلذا يلجأ بعض األساتذة الذي يتقنون 
  . اللغة اإلسبانية الستخدامها أيضا يف حبثهم عرب الشبكة

أساتذة جامعة منتوري عند إحبارهم يف شبكة األنترنـت يسـتخدمون اللغـة الفرنسـية،     
  :و للتوضيح بيانيا أنظر الدائرة النسبية املوالية.ذا الترتيباإلجنليزية، مث العربية 
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  .لغات اإلحبار يف األنترنت: 20الشكل

  الشبكة فيالتحكم في تقنیات اإلبحار . 4.5

من شأنه أن يساهم  ،اإلحبار فيهاات املتعلقة باستخدام األنترنت وإن التحكم يف خمتلف التقني
يهـا  حتقيق األهداف اليت يصـبوا إل املثلى، و ةستفادإلستغالل الفعلي وابشكل فعال يف حتقيق اإل

ه الشبكة العمالقة، من خالل التعرف على مدى حتكمهـم يف  هم هلذاستخداماألساتذة من خالل 
استخدام بعض اخلدمات املهمة، خاصة الربيد اإللكتروين، كونه الوسيلة األكثر استخداما وشيوعا 

من سهولة ويسر يف التواصل واإلتصال وتبادل الرسائل وامللفات، كما ميكـن  يف الشبكة ملا توفره 
قياس التحكم يف تقنيات األنترنت بالنظر إىل استخدام احللول واخليارات التكنولوجيـة واألدوات  

  . اليت متنحها الشبكة، وسنتطرق بالتفصيل إىل هاته املؤشرات من خالل العناصر املوالية

   ستخدام البرید اإللكترونيالتحكم في ا. 1.4.5

من خالل مجلة مـن   األنترنت،ميكن معرفة مستوى حتكم األساتذة يف هذه اخلدمة اليت توفرها     
اخلاصـة   ستخداماملؤشرات املتعلقة مبدى امتالكهم لعناوين بريد إلكترونية، مث معرفة معدالت اال

  . ه فيمايليتطرق إلينا سهذا مو ،كذا األغراض اليت من أجلها تستخدموذه اخلدمة، 

  إمتالك األساتذة للبرید اإللكتروني .1.1.4.5

    العربية
19.08  % 
 

 

   %50.76   الفرنسية 
  

 % 28.24 اإلجنليزية
 

 أخرى
1.14 % 
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بالتـايل تبقـى   و ،هم هلذه الوسيلةاستخداميعين  اإللكتروينإمتالك األساتذة لعناوين الربيد 
يبني اجلدول التايل مدى امتالك أساتذة وتفعيله، هي حماولة ترشيد هذا االستخدام واخلطوة املوالية 

  .اإللكتروينتوري للربيد جامعة من

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 87.32 248 نعـم  

 % 11.26 32 ال  

 %1.4 04 دون إجابة    

 % 99.98 284 اموع  

 .امتالك األساتذة للربيد اإللكتروين: 28جدول
ـ  ) 28(يتبني من خالل اجلدول  تخدامهم والذي يوضح امتالك األساتذة أفراد العينـة واس

من األساتذة الذين أجـابوا بـأم يبحـرون يف     % 87.32خلدمة الربيد اإللكتروين، أن ما نسبته 
ليس لديهم بريـدا   % 11.26األنترنت ويستخدموا ميتلكون بريدا إلكترونيا، يف حني أن ما نسبته 

 % 1.4ع ما نسـبته  إلكترونيا، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالذين يستخدمون الربيد اإللكتروين، وامتن
  .عن اإلجابة

إذن فالغالبية العظمى من األساتذة ميلكون بريدا الكترونيا، وهذا دليل علـى مـا للربيـد    
اإللكتروين من أمهية بالغة ودور فعال يف ربط األساتذة بالعامل، واتصاهلم باآلخرين عرب الشـبكة  

  )21(أنظر الشكل . العاملية
  
  

 
  

                     
  
  
  
  
  

  .إمتالك األساتذة للربيد اإللكتروين:21الشكل

  :معدالت استخدام البرید اإللكتروني. 2.1.4.5

 
 دون إجابة 
1.4%   

 ال
11.26 %

  

 نعـم
87.32 %   
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 هذا ما عا لألهداف اليت تستخدم من أجلها، وتب اإللكتروينالربيد  استخدامختتلف معدالت 
  :يبينه اجلدول التايل

 النسبة املئوية التكرارات املعدالت اإلحتماالت

  سبوعياأ/ الرسائل املرسلة 

            

01 - 05 204 82.25 % 
05- 10 20 8.06 % 

 % 9.67 24 10أكثر من  

 % 99.98 248 المجموع

  أسبوعيا/ الرسائل املستقبلة 

                                 

1-5 176 70.96 % 
5-10 30 12.09 % 

 % 16.93 42 10أكثر من
 % 99.98 248 المجموع

  ربيد اإللكتروينعناوين ال 

                                  

1-10 198 79.83 % 
10-20 36 14.51 % 

 % 5.64 14 20أكثر من
  

 .معدالت استخدام الربيد اإللكتروين: 29جدول
من األساتذة الذين يستخدمون الربيـد   %82.25يتبني أن ما نسبته ) 30(من خالل اجلدول 

مث % 70.96رسائل أسبوعيا، ويتلقون رسائل ذا املعدل بنسـبة  5-1ه اإللكتروين يرسلون ما معدل
بالنسـبة لإلرسـال،           % 9.67رسائل يف األسبوع واملقدرة بـ ) 10( تليها النسبة اخلاصة بأكثر من

      %8.06رسائل أسبوعيا بلغـت نسـبتهم    10 -5للتلقي، يف حني أن نسبة الذين يبعثون  16.93%
وكون النسبة األعلى هـي اخلاصـة   . %12.09الرسائل ذا املعدل كانت نسبتهم والذين يتلقون 

قد يرجع إىل أن معظم األساتذة يستخدمون الربيد اإللكتروين يف اإلتصال وتبادل  5 -1مبعدل من 
الرسائل العادية، وهلذا فإن ما معدله رسالة يف اليوم كافية لتحقيق هذه الغاية، يف حني خيتلف األمر 

سبة للمعدلني اآلخرين، إذ أنه يف هذه احلالة قد يستخدم الربيد اإللكتروين باإلضافة إىل تبـادل  بالن
الرسائل العادية يف عمليات اإلتصال مع متخصصني آخرين يف نفس اال، كما ميكن أن يستخدم 

اـال  أيضا لتحميل امللفات واملعلومات وتبادهلا ما بني هؤالء املتخصصني، أو املنـتمني لـنفس   
     5 -1 مـن  % 79.83ولذلك قد يكون هلؤالء جمموعة من عناوين الربيد اإللكتروين، إذ أن ما نسبته 

عنوان هي  20 عناوين، يف حني نسبة الذين هلم أكثر من 10 -5 ميلكون ما معدله%  14.51 عناوين،
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ذ مـن اسـتخدامه   وقد يعود هذا التباين يف اختالف غرض كل أستا % .5.64  األقل واملقدرة بـ
  .للربيد اإللكتروين

يستخدم األساتذة الربيد اإللكتروين وذلك مبعدل متوسط حيقق الغاية من هاته اخلدمـة، أال  
 :الشكل املوايل أنظر. وهي حتقيق التواصل وتبادل املعلومات

  
  .أسبوعيا/ الرسائل املرسلة معدل

  
  أسبوعيا/ الرسائل املستقبلة معدل

  
  يد اإللكتروينعناوين الرب عدد

  
  .معدالت استخدام الربيد اإللكتروين: 22الشكل 

  أغراض األساتذة من البرید اإللكتروني. 3.1.4.5

  :هذا ما يبينه اجلدول التايلهذه األغراض من أستاذ إىل آخر، وتتباين      
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت 

 % 27.89 89 تبادل الرسائل العادية

 % 65.83 210 علومات مع األساتذة والباحثنيتبادل امل

 % 5.01 16 تقدمي دروس عن بعد

 % 1.25 04 دون إجابة

 % 99.99 319 اموع
  

 .أغراض األساتذة من الربيد اإللكتروين:  30جدول
يستخدم األساتذة الربيد اإللكتروين بصفة خاصة من أجل تبادل املعلومات مـع األسـاتذة   

، وذلك بنسبة معتربة تقـدر بــ   السابقلوطن وخارجه، وهذا ما يبينه اجلدول والباحثني داخل ا
، يف حني يستخدم األساتذة خدمة التراسل اإللكتروين ألجل تبادل الرسائل العاديـة يف  % 65.83

1-5 
82.25 %  

 .10أكثر من
9.67 %  

  
  

   
5-10 

8.06 %  

1-5 
70.96 %  

 .10أكثر من
16.93 %  

  
  

   
5-10 

12.09 %  

1-10 
79.83 %  

   
 20أكثر من
5.64 %  

10-20 
14.51 %  
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تصال خاصة وهذا قد يعود لوجود وسائل أخرى تفي بعملية اإل % 27.89مرتبة ثانية، وذلك بنسبة 
 اسـتخدام يف سوق اهلاتف النقال مؤخرا يف اجلزائر، أو لتمسك البعض اآلخر ب مع التطور احلاصل

الربيد اإللكتروين لغاية تقدمي الدروس عن بعد فقد  استخدامالربيد العادي لتحقيق هاته الغاية، أما 
وهذا قد يعود إىل عدم التحكم اجليد يف هاته التقنية، وعـدم   % 5.01احتل نسبة ضئيلة تقدر بـ 

م الدولة ذه الطريقة يف التعليم، ولعل األساتذة الذين يقدمون دروس عن بعد تكون موجهة اهتما
 استخدامإىل خارج الوطن، بالنظر إىل أن بعض الدول أصبحت تعتمد على تقنية التعليم عن بعد ب

 يف.فتراضـية األنترنت والربيد اإللكتروين كأحد وسائلها، وذلك يف إطار ما يعرف باجلامعات اإل
  .من األساتذة عن اإلجابة% 1.25حني امتنع ما نسبته 

يستخدم األساتذة خدمة الربيد اإللكتروين بغرض تبادل املعلومـات و البحـوث، بعـث    
  ).23(واستقبال الرسائل العادية، ولتوضيح نتائج اجلدول أنظر الشكل

  
  
  
  
  

  
 
  
  
  

  .الربيد اإللكتروين استخدامأغراض :  32شكل 

  حكم في تقنیات اإلبحارمستوى الت. 2.4.5
ملعرفة مستوى حتكم األساتذة يف تقنيات اإلحبار خالل شبكة األنترنت، جيب علينا أن نعمل علـى  
تبيني مدى استخدامهم هلذه التقنيات واألدوات، اليت تعترب عملية التحكم ا السبيل األجنع الستغالل ما 

  . عرض إليه من خالل العناصر املواليةوهذا ما سنت. تتيحه الشبكة من معلومات وخدمات جليلة
  

 األساتذة مع تبادل    
63.85% 
 
 

 

 تبادل الرسائل العادية
27.89 % 
  

دون 
 %1.25إجابة

 قدمي دروس عن بعدت  
%5.01  
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  التحكم في بعض التقنیات. 1.2.4.5

خاصة ما يتعلق بتصفح املواقع واإلطالع على املعلومات اليت تتضمنها، وغريها من التقنيات املهمة      
 واليت من شأا تفعيل اإلستفادة من الشبكة، ونتعرض يف اجلدول التايل إىل حماولة التعرف على مـدى 

  .حتكم أساتذة جامعة منتوري ببعض هذه التقنيات
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 19.39 230 تصفح املواقع 
 % 19.56 232 البحث على معلومات متخصصة

 % 8.76 104 نشر األحباث العلمية
 %15.51 184 إحلاق ملف بالرسالة اإللكترونية

 % 17.7 210 حتميل ملف من األنترنت
 % 10.79 128 حتميل برنامج من األنترنت
 % 6.07 72 حتميل موقع من األنترنت

 % 2.19 26 دون إجابة
 % 99.97 1186 اموع

 .التحكم يف بعض العمليات التقنية على الشبكة: 31جدول

يف معرض اإلجابة عن السؤال املتعلق مبدى حتكم األساتذة يف بعض التقنيات والعمليـات  
من األساتذة أفراد عينة الدراسـة   % 19.39ة األنترنت واستخدامها، أجاب ما نسبته اخلاصة بشبك

أنه بإمكام الولوج إىل املواقع اليت يعرفون عنواا اإللكتروين والقيام بتصفحها، كما كانت النسبة 
درة بــ  اخلاصة بإمكانية البحث عن املعلومات اليت ختص جماالم متقاربة مع النسبة السابقة واملق

من  % 15.51يقومون بتحميل امللفات من األنترنت، ويفوق ما نسبته  % 17.7، وما نسبته % 19.56
إحلاق ملفات بالرسائل اإللكترونية، واليت تعترب من أهم التطبيقات واملزايا اليت توفرها خدمة الربيد 

ك املتعلقـة بتحميـل   اإللكتروين، يف حني كانت نسبة الذين يقومون بتحميل الربامج أقل من تل
وهذا التفاوت قد يرجع إىل عدم ختصص األساتذة يف العمـل   ،% 10.79امللفات واليت قدرت بـ 

بالربامج املختلفة، وميكن هنا أن نستثين أساتذة اإلعالم اآليل الذين قد يكون هلم اهتمـام أكـرب   
ينشرون أعماهلم العلمية من  جبانب الربامج ومتابعتها على الشبكة، وكانت نسبة الذين أجابوا بأم

وهي نسبة ضئيلة، وقد يرجع ضعف هذه النسبة إىل التخـوف الـذي    %8.76خالل الشبكة هي 
يتملك األساتذة من نشر أعماهلم على األنترنت من أن تتعرض إىل املخاطر املتعلقـة بـاإلختراق   

عنوية كمؤلفني ومسؤولني وسرقة األعمال ونسبتها إىل آخرين، وبالتايل ضياع حقوقهم املادية وامل
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 متخصصة البحث على معلومات % 19.39تصفح املواقع
19.56 %  
  

 

 إحلاق ملف بالرسالة
15.51%  
  

 االنترنت حتميل ملف من
17.7 %  
  

 االنترنت حتميل برنامج من
10.79 %  

 حتميل موقع من االنترنت
6.07 % 
 دون إجابة 

2.19 %  

 نشر األحباث العلمية
8.76 %  
  

، وقد يعود ضعف هذه النسبة إىل كون %6.07عن هاته املنشورات، أما عن حتميل املواقع فكانت  
األساتذة ال يعرفون هذه التقنية، ويعمدون إىل تصفح املواقع واحلصول علـى املعلومـات الـيت    

  . فتهم ألي من هاته التقنياتعن اإلجابة وهذا رمبا لعدم معر % 2.19وامتنع ما نسبته . حيتاجوا
و لتوضـيح  . أساتذة جامعة منتوري ال يتحكمون جيدا يف التقنيات اليت توفرها الشـبكة  

  ). 24(النتائج سابقة الذكر، أنظر الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .التحكم يف بعض تقنيات األنترنت:24الشكل
  أداة المالحة المستخدمة لإلبحار. 2.2.4.5

لتطورات اخلاصة ذه معرفة األداة املستخدمة للمالحة يساعدنا على معرفة مدى مواكبة األساتذة ل
يها األساتذة يف إحبـارهم يف غياهـب   يبني اجلدول التايل أدوات املالحة اليت يعتمد علاألدوات، و

  .الشبكة
  
  
  
  

  .أداة املالحة املستخدمة لإلحبار: 32جدول

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 83.43 272 متصفح امليكروسوفت

 % 8.58 28 الناتسكيب

 % 7.97 22 دون إجابة

 % 99.98 326 اموع



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  168

هو املتصـفح األكثـر     INTERNET EXPLORERيعترب متصفح امليكروسوفت إكسبلورر
استخداما من طرف األساتذة، وذلك بنسبة كبرية جدا مقارنة بتلك املتعلقة باملتصفح الناتسكيب، 

وذلك لكون هذا املتصفح ذو ميزات عديدة، مجعـت   % 83.43ملتعلقة باألول هي فكانت النسبة ا
بني كل خصائص وميزات املتصفحات األخرى، كما أنه من املتصفحات اجلرافيكية اليت تتميـز  
بسهولة االستخدام،كوا تعتمد على الواجهة الرسومية ملختلف التقنيـات واإلختيـارات الـيت    

%  8.58بة الذين أجابوا أم يستخدمون املتصفح الثاين قدرت بــ  تتضمنها، يف حني كانت نس

وهذا لكونه قد جتاوزه الزمن، وهو حال كل الربجميات، إذ أن كل برجمية جديدة تلغي اليت قبلـها  
 يف إطار التطورات اليت يعرفها جمال اإلعالم اآليل بشقيه العتادي والربجمي، يف حني امتنع ما نسبته

ابة رمبا لكوم ال يعلمون أن هناك متصفحات أخرى، وأن هاته املتصفحات هي عن اإلج%  7.97
  .واردة ضمنيا بني خدمات األنترنت

أساتذة جامعة منتوري يستخدمون متصفح امليكروسوفت إكسبلورر، عنـد إحبـارهم يف   
 : وميكن توضيح نتائج اجلدول أعاله من خالل الشكل التايل.شبكة األنترنت

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .األنترنتأدوات املالحة املستخدمة يف اإلحبار على :  52ل الشك
  

 83.43 % 
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  استخدام األساتذة لبعض األدوات المھمة على األنترنت. 3.2.4.5
 سـتخدام على العديد من األدوات اليت تعمل على تسهيل عمليـة اال  األنترنتتتوفر شبكة 

ويـبني   ،تقنية الروابط التشعبيةو ها حمركات البحث، األعوان الذكيةستفادة منها، واليت من بينواإل
  .األساتذة هلاته األدوات استخداممدى  املوايل اجلدول

  
  
   

  
  
  

  .استخدام األساتذة لبعض األدوات املهمة على األنترنت: 33جدول

تعترب حمركات البحث أكثر التقنيات استخداما من طرف األساتذة وذلك بنسبة تقدر بــ  
%  14.58واستخدام الروابط التشعبية يف املرتبة الثانية بعد حمركات البحث، وذلك بنسبة ،60.74%

، يف % 8.75املتعلقة باألعوان الذكية واليت قدرت بـ  من جمموع اإلجابات، وآخر نسبة هي تلك
حني امتنعت نسبة كبرية عن اإلجابة، وميكن القول أن الغالبية العظمى يسـتخدمون حمركـات   
البحث املختلفة للبحث عن املعلومات، ونسبة قليلة منهم من يعرف استخدام األعوان الذكية، أما 

الويب، إذ مبجرد النقر على أي رابط يتحول إىل موقع  الروابط التشعبية فهي متضمنة يف صفحات
آخر ومن مث سيكتشف هاته التقنية، وامتناع األساتذة عن اإلجابة قد يعود إىل عدم معرفتهم لكل 

  .من الروابط التشعبية واألعوان الذكية
تقنون استعمال األعـوان  ال ي، وتقنية الروابط التشعبيةيستخدم األساتذة حمركات البحث و

  ).26(بيانات اجلدول أعاله أنظر الشكل  لتوضيحو. الذكية

  
  
  

  
  
  

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 60.74 229 حمركات البحث

 % 8.75 33 األعوان الذكية

 % 14.58 55 الروابط الشعبية

 % 15.91 60 دون إجابة 

 % 99.98 377 اموع 

 إجابة دون
 % 15.91

 الشعبية الروابط
 % 14.58

 الذكية األعوان
    %8.75  

البحث حمركات
 %60.74
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  .التحكم يف بعض تقنيات األنترنت: 26الشكل

  الوقت المستغرق لتصفح موقع معین. 4.2.4.5

من املؤشرات اليت تـبني مـدى الـتحكم يف    ر الوقت املستغرق لتصفح موقع ما يعترب معيا
لمية واملعرفية من األمهية اليت يتمتع ا املوقع من الناحية العونيات التصفح واإلطالع من جهة، تق

  .بني اجلدول املوايل مقدار هذا املؤشر بالنسبة لألساتذة أفراد عينة الدراسةجهة أخرى، وي

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 8.45 24  د 10أقل من 

 % 30.98 88 د 10-20

 % 56.33 160 د 20أكثر من 

 % 4.22 12 ن إجابةدو

 % 99.98 284 اموع
  

 .الوقت املستغرق لتصفح موقع معني: 34جدول

يستغرقون أكثـر مـن    -% 56.33ما نسبته  -أن معظم األساتذة ) 35(يتضح من اجلدول 
دقيقة حىت يتمكنوا من تصفح املوقع واإلطالع على املعلومات اليت حيتوي عليها، وهـذا بعـد   20

  من األساتذة مـن %  30.98ة اليت تكتسيها هذه املواقع، يف حني يستغرق ما نسبته التأكد من األمهي

فيقومون بذلك يف مدة زمنية قصـرية، إذ يف  %  8.45دقيقة لعملية التصفح، أما ما نسبته  20إىل10
عـن  % 4.22دقائق يتمكنون من تصفح املوقع واإلطالع على حمتوياته، وامتنـع   10مدة أقل من 
ذا لكون الوقت الذي يستغرقونه ليس حمددا بل خيتلف من موقع إىل آخر كما خيتلف اإلجابة، وه

  .هذا الوقت تبعا لنوع الربط الذي يعتمد عليه لإلتصال باألنترنت
وميكن .غالبية األساتذة يستغرقون وقتا معتربا لتصفع املوقع حىت يتأكدوا من مدى أمهيته هلم

 ).27(توضيح نتائج اجلدول من خالل الشكل 
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  .الوقت املستغرق لتصفح موقع على األنترنت: 27الشكل

  التكوین على استخدام األنترنت. 3.4.5
إن التحكم يف التقنيات املتعلقة باستخدام شبكة األنترنت واإلحبـار خالهلـا،  ال يكـون    

ل التعرف علـى  بالفطرة، بل بالتعلم والتكوين، وهذا ما سنحاول معرفته يف هذا العنصر من خال
السبيل األمثل و التعلم هن التكوين وأالبيانات املتعلقة ذا الشأن بالنسبة لألساتذة أفراد العينة، إذ 

سنحاول هنا معرفـة  دث يف كل ااالت والتخصصات، واملستجدات اليت حتالتطورات و ملواكبة
  :ايلون خالل اجلدول املوهذا م ،مستوى التكوين الذي يكون قد تلقاه األساتذة يف هذا الصدد

 النسبة املئوية التكرارات إلحتماالتا
 % 25.58 76 نعـــم  
 % 15.78 12 دورات تكوينية باجلامعة 

 % 21.05 16 مدارس خاصة 
 % 63.15 48 اجتهادات شخصية

 % 99.98 76 اموع

 % 73.73 219 ال  
 % 0.67 02 دون إجـابة  
 % 99.98 297 اـمــوع 

  

 األنترنت استخدامالتكوين على : 35جدول

  د 20-10  
30.98 % 
  

  
 د 10من أقل

%8.45  
  

 4.12% إجابة دون
 

  د20 أكثر من 
56.33  % 
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 رس خاصةمدا
%21.05  

 63.15% شخصية إجتهادات 
   
  

 نعـــم
25.58 %  

من األساتذة أفراد عينة الدراسة مل يتلقوا تكوينا يف استخدام األنترنت  % 73.73إن ما نسبته 
والتعرف على تقنياا املختلفة، وهي نسبة عالية جدا مقارنة بتلك املتعلقة  بعدد الذين أجابوا بأم 

عبارة عـن اجتـهادات    %63.15وجند أن النسبة األكرب منهم %  25.58تلقوا هذا التكوين، وهي 
شخصية، بدافع امليول الشخصية والرغبة يف اإلستكشاف، والفضول يف معرفة هذه التقانة احلديثة، 

عمدوا إىل التكوين مبدارس خاصة على حسام اخلاص، وهذا  %21.05يف حني كانت منهم نسبة 
يها هذه الشبكة، ومن مث ضرورة التحكم يف تقنياا من أجل العمـل  إميانا منهم باألمهية اليت تكتس

قد استفادوا مـن   %15.78على اإلستفادة مما متنحه من معلومات وخدمات، يف حني أن ما نسبته 
 ) %0.67(دورات تكوينية أو ورشات تدريبية على مستوى اجلامعة، وامتنعت نسبة ضئيلة منـهم  

ق مبدى إستفادة األساتذة من تكوين خاص باألنترنت، وقد يكـون  عن اإلجابة على السؤال املتعل
  . هؤالء من األساتذة الذين ال يستخدمون الشبكة

إن أساتذة جامعة منتوري مل يتلقوا تكوينا خاصا يف استخدام األنترنت، وهذا ما قد يؤدي 
 أن هنـاك مـن   إىل ضعف االستخدام ونقص فعالية اإلستغالل املرجوة، إال أنه جتدر اإلشارة إىل

األساتذة من عمد إىل تكوين خاص، أو جمهود شخصي باإلضافة إىل بعض الدورات التكوينيـة  
 ).28(أنظر الشكل.احملدودة على مستوى اجلامعة

  
                            

          
                                            التكوين على استخدام األنترنت             

    
  

    
  

                       
  طبيعة التكـوين                     

    
  
  

 دون إجـابة
%0.67  

  

 73.73% ال
  

دورات 
تكوينية 
 باجلامعة

15.78%  
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  .التكوين على استخدام األنترنت: 28الشكل

  البحث على شبكة األنترنت.5.5

حىت تـتم  وكم هائل من املعلومات، األنترنت حبق مكتبة ضخمة حتتوي على تعترب شبكة 
ركـات  كان وال بد عليهم من التحكم يف حم ،األساتذةستغالل هاته املعلومات من طرف إعملية 

، والتحكم أيضا بالتقنيات اليت توفرها بعض احملركات، كما جتـدر  البحث املوجودة على الشبكة
سنحاول من خالل العناصـر  وي على غالبية معلومات الشبكة، واإلشارة إىل أن الويب اخلفي حيت

، البحث املستخدمة من طرف األسـاتذة لى حمركات املنضوية حتت هذا العنوان الفرعي التعرف ع
  .وكذا نوع الويب الذي يبحر من خالله األساتذة

  محركات البحث المستخدمة من طرف األساتذة. 1.5.5

البحث املتنوعة مـن حيـث اخلـدمات    توجد على مستوى الشبكة اآلالف من حمركات 
تخدم األساتذة بعض هذه احملركات، سوي ،اخليارات اليت تتيحها يف عملية البحث عن املعلوماتو
  :يلوايبينه اجلدول امل هذا ماو

  
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت  

GOOGLE  270 37.7 % 
YAHOO 250 34.91 % 
LYCOS 64 8.93 % 

ALTAVISTA 78 10.89% 
ALL THE WEB 20 2.79 % 

INFOMINE  00 00 % 
NASSEDJ 10 1.39 % 

MAKTOUB 24 3.35 % 
 % 99.96 716  اموع 

  

 .حمركات البحث املستخدمة من طرف األساتذة: 36جدول

أكثر احملركات استخداما يف عملية البحث عن املعلومات عرب  GOOGLEيعترب حمرك البحث 
ـ  %37.7الشبكة من طرف األساتذة أفراد العينة بنسبة   YAHOO مث يأيت يف املرتبة الثانية حمرك الـ

يف % 8.93بنسـبة    LYCOSمث   %10.89بنسبة  ALTAVISTA لـ ـ مث حمرك ا  %34.91 وذلك بنسبة
 NASSEDJ أما حمرك .%2.79تقدر بـ  ALL THE WEB حني كانت نسبة الذين يستخدمون حمرك
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يف حني كانت نسـبة اسـتخدام احملـرك     % 1.39فكانت نسبة استخدامه ضئيلة جدا وتقدر بـ 
INFOMINE رك منعدمة، وميكن اعتبار احملGOOGLE   ،هو أحسن حمركات البحث على الشـبكة

وهلذا من املنطقي أن حيتل املرتبة األوىل يف عملية استخدامه عند األساتذة، ويليه يف ذلـك حمـرك   
، الذي حيتل أيضا مكانة هامة يف شبكة األنترنت، مث تليهما بعد ذلـك احملركـات   YAHOOالـ

معروفة من طرف األساتذة لذلك تكثر نسـبة  األخرى بنسب خمتلفة، وقد تكون بعض احملركات 
استخدامها، يف حني تقل هذه النسبة لعدم معرفة هاته املواقع، أو اسـتغنائهم عنـها واالكتفـاء    

يف حني أن هناك مـن  ...،GOOGLE، YAHOO، ALTAVISTA باحملركات األكثر شهرة كالـ 
، لكن بنسبة قليلة جدا، مـن  األساتذة من يستخدم حمركات حبث غري املذكورة يف اجلدول أعاله

وغريهـا مـن     VOILA،MEDLINE،  INFOBIOLOGIE، HOTMAIL، MAM EXTUEDES: بينـها  
     . احملركات األخرى

إذن أساتذة جامعة منتوري يستخدمون أكثر يف عملية البحث عن املعلومات عـرب شـبكة   
لتوضيح هـذه  و. مث حمركات أخرى GOOGLE،YAHOO،ALTAVISTAاألنترنت حمركات البحث 

  ).29(النتائج أنظر الشكل

37.7 %

34.91 %
8.93 %

10.89%

2.79 %  

00 %

1.39 %

3.35 %

GOOGLE 

YAHOO 

LYCOS 

ALTAVISTA 

ALL THE WEB 

INFOMINE 

NASSEDJ 

MAKTOUB 

  

  .حمركات البحث املستخدمة من طرف األساتذة:29الشكل

  حكم األساتذة على مستوى محركات البحث المستخدمة. 2.5.5

تبعا ملدى متكنهم  ،ختتلف األحكام اليت يطلقها األساتذة على مستوى احملركات املستخدمة
  :هذا ما يبينه اجلدول التايلو. التقنيات اليت توفرهامنها ومن 
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 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 32.39 92 ممتازة 

 % 64.08 182 مقبولة

 % 00 00 رديئة

 % 3.52 10 دون إجابة

 % 99.99 284 اموع

 .حكم األساتذة على مستوى حمركات البحث املستخدمة: 37جدول

منتوري أن حمركات البحث اليت يستخدموا مقبولة علـى العمـوم،    يرى أساتذة جامعة
وهذا بالنظر إىل اإلمكانات اليت توفرها هذه احملركات، من إمكانية احلصول  %64.08وذلك بنسبة 

على املعلومات بكم هائل وبأشكال خمتلفة، إال أنه يف بعض األحيان يكون هناك نوع من املشاكل 
، وذلك ما يتعلق خصوصا باملشاكل التقنية، أو الفنية حيث ال يعرفون كيفية اليت حتد من إمكانياا

صياغة التساؤل بطريقة صحيحة، وبالتايل حيصلون على نتائج غري اليت يتوقعوا، أو يعملون على 
جعل عملية البحث متشعبة وموسعة مما جيعلهم يتيهون يف حجم النتائج اليت حيصـلون عليهـا،     

 عملية اإلطالع عليها، هذا باإلضافة إىل إشكالية عدم جمانية بعض النتائج ، مما وتضييع الوقت يف
من األساتذة %  32.39خيلق عندهم تذمرا وإحباطا يف عدم احلصول عليها، يف حني اعترب ما نسبته 

أفراد العينة أن حمركات البحث اليت يستخدموا ممتازة، وذلك لكوا متدهم باملعلومـات بـالكم   
كيف املطلوب، كما يستخدمون أيضا خيارات البحث املتوفرة ا، مما يسمح حبصـر جمـال   وال

البحث وحتديده بصورة جتعل النتائج احملصل عليها تصب يف صميم املوضوع خاصة أن األسـاتذة  
وهذا ما جعل األسـاتذة  ). 38(أنظر اجلدول  -يستخدمون التقنيات اليت توفرها حمركات البحث

توى احملركات باملمتاز، وكانت نسبة الذين رأوا برداءة هاته احملركات منعدمـة  حيكمون على مس
عـن  %  3.52وامتنع ما نسـبته  .وهذا دليل قاطع على الرضى الذي يطبع استخدام هذه احملركات

  .اإلجابة وإعطاء حكمهم خبصوص مستوى حمركات البحث لكوم قلما يستخدموا
 ).30(أنظر الشكل . اليت يستخدموا مقبولة على العموميعترب األساتذة أن حمركات البحث 
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  .احلكم على مستوى أداء حمركات البحث:30الشكل
  

  تقنیات البحث المتوفرة في محركات البحث. 3.5.5

ـ ه التقنيات على حصر جمال البحث وتعمل هذ مح بتقلـيص  حتديده يف جمال ضيق مما يس
يـبني  للخصائص اليت حيددها املستفيد، وعلى فرز النتائج تبعا من مث العمل التشتت يف املواضيع، و

  .أساتذة جامعة منتوري لبعض هذه التقنيات استخداماجلدول أدناه مدى 
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 58.89 192 البحث املتقدم

 % 12.26 40 الترميز 

 % 13.49 44 البحث البولياين

 % 15.33 50 دون إجابة

 % 99.97 326 اموع

 .تقنيات البحث املتوفرة يف حمركات البحث: 38جدول

تتيح حمركات البحث عرب األنترنت مجلة من اخليارات والتقنيات، اليت من شـأا تسـهيل   
عملية البحث، وجعلها أكثر دقة وفعالية، ومنها تقنية البحث املتقدم مبا توفره من خيارات البحث 

لة من الكلمات املترابطة أو املنفصلة،كما تتيح أيضا البحـث وفـق لغـة    بكلمة مفتاحية، أو مج
الوثيقة، مكان نشرها أو سنة نشرها، وغريها من اخليارات األخرى، فأجاب األسـاتذة بنسـبة   

ممتازة 
34%

مقبولة 
66%

رديئة
0%

ممتازة 
34%

مقبولة 
66%

رديئة
0%
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 GOOGLEكمحـرك  أم يستخدمون هذه التقنية اليت توفرها بعض احملركات  %)85.89(  كبرية
ستخداما من بني حمركات البحث املتوفرة على الشـبكة، يف حـني   الذي رأينا سابقا أنه األكثر ا

، أمـا  %13.49كانت نسبة الذين يستخدمون عوامل املنطق البولياين يف عملية البحث قدرت بـ 
، وتسمح التقنيات السـابقة يف حالـة   %12.26عن الذين يستخدمون تقنية الترميز فقدرت بـ 

م املوضوع وحيصل على النتائج املرجوة، وقد امتنع ما التحكم فيها حبصر جمال البحث وجعله خيد
عن اإلجابة وذلك قد يعود لكوم يستخدمون حمركات البحـث لكـن فقـط    % 15.33نسبته 

بكلمات مفتاحية بسيطة، دون التطرق إىل هذه التقنيات واخليارات املتاحة يف خمتلف احملركـات،  
إىل ضرورة تكوينهم من أجل اكتساب تقنيـات  كوم قد ال يعرفوا، وهلذا تظهر احلاجة ملحة 

 . البحث املختلفة

إذن ميكن القول أن غالبية أساتذة جامعة منتوري يستخدمون التقنيات املتوفرة مبحركـات  
البحث، كالبحث املتقدم، تقنية الترميز واستخدام عوامل املنطق البولياين، يف حني أن هناك مـن  

ة باستخدام كلمات مفتاحية وحيدة دون األخذ بعني االعتبار األساتذة من يقوم بعملية حبث بسيط
  ). 31(أنظر الشكل.هذه التقنيات

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .التقنيات املتوفرة مبحركات البحث: 31الشكل

  استخدام األساتذة للویب الظاھر والخفي . 4.5.5

البحث املتقدم
% 58.89

الترميز 
% 12.26

البحث البوليين
% 13.49

دون إجابة
% 15.33

البحث املتقدم
% 58.89

الترميز 
% 12.26

البحث البوليين
% 13.49

دون إجابة
% 15.33
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ى تلـك  من اجلانب النظري أن حمتويات الويب اخلفي تتفوق علالرابع  كما رأينا يف الفصل
بالتايل فإنه من األمهية مبكان التعرف علـى مسـتوى   جودة يف الويب الظاهر كما وكيفا، واملو

  :وايلهذا ما يبينه اجلدول املوكل من النوعني من طرف األساتذة،  استخدام
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 71.16 232 الويب الظاهر    

 % 12.26 40 الويب اخلفي    

 % 20.93 18 فهارس وأدلة البحث العامة   

 % 30.23 26 فهارس وأدلة البحث املتخصصة  

 % 20.93 18 البوابات االلكترونية  

 % 27.9 24 قواعد وبنوك املعلومات   

 % 99.99 86 اموع  

 % 16.56 54 دون إجابة   

 % 99.98 326  اموع   

  .الظاهر واخلفياستخدام األساتذة للويب : 39جدول

 
مما هو موجود فعال يف األنترنت، إال  1/500بالرغم من كون الويب الظاهر ال ميثل سوى   

أن النسبة الكربى من األساتذة أفراد العينة يبحرون ويبحثون عن املعلومات من خـالل الويـب   
بالويـب  وهذا ما قد يرجع لعدم معرفتهم أصال بوجود ما يعـرف  % 71.16الظاهر، وذلك بنسبة 

اخلفي، أو عدم متكنهم من سرب أغوار هذا اجلبل اجلليدي، وذلك لعدم معرفتهم لكيفية البحث من 
خالله، أو لكون األساتذة قد صادفوا تلك املواقع اليت تطلب مقابال ماديا للسماح بتصفحها، إال 

يبحثـون يف   أم %12.26أن هذا ال يعين عدم وجود من يستخدم الويب اخلفي، فأجاب ما نسبته 
يعملون على البحث من خالل فهارس وأدلة البحث العامة، يف حني  %20.93الويب اخلفي، منهم 

وهذا لكوا تعمـل   %30.23كانت النسبة األكرب لفهارس وأدلة البحث املتخصصة واملقدرة بـ 
ليت ـا  على إتاحة املعلومات املتخصصة بكل جمال من ااالت، عكس الفهارس واألدلة العامة ا

 %27.9نوع من العموم والشمولية، كما يتم أيضا استخدام قواعد وبنـوك ملعلومـات بنسـبة    
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من األساتذة أفراد العينـة   %16.56أما امتناع ما نسبته  )%20.93(والبوابات االلكترونية بنسبة أقل 
  .عن اإلجابة فقد يعزى ذلك إىل عدم تفريقهم ما بني الويب الظاهر واخلفي

امعة منتوري يستخدمون الويب الظاهر، عند حبثهم عن املعلومات مـن خـالل   أساتذة ج
هذا ما جيعل عملية استغالل موارد الشبكة دون و ،وال يستخدمون الويب اخلفي، شبكة األنترنت

  ).32(أنظر الشكل.املستوى املطلوب
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  .نوع الويب الذي يستخدمه األساتذة:32الشكل

  ة بالفصل الخامسالنتائج الخاص.6.5
الفصل مـن الدراسـة    واردة يف هذاالبيانات الخالل استعراضنا وتفحصنا للجداول ومن 

  :ميكن أن خنلص إىل النتائج التالية ،امليدانية
وهذا ما يساعدهم يف ، ميلكون جهاز حاسوب يف البيت )% 87.54(إن أساتذة جامعة منتوري •

بكة األنترنت، كما يشجعهم أيضا ويدفعهم إىل استغالل املعلومات اليت حيصلون عليها من ش
 .حماولة امتالك ربط باألنترنت من خالل احلاسوب الشخصي يف مقر سكناهم

شبكة األنترنت،  استخداميقبلون على  )%95.62(إن أساتذة جامعة منتوري وباألغلبية الساحقة •
 .و ذلك بتردد غري ثابت

  قواعد وبنوك املعلومات 
  % 27.9       

   

بات االلكترونيةالبوا  
 20.93 % 

   

  

 البحث العامة  فهارس و أدلة  

 
20.93 % 

   الويب اخلفي 
 % 12.26

دون 
%إجابة 

16.56    

   الويب الظاهر 
 %71.16

 فهارس و أدلة البحث املتخصصة  
  % 30.23          
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سهل ومتاح  شبكة األنترنت استخدام أنيرون  )% 87.32(جامعة منتوري أساتذةإن معظم  •
املعرفية وذلك بالقضاء على أو ، باألجهزةللجميع، باستثناء بعض الصعوبات التقنية اليت تتعلق 

 .التكنولوجيات احلديثة استخدامالتكنولوجية من خالل التكوين على  األمية
عظمى مـن األسـاتذة   سبة للغالبية الا يزيد عن الثالثة سنوات بالناستخدامعرفت األنترنت  •
وكذا التحسن املستمر على  ،وهذا راجع إىل اإلرتباط الذي وفرته اجلامعة لألساتذة )% 78.16(

 .ADSLمستوى أسعار اإلرتباط وكذا سرعة البث املتقدمة خاصة بعد إدخال تقنية الـ 
ساعات أسبوعيا يف تصـفح   5 -1إن أساتذة جامعة منتوري يقضون على العموم معدل من  •

اليومي أقل من ساعة، وهي غـري   ستخدامنترنت، وهو معدل ضعيف، إذ يصبح معدل االاأل
كافية لإلطالع الفعلي واإلستفادة املثلى مما تتيحه الشبكة من خالل املواقـع والصـفحات   

  . املختلفة بروابطها وتشعباا الالمتناهية
مث السبت واألربعاء، وتقل يف  ثنني،أساتذة جامعة منتوري يقبلون بكثافة على األنترنت يوم اإل •

  .األيام األخرى
أساتذة جامعة منتوري يعملون على اإلحبار يف شبكة األنترنت يف الفترة الصباحية بالدرجـة   •

  .األوىل، مث بدرجة أقل يف املساء والليل، وتقل يف الظهرية
ألوىل، مث أساتذة جامعة منتوري يستخدمون األنترنت إنطالقا من مقاهي األنترنت بالدرجة ا •

  .من مقر العمل، وأخريا من مقر سكناهم
، )%50.76(ألنترنت يستخدمون اللغة الفرنسيةأساتذة جامعة منتوري عند إحبارهم يف شبكة ا •

  .يف املرتبة األخريةالعربية  اللغة ، مث)% 28.24(اإلجنليزية
  .لكترونياإالغالبية العظمى من األساتذة ميلكون بريدا  •
ربيد اإللكتروين وذلك مبعدل متوسط حيقق الغاية من هاتـه اخلدمـة، أال   يستخدم األساتذة ال •

 .تبادل املعلوماتوهي حتقيق التواصل و
، بعث )%65.83(البحوثلكتروين بغرض تبادل املعلومات ويستخدم األساتذة خدمة الربيد اإل •

  ).%27.89(واستقبال الرسائل العادية
روسوفت إكسبلورر، عنـد إحبـارهم يف   أساتذة جامعة منتوري يستخدمون متصفح امليك •

 ).% 83.43(شبكة األنترنت
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يستخدم األساتذة حمركات البحث وتقنية الروابط التشعبية، وال يتقنون إستعمال األعـوان   •
 .الذكية

 .غالبية األساتذة يستغرقون وقتا معتربا لتصفع املوقع حىت يتأكدوا من مدى أمهيته هلم •
األنترنت، وهذا ما  استخداممل يتلقوا تكوينا خاصا يف )% 73.73(إن أساتذة جامعة منتوري  •

ونقص فعالية اإلستغالل املرجوة، إال أنه جتدر اإلشارة إىل  ستخدامقد يؤدي إىل ضعف اال
أن هناك من األساتذة من عمد إىل تكوين خاص، أو جمهود شخصي باإلضافة إىل بعـض  

 .الدورات التكوينية احملدودة على مستوى اجلامعة
أساتذة جامعة منتوري يستخدمون أكثر يف عملية البحث عن املعلومات عـرب شـبكة    إن •

 .مث حمركات أخرى GOOGLE،YAHOO،ALTAVISTAاألنترنت حمركات البحث 
ميكن القول أن غالبية أساتذة جامعة منتوري يستخدمون التقنيـات املتـوفرة مبحركـات     •

 . وامل املنطق البولياينالبحث، كالبحث املتقدم، تقنية الترميز واستخدام ع
أساتذة جامعة منتوري يستخدمون الويب الظاهر، عند حبثهم عن املعلومات مـن خـالل    •

هذا ما جيعل عملية اسـتغالل مـوارد   و ،وال يستخدمون الويب اخلفي. شبكة األنترنت
  .الشبكة دون املستوى املطلوب

فة الذكر، سنعمل مـن خـالل   هذا وقد أتينا إىل اية هذا الفصل وخلصنا إىل النتائج سال
الفصل املوايل على التطرق إىل األغراض اليت يعمل األساتذة لتحقيقها من خـالل اسـتخدامهم   
لشبكة األنترنت، وبالتايل معرفة مدى استغالهلم هلا من عدمه،كما سنتطرق أيضا إىل أهم املعوقات 

  . كة واستخدامهم هلاواألخطار اليت من شأا حتد من عملية إحبار األساتذة على الشب
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 املخاطرو استخدام األساتذة لألنترنت بني األغراض :الفصل السادس

 ،عنـد األسـاتذة   األنترنـت يتناول هذا الفصل مجلة من العناصر اليت تتلخص حول أمهية 
العقبات اليت تعترضهم سـواء منـها   ، وكذا العوائق وأهدافهم منهاوة إىل تبيني أغراضهم باإلضاف
 األنترنـت، براز أهم املخاطر واألضرار اليت قد تنجم عن شبكة إمع  ،النفسيةو اللغوية أو التقنية أ

  .يعتقدونساتذة هذه املخاطر حسب ما يرون وويبني األ

  ةأھمیة شبكة األنترنت لدى األساتذ.1.6
ميكن أن نربز هاته اآلراء عند األساتذة و، األنترنتقد ختتلف الرؤى حول مدى أمهية شبكة 

ودورهـا يف الرقـي    ،أفراد عينة الدراسة من خالل إجابتهم على السؤال املتعلق مبسامهة الشبكة
إلجابة ، ويف معرض اوكذا امليزات اليت متنحها الشبكة ،باملستوى العلمي واملعريف لألستاذ اجلامعي

  .ميكن معرفة األمهية اليت تكتسيها شبكة األنترنت لدى األساتذة هذين السؤالني  نع

  مساھمة األنترنت في الرقي بمستوى األستاذ الجامعي. 1.1.6

ـ      كال بالنظر إىل ما حتتوي عليه الشبكة من كم هائـل مـن املعلومـات املتعـددة األش
الرقي الرفع و تذة فإنه ال حمالة سيساهم ذلك يفاملوضوعات، ويف حالة استغالهلا من طرف األساو

، مع العلـم أن معلومـات   لتطورات اليت تطرأ يف جمال ختصصهوجعله يواكب ا ،مبستوى األستاذ
وميكن معرفـة  . تتزايد وتتماشى تبعا ملا يستجد يف خمتلف التخصصات وااالت األنترنتشبكة 

  :لتايلرأي األساتذة يف هذا املوضوع من خالل اجلدول ا
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 94.94 282 نعم

 5.05 % 15 ال

 % 99.99 297 اموع

 .مسامهة األنترنت يف الرقي مبستوى األستاذ اجلامعي: 40جدول
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أن شبكة األنترنت تساهم         %94.94أمجع األساتذة أفراد العينة بنسبة كبرية جدا قدرت بـ 
لرقي مبستوى األستاذ اجلامعي، وجعله يواكب التطورات احلاصـلة يف ميـدان   وبشكل كبري يف ا

التعليم والبحث العلمي، وذلك لكون األنترنت شبكة عاملية تسمح بعملية التواصل وتبادل اخلربات 
بني خمتلف زمالء املهنة واإلستفادة من األعمال املنشورة عرب الشبكة، وكذا املشاركة  يف امللتقيات 

رات اليت تتم عربها، وما تتيحه من معلومات ذات سهولة يف الوصول، حداثة يف اإلنتـاج،  واملؤمت
وتنوع يف األشكال واملصادر، فاألنترنت تعمل على تفتح األساتذة على العامل اخلارجي وجتعلـهم  
يشاركون يف تبادل املعلومات واملعارف، وهذا ما جيعلهم شركاء يف ترقية العلـم واملسـامهة يف   

سابه اجلنسية العاملية، وتبادل اخلربات ما بني خمتلف الشعوب واحلضارات، كما تعرفهم الشبكة إك
أيضا بالطرق احلديثة يف التدريس وتساعدهم يف إعداد الدروس واحملاضرات باسـتخدام املراجـع   

راضي املتاحة عرب الشبكة خاصة يف بعض املواقع املتخصصة، كما تسمح هلم بإمكانية اإلنتقال اإلفت
وغريها من اإلمتيازات اليت متنحها األنترنت لألسـتاذ  ... إىل خمتلف األرصدة املكتبية عرب الشبكة،

 .اجلامعي كونه حلقة وصل بني املعرفة ومصادرها من جهة والطلبة من جهة أخرى

أما األساتذة الذين يرون أن األنترنت ال تساهم يف الرقي مبستوى األستاذ اجلامعي فكانـت  
وهذا ألن األنترنت حسبهم جمرد شبكة تفتقد معلوماا إىل  الدقة         % 5.05جدا وقدرت بـ  ضعيفة

واألمانة العلمية، إال أم قد يكونوا من الذين يرون أن الوسائل التكنولوجية تشكل مصدر قلـق   
ديـة  وديد هلم، وهي يف حقيقة األمر مواقف قد تعود إىل كـوم متشـبتني باألوعيـة التقلي   

للمعلومات واستخدام املطبوع، وأن كل ما هو إلكتروين أو رقمي هو رمز للزوال وعدم الثقة، إال 
أنه جيدر ؤالء التمحيص أكثر يف املعلومات املتاحة عرب األنترنت، والنظر إليها من خالل رؤيـة  

  .د تنجم عنهاموضوعية، فاألنترنت فيها من اإلجيابيات ما يغطي عنها املشاكل واملخاطر اليت ق
أساتذة جامعة منتوري جيمعون على أمهية األنترنت ودورها البارز يف الرقي مبستوى األستاذ 

 :املوايل اجلامعي،ولتوضيح بيانات اجلدول أنظر الشكل
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  .مسامهة األنترنت يف الرقي مبستوى األستاذ اجلامعي: 33الشكل

  إمتیازات شبكة األنترنت  .2.1.6

التعامل مـع املعلومـات،   والتسهيالت يف احلصول والعديد من املزايا  األنترنتمتنح شبكة 
تصاالت مبا جيعلها حبق ثورة يف هذا اال، وحوهلا إىل وسيلة من وسـائل التواصـل   وإجراء اإل

 ،وختطي حواجز الزمان واملكان بطريقة جتعل منها وسيلة ذات أمهية بالغة لتحقيق هذا التواصـل 
خبصوص رأي األساتذة يف هذا الشأن فسـنتعرف  و. ا متنحه من معلومات وخدماتممستفادة واإل

  : عليه من خالل اجلدول التايل
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 27.14 212 الكم اهلائل من املعلومات

 % 27.14 212 فعالية وحداثة املعلومات املتاحة

 % 20.23 158 السرعة والدقة

 % 9.98 78 املتاحة حرية التعبري

 % 13.06 102 قلة تكاليف احلصول على املعلومات ونشرها

 % 2.43 19 دون إجابة

 % 99.98 781 اموع

 .إمتيازات شبكة األنترنت: 41جدول

تتوفر األنترنت على جمموعة من اإلمتيازات واإلمكانيات اليت جتعل منها حبق الشبكة العاملية 
، أو املكتبة العاملية الضخمة، وهذه اإلمتيازات حسب األساتذة أفراد عينة لإلتصال، السوق العاملية

الدراسة تتلخص أساسا يف الكم اهلائل من املعلومات اليت تتيحهـا، وكـذا فعاليـة املعلومـات     
لكل منهما، فاألنترنت حتتوي على زخم  %27.14وحداثتها، وذلك بنسب متساوية واملقدرة بـ 

 

 

 

نعم    
94.94% 

  

 5.05%ال   
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حني كانت امليزة الثانية لألنترنت حسب األساتذة هي دقـة املعلومـات    هائل من املعلومات، يف
فاملواقع املتخصصة تتيح معلومات ذات قيمة علمية  %20.23وسرعة احلصول عليها، وذلك بنسبة 

كبرية، وهي ذات دقة وموضوعية كوا تعتمد على متخصصني يف اال الذي تنشر فيه، كما أن 
 الشبكة يعترب حبق من املزايا اليت توفرها الشبكة، فكما هو معروف عن سرعة انتقال املعلومات عرب

املعلومات العلمية والتقنية أا تتقادم بسرعة، فاألنترنت تعمل على وصول هاته املعلومـات فـور   
تأليفها وإنتاجها إىل مستخدميها، يف حني يرى األساتذة أن امليزة الرابعة لألنترنـت هـي قلـة    

وهاته امليزة جتعل منـها   %13.06لقة باحلصول على املعلومات ونشرها وذلك بنسبة التكاليف املتع
سبيال مناسبا لنقل املعلومات باجتاهني، من خالل حصول املستخدمني على املعلومات املتاحة عـرب  
مواقعها املختلفة، والعمل على توزيع املؤلفات واملنشورات للمؤلفني الذين ال يتمكنون من نشـر  

حسب املواضيع الـيت  ( م بالطرق التقليدية، سواء لكون األسباب املتعلقة بذلك إيديولوجية أعماهل
فيعمـدون إىل الشـبكة      ...) بالنظر إىل ارتفاع تكاليف الطبع والنشر،( أو مادية ) يريدون نشرها

كمـا  ومواقعها اليت تتيح النشر بتكاليف أقل منها بكثري من تلك املعتمدة يف النشـر التقليـدي،   
احتلت املرتبة اخلامسة ميزة أخرى للشبكة العاملية وهي املتعلقة حبرية التعبري املتاحة عربها وذلـك  

، لكوا تلغي كل احلدود اجلغرافية والسياسية بني الدول، وجتعـل مـن الفضـاء    %13.06بنسبة 
، يف حني امتنع السربياين مكانا حرا لتبادل اآلراء والتوجهات والتعبري بكل حرية من دون أي قيد

عن اإلجابة، وقد يعود ذلك لكوم من الذين يرون أن سلبيات األنترنت أكثـر   %2.43ما نسبته 
من أن تقارن أمام إجيابياا، كما قد يكونوا من الذين ال يستخدمون الشبكة وبالتايل ليس لديهم 

  .معلومات عن اإلمتيازات اليت متنحها األنترنت
منتوري أن شبكة األنترنت تتمتع جبملة من اإلمتيـازات الـيت تشـجع     يرى أساتذة جامعة      

 ).34(و ميكن توضيح هذه اإلمتيازات من خالل الشكل . اإلقبال على استخدامها
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  % 27.14 الكم اهلائل من املعلومات -01              
  % 2.43 دون إجابة -02              
  .% 13.06 قلة تكاليف احلصول على املعلومات ونشرها -03              
  .% 9.98حرية التعبري املتاحة -04              
  .% 20.23السرعة والدقة  -05             
  .%27.14 فعالية وحداثة املعلومات املتاحة -06             

  
  
  
 
 

  .امتيازات شبكة األنترنت: 34الشكل
  
  

  أغراض استخدام األساتذة لشبكة األنترنت. 2.6
ستخدام الشبكة باختالف مستخدميها، وختصصام، ومنهم من يعمل على ختتلف أغرض ا

استخدامها كوسيلة عمل أساسية، يف حني هناك من يراها كأداة للترفيه والتسـلية، وسـنربز يف   
  .  لشبكة وإحبارهم فيهاالعناصر املوالية أغراض وأهداف األساتذة من استخدامهم ل

  اإلعتماد على األنترنت إلنجاز البحوث العلمیة. 1.2.6

إن الشمولية اليت تتمتع ا معلومات الشبكة، وتشعب مواضيعها وختصصاا وكذا مؤلفيها، 
وكون األنترنت مكتبة عاملية ضخمة قد منحت لألساتذة فرصة استغالل هاتـه املعلومـات مبـا    

وثهم العلمية املختلفة، ويف معرض سؤالنا لألساتذة حول مدى اعتمـادهم  يساعدهم على إجناز حب
 :على شبكة األنترنت للقيام ببحوثهم كان الرد من خالل اجلدول التايل
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 .اإلعتماد على األنترنت إلجناز البحوث العلمية: 42جدول
على املعلومات املتاحة عرب ) %72.39( األساتذة أفراد عينة الدراسة بنسبة كبرية جدا  يعتمد
ت للقيام بإجناز حبوثهم العلمية، وإثرائها باملعلومات اليت تزخر ـا الشـبكة، إال أن   شبكة األنترن

من األساتذة الذين يعتمدون علـى  % 69.76نسبة اإلعتماد عليها كانت نسبية وهذا ما أجاب به 
األنترنت يف إجناز حبوثهم، وهذا لكوم يستخدمون معلومات الشبكة كمصدر ثانوي ومكمـل  

رقية، أومن أجل التعرف على وجهات النظر والرؤى املختلفة للموضوع الواحد، أما للمراجع الو
وقد يرجع ذلك إىل التخـوف  % 19.53الذين يعتمدون عليها إعتمادا حمدودا فقدرت نسبتهم بـ 

الذي يبدونه من مدى صدق املعلومات املتاحة وعلميتها، وكانت النسبة األقل هي تلك اخلاصـة  
، وهذا العتقادهم أن املعلومات  %9.3ليا على معلومات األنترنت واملقدرة بـ بالذين يعتمدون ك

يف شكليها التقليدي واحلديث ليس مشكال يف حد ذاته، إمنـا املشـكل يطـرح يف مسـتخدم     
املعلومات، فعملية التمحيص والتدقيق والنقد هي الوسيلة اليت من خالهلا ميكن احلكم على مـدى  

من أفراد  %23.9يف حني كانت . ا، وليس من شكلها أو مكان إتاحتهاصحة املعلومات من خطئه
العينة ال يعتمدون على األنترنت يف إمتام حبوثهم، وهذا ألن الشبكة حسـبهم تسـتخدم فقـط    
لإلتصال، البيع والشراء، الدردشة وأمور جانبية أخرى، أما البحث العلمي فهي مبنأى عنـه، وأن  

وهم بذلك يطلقون أحكاما مسبقة علـى األنترنـت، وميكـن    .. .معلوماا ليست باملوضوعية،
اعتبارهم من األشخاص الذين يرون أن الكمبيوتر واألنترنت تشكل مصادر ديد لألمانة العلمية 

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 72.39 215 نعــم   

 % 9.3 20 مطلقة  

 % 69.76 150 نسبية 

 % 19.53 42 حمدودة 

 % 1.39 03 ون إجابةد 

 % 99.98 215 اموع 

 % 23.9 71 ال  

 % 3.7 11 دون إجابة  

 % 99.99 297 اموع   
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، وقد يرجع هـذا  %3.7والذين امتنعوا عن اإلجابة كانت نسبتهم ضئيلة قدرت بـ . واملوضوعية
 . فال هم يعتمدون عليها كليا وال نسبياإىل عدم استخدامهم لألنترنت وبالتايل

يعتمد أساتذة جامعة منتوري بنسبة كبرية جدا على املعلومات املتاحة عرب شبكة األنترنـت  
 ).35(ولتوضيح أكثر أنظر الشكل. للقيام بإجناز حبوثهم العلمية وإثرائها 

 
 اإلعتماد على شبكة األنترنت            
  حوثيف إجناز الب            

  
  
  
  
  

  درجة االعتماد على شبكة            
  األنترنت بالنسبة للذين أجابوا  بنعم           

  
 
  

 .اإلعتماد على شبكة األنترنت يف إجناز البحوث: 35الشكل

  إستخدامات شبكة األنترنت. 2.2.6

ت انظرا لإلمكانيووذلك تبعا للغرض منها،  ،الشبكة من مستخدم آلخر تتتنوع استخداما
بالنسـبة لألسـاتذة   و.. .تصالية،العلمية، الترفيهية، التجاريـة اإل: اليت تتيحها يف خمتلف ااالت

  :فيمكننا توضيح استخدامام للشبكة من خالل اجلدول التايل
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 12.05 106 إجناز البحوث العلمية ونشرها

 % 21.84 192 إعداد الدروس واحملاضرات

 % 7.05 62 املشاركة يف ندوات النقاش

 % 5.46 48 املشاركة يف جمموعات األخبار

 3.7 %دون إجابة  

 % 72.39 نعــم
  
  

   
  

  23.9 % ال 
 

 نسبية
% 69.76

 مطلقة 
% 9.3

 دون إجابة
% 1.39

 حمدودة
% 19.53
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 % 16.83 148 التراسل اإللكتروين

 % 15.47 136 تصفح املواقع اإلخبارية

 % 9.55 84 التسلية والترفيه

 % 4.55 40 احملادثة والناتفون

 % 2.04 18 التسوق اإللكتروين

 % 2.73 24 السوق والبورصات اإلطالع على أسعار

 % 2.38 21 دون إجابة

 % 99.95 879 اموع

 .إستخدامات شبكة األنترنت: 43جدول

يعترب إعداد الدروس واحملاضرات أكثر األغراض اليت يستخدم ألجلها أفراد العينـة شـبكة   
ملتخصصة، وهذا ، ملا تتيحه من كم هائل من املعلومات واملواقع ا%21.84األنترنت، وذلك بنسبة 

ما يشجع األساتذة على استخدام هاته املعلومات إلثراء دروسهم وحماضرام، وجعلها تتماشى مع 
ما هو مدرس يف باقي جامعات العامل، وبذلك يكونون لدى الطلبة معارف وخربات ومهـارات  

ملا توفره من  %16.83ذات صبغة عاملية، يف حني احتلت املرتبة الثانية خدمة الربيد اإللكتروين بنسبة 
تواصل واتصال بني األساتذة، سواء إلرسال الربيد العادي أو حىت لتبادل املعلومـات واخلـربات   

وتأيت يف املرتبـة الثالثـة عمليـة     -)30(أنظر اجلدول -بينهم وبني الباحثني واألساتذة اآلخرين 
شبكة إتصال ضخمة ا حيث أن شبكة األنترنت عبارة عن  %15.47اإلطالع على األخبار بنسبة 
ساعة، كما ميكن خالهلا الدخول إىل معظم الفضائيات والقنـوات   24أخبار العامل على مدار الـ

 %12.05اإلخبارية املختلفة، أما عن إجناز البحوث العلمية ونشرها فقد احتلت املرتبة الرابعة بنسبة 
ويف املرتبة اخلامسة التسلية ). 41(دول أنظر اجل. وهذا ملا توفره الشبكة من امتيازات يف هذا اال

وهذا من أجل العمل على راحة األستاذ، ومن مث استعادة النشـاط ملتابعـة    %9.55والترفيه بنسبة 
نسبة الذين يستخدمون األنترنت ألجل املشاركة يف ندوات النقاش  العمل والبحث، يف حني بلغت

ضئيلة بالنظر إىل امليزة اليت متنحها هاتني  ، وهي نسب) %5.46(ويف جمموعات األخبار ) 7.05%( 
اخلدمتني من اجتماع أهل ختصص واحد، واملناقشة والتحاور وتبادل املعلومات حول موضوع من 
املواضيع اليت مهم، وقد يرجع ضعف هاته النسب إىل ظن األساتذة أا نفسها خدمة الدردشـة  

وهي نسبة ضئيلة، ونفس النسب  %  4.55الثامنة بنسبة اإللكترونية، هاته األخرية اليت إحتلت املرتبة 
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) %2.04(والتسوق اإللكتـروين ) %2.73(تقريبا بالنسبة لإلطالع على أسعار السوق والبورصات 
كون أن ثقافة التجارة اإللكترونية وإجراء خمتلف التعامالت على الشبكة مل تعرف رواجا بعـد يف  

عن اإلجابة، وقد يكون ذلك مرده إىل عدم استخدام أولئك  %2.33اجلزائر، يف حني امتنع ما نسبته 
:      وعموما ميكن القول أن أغراض األساتذة من استخدامهم لشبكة األنترنت تـتلخص يف .لألنترنت

إعداد الدروس واحملاضرات، اإلستفادة من خدمة الربيد االلكتروين، اإلطـالع علـى األخبـار،    
وللتوضيح أكثـر  .ة ونشرها، وغريها من اإلستخدامات األخرىباإلضافة إىل إجناز البحوث العلمي

  ).36(أنظر الشكل
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  .استخدامات شبكة األنترنت:36الشكل

  طبیعة المواقع التي یتم تصفحھا. 3.2.6

وتتنوع طبيعة املواقع املزارة تبعـا   ،متنوع من املواقعشبكة األنترنت على عدد كبري وتتوفر 
شود من استخدام الشبكة، أما خبصوص طبيعة املواقع اليت يعمل األساتذة على اهلدف املنوللغرض 

 : تصفحها سنبينها من خالل اجلدول التايل

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 55.24 258 علمية

 % 26.55 124 إخبارية 

 % 12.84 60 ترفيهية

 % 12.05 إجناز البحوث العلمية ونشرها

 % 21.84 إعداد الدروس و احملاضرات
  

 املشاركة يف ندوات النقاش
 

 % 5.46جمموعات األخبار  املشاركة يف
 

 % 16.83 التراسل االلكتروين

 % 15.47تصفح املواقع اإلخبارية
 

 % 9.55التسلية و الترفيه

 % 4.55 ناحملادثة و والناتفو

 % 2.04التسوق االلكتروين

 % 2.73اإلطالع على أسعار  السوق و البورصات
 %2.33 دون إجابة
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 % 1.07 05 أخرى

 4.28 % 20 دون إجابة

 % 99.98 467 اموع

  .طبيعة املواقع اليت يتم تصفحها: 44جدول
تعترب املواقع العلمية هي أكثر املواقع اليت يتردد أساتذة أفراد العينة على ارتيادها وتصفحها، 

نظرا ملا توفره هاته املواقع من معلومات علمية وتقنية تـدخل يف صـلب     %55.24وذلك بنسبة 
احلصول على معارف جديدة ووجهات نظر خمتلفـة   موضوع ختصصام، وهذا ما يساعدهم يف

بالنسبة للمواضيع اليت يعاجلوا، واملواقع العلمية ليس املقصود ا تلك املواقع اليت تم فقط بالعلوم 
البحتة والتطبيقية، لكن حىت يف جمال العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، ومعيار العلمية إمنا يقاس بالنظر 

ت املتاحة واملسؤول عن إعداد املوقع، هل هو هيئة علمية خمتصة، جامعة أو هيئة إىل قيمة املعلوما
أكادميية، أم أا جمرد مواقع إشهارية وجتارية، يف حني إحتلت املرتبة الثانية من حيـث اإلرتيـاد   

، ملا تتيحه من أخبار ومستجدات حول العامل، الـذي حولتـه إىل   %26.55املواقع اإلخبارية بنسبة 
قرية كونية صغرية تتالشى فيها احلدود وتنتشر األخبار وكأا يف قرية واحدة، ممـا جيعـل    جمرد

األستاذ يواكب املستجدات وما حيصل يف العامل من أحداث، أما املواقع الترفيهية فقد جـاءت يف  
، فليس معىن أن األستاذ يعمل على البحث والتدريس مبنـأى عـن   %12.84املرتبة األخرية بنسبة 

تسلية والترفيه، اليت جتعله جيدد نشاطه ليواصل عمله من جديد، فاألساتذة إذن يهتمون بـاملواقع  ال
الترفيهية لكن يف آخر سلم الترتيب وهم يهتمون أكثر باملواقع العلمية واإلخبارية، وجتدر اإلشارة 

اليت يزوروـا  إىل أن هناك مواقع أخرى أشار إليها األساتذة يف معرض حديثهم عن طبيعة املواقع 
عـن   %5.35، يف حني امتنع مـا نسـبته   %1.07منها اإلجتماعية والسياسية والدينية وذلك بنسبة

اإلجابة، وهذا قد يكون لعدم استخدامهم لألنترنت أو أن استخدامهم هلا مقصور فقـط علـى   
 . اإلطالع على الربيد اإللكتروين

، مث املواقع اإلخبارية و الترفيهية، و هذا ما يبحر األساتذة يف املواقع العلمية بالدرجة األوىل
 :يبينه الشكل املوايل
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  .% 55.24علمية -1                               

  .% 4.28 دون إجابة -2                               

  .%1.07 أخرى -3                               

  .% 12.84 ترفيهية -4                               

  .% 26.55 إخبارية -5                              
  
  
  
  

 .طبيعة املواقع اليت يتم تصفحها: 37الشكل

  األنترنتطریقة التعامل مع المعلومات المتحصل علیھا من . 4.2.6

ا إذ ميكن أن نتصفحه ،توجد عدة طرق للتعامل مع املعلومات اليت حنصل عليها من الشبكة
حتميلها و، أمباشرة على الشاشة يف اللحظة اليت يتم فيها اإلرتباط واإلتصال املباشر بشكة األنترنت

سواء يف مقر العمل أو يف املرتل، كما ميكـن أن جنـد    اإلطالع عليها يف احلاسوب الشخصي،و
ين، أو إرساهلا عرب بريـد إلكتـرو  طبعها طرق أخرى للتصرف حيال هاته املعلومات، وذلك إما ب

فسنبينها من خالل  األنترنتخبصوص طريقة تعامل األساتذة حيال املعلومات احملصل عليها من و
  :يلوااجلدول امل

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 26.66 164 التصفح

 % 36.74 226 التحميل

 % 22.43 138 الطبع

 % 11.05 68 إرساهلا إىل بريد الكتروين

 % 3.08 19 دون إجابة

 % 99.96 615 اموع

 .طريقة التعامل مع املعلومات املتحصل عليها من شبكة األنترنت: 45جدول

يقوم األساتذة بعد اإلطالع على املعلومات من خالل شبكة األنترنت بعملية حتميلها وذلك 
). 19(أنظر اجلـدول .وهذا لكون معظم األساتذة لديهم جهاز حاسوب يف البيت %36.74بنسبة 

05 04
  

03 

  
01 

02 
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يف  وهذا ما يساعدهم على اإلطالع على املعلومات املتحصل عليها، وذلك لتوفري الوقت واجلهد،
مـن تصـفح    %26.66مقر عملهم، وتكاليف اإلرتباط يف مقاهي األنترنت،كما يعتمد ما نسبته 

حيتمل املعلومات واإلطالع عليها فقط، وعدم حتميلها أو طبعها أو إرساهلا عرب الربيد اإللكتروين، و
أن تكون هذه املعلومات ذات طابع إخباري أو ترفيهي، ليس من املهم حتميلها أو طبعها، يف حني 
قد تتم عملية الطبع خاصة لبعض امللفات والوثائق اليت تدخل يف إطار إهتمام األساتذة ورغبتهم يف 

الشاشة، وهذا قد  اإلحتفاظ ا، أو لكون األساتذة حيبذون القراءة على الوسيط الورقي وليس على
من األساتذة يعمدون إىل طبع املعلومات اليت حيصـلون   %22.43يكون السبب يف جعل ما نسبته 

عليها من الشبكة، ويف حالة كون بعض املعلومات م غري املتصفح، أو تدخل يف إطـار إهتمـام   
ين، وكانت نسبة الذين أحد زمالء األستاذ أو أحد معارفه، قد يلجأ إىل إرساهلا عرب الربيد اإللكترو

يف حني امتنعت نسبة ضئيلة عن اإلجابة  %11.05يتعاملون مع معلومات األنترنت ذه الطريقة هي 
 . وهذا رمبا لكوم ال يتعاملون مع األنترنت  %3.08وقدرت بـ 

يعمد األساتذة بعد اإلطالع على املعلومات من خالل شبكة األنترنت إىل حتميلها بالدرجة 
، أو تصفحها واإلطالع عليها فقط بالدرجة الثانية، مث طبعهـا أو إرسـاهلا عـرب الربيـد     األوىل

 ).38(و هذا ما يبينه الشكل. اإللكتروين أخريا

 
  

  
       

  .                                            %36.74التحميل  -1                        
  .                       % 26.66التصفح   -2                        
  .% 3.08دون إجابة  -3                        
  .% 11.05إرساهلا إىل بريد إلكتروين  -4                        
  .% 22.43الطبع  -5                        

        
  

    

  .نتطريقة التعامل مع املعلومات املتحصل عليها من شبكة األنتر: 38الشكل 

  عوائق ومخاطر استخدام شبكة األنترنت. 3.6
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استخدام األنترنت ليس بالسهولة اليت قد نتصورها، إذ ال ختلو هاته العملية من بعـض العوائـق    
والعقبات اليت حتول دون حتقيق استخدام فعال للشبكة ومواردها،كما أن فيها من املخاطر واألضرار ما 

  .ذر منها، وهذا ما نتطرق إليه من خالل العناصر املواليةجيعل مستخدميها يتوخون احليطة واحل

 عوائق وعراقیل استخدام األنترنت. 1.3.6

هناك العديد من العوائق والعراقيل اليت تصعب من عملية اإلحبار على الشبكة، وهي بدرجات 
متفاوتة حسب املستخدمني، وخبصوص رأي األساتذة يف هذا الشأن فسنورده من خالل اجلدول 

 :التايل

    
  
  
  
 
  
  

 .عوائق وعراقيل استخدام األنترنت: 46جدول

قد يعمد األساتذة إىل حماولة استخدام شبكة األنترنت واإلستفادة من املعلومات واخلدمات 
اليت تقدمها، لكن تعترضهم مجلة من العوائق والعراقيل اليت حتول دون ذلك، وقد أجابت النسـبة  

ق وعراقيل حتد من عمليـة اسـتخدامهم   بأم يتلقون فعال عوائ) %68.68(الكربى من األساتذة 
واستغالهلم لألنترنت، وقد كانت نسبة العائق التكنولوجي أو املشاكل التقنية حتتل صدارة هـذه  

ويتعلق األمر هنا أساسا بعدم متكن بعض األساتذة مـن التقنيـات    %49.66املشاكل وقدرت بـ 
يرى املعوقات التقنيـة هـي تلـك    املختلفة للبحث عرب الشبكة، كما أن هناك من األساتذة من 

التعطالت اليت تصيب األجهزة اآللية أو تعترض الربط باألنترنت من حني آلخر كانقطاع البث أو 
تدين سرعة تدفق املعلومات، يف حني كانت النسبة املتعلقة بالعوائق املادية يف املرتبة الثانية وقدرت 

وريات واالت العلمية عرب األنترنـت،  وهم بذلك يقصدون رسوم اإلشتراك يف الد %28.47بـ
كما يقصدون أيضا أسعار الربط اخلاصة مبقاهي األنترنت، خاصة مع تدين القدرة الشرائية لألستاذ 

فعدم الـتمكن مـن     %17.21مث تأيت املشاكل اللغوية يف املرتبة الثالثة بنسبة   -على حد قوهلم –

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 % 68.68 204 نعــم  
 % 49.66 150 تكنولوجية  

 % 28.47 86 مادية 

 % 4.63 14 بسيكولوجية 

 % 17.21 52 لغوية 

 % 99.97 302 اموع 
 % 28.28 84 ال  
 % 3.03 09 دون إجابة   
 % 99.99 297 اموع  
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يعترب عائقـا  ) 18أنظر اجلدول ( على شبكة األنترنت  اللغات األجنبية خاصة اإلجنليزية اليت تطغى
كبريا حيول دون اإلستفادة املثلى من املعلومات املنشورة بتلك اللغـات، إال أن وجـود بعـض    
الربجميات اليت تعمل على الترمجة اآللية قد حتد نوعا ما من هذا املشكل، وتبقى احلواجز النفسية يف 

تتعلق أساسا بنفور بعض األساتذة من استخدام الكمبيوتر والوسائل و  %4.63املرتبة األخرية بنسبة 
التكنولوجية احلديثة عند تعاملهم مع املعلومات، وهذا قد يرجع إىل عامل السن، أمـا األسـاتذة   
الذين يرون بعدم وجود أي عوائق أو مشاكل تعترضهم خالل استخدامهم للشبكة فقد قـدرت  

ن لتمكنهم وحتكمهم يف تقنيات البحث عربها ومتكنهم مـن  ، وهذا قد يكو %28.28نسبتهم بـ 
وقد أضاف بعـض األسـاتذة عراقيـل    .عن اإلجابة% 3.03اللغات األجنبية، وقد امتنع ما نسبته 

ومشاكل أخرى تتمثل أساسا يف عدم وجود الوقت الكايف لإلحبار يف األنترنت، عدم توفر املكان 
لى مستوى مقاهي األنترنت مع عدم توفر الـربط يف  املناسب، اكتظاظ على مستوى اجلامعة، وع

  .البيت
سا يف العراقيل تعترض األساتذة عند استخدامهم لشبكة األنترنت مجلة من العوائق، تتمثل أسا

عدم إتقان اللغات األجنبية، ولتوضيح هاته النتائج أنظر التقنية واملادية، باإلضافة إىل العائق املادي و
 ).39(الشكل
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

  .عوائق وعراقيل استخدام األنترنت: 39الشكل

  مخاوف ومخاطر استخدام األنترنت. 2.3.6

  ال
28.28 % 

 دون إجابة  
   %3.03  

 
  

  نعــم
68.68 %  
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شبكة األنترنت مع متنحه من امتيازات وخدمات جليلة، ال ختلـو مـن بعـض املخـاطر     
واملخاوف اليت تنجم عنها، فهي سالح ذو حدين، متنح العديـد مـن اخلـدمات واملعلومـات     

فر يف أي وسيلة من وسائل اإلتصال التقليدية، إال أن فيها من املخـاطر  واإلمتيازات اليت قد ال تتو
وخبصـوص  . واهلواجس ما جيعل املقبل على استخدامها يتوجس ويتردد ويتوخى احليطة واحلـذر 

 :املخاوف واملخاطر اليت يرى األساتذة وجودها على الشبكة فسنبينها من خالل اجلدول التايل
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  .خماوف وخماطر استخدام األنترنت: 47جدول
غالبية األساتذة أفراد عينة الدراسة يرون أن شبكة األنترنت حمفوفة باملخاطر واملخـاوف،  

أنه ال توجد أية خماطر يف األنترنت، وامتنع ما  %17.5يف حني يرى ما نسبته  %78.11وذلك بنسبة 
ألساتذة الذين يقولون بوجود املخاطر على األنترنت يرون أن اهلاجس فا. عن اإلجابة %4.37نسبته 

فاهلجومات الفريوسية كثريا مـا  %  31.37األول وأحد أهم املخاطر هي الفريوسات، وذلك بنسبة 
تتسبب يف العديد من اخلسائر سواء يف العتاد أو الربامج أو املعلومات وامللفات احلاسوبية، وهلـذا  

نها، لكن توجد حلول هلاته املشاكل املتعلقة بالفريوسات، وذلك بتأمني اجلهاز يتخوف األساتذة م
أن  %23.85بربامج كشف الفريوسات، والعمل على حتديثها باستمرار، يف حني يعترب مـا نسـبته   

اإلباحية هي أحد أكرب املخاطر على الشبكة، فهي تزخر بكم هائل مـن املواقـع، الصـفحات،    
 -إال أننا نرى أن مثل هذه املشاكل ال تطرح بالنسـبة للراشـدين   ... ليعةاألفالم، الروايات اخل

 %18.62أما ما نسبته . ألنه ال أحد جيربهم على اإلطالع على مثل هاته املواقع –بعكس األحداث 
فيعتربون أن املعلومات املتاحة عرب األنترنت تفتقد إىل املصداقية واألمانة العلمية، إال انه ليس ـذا  

 بة املئويةالنس التكرارات اإلحتماالت
 % 78.11 232 نعـــم

 % 18.62 114 عدم مصداقية املعلومات 

 % 16.66 102 القرصنة املعلوماتية

 % 23.85 146 إباحية بعض املواقع

 % 31.37 192 الفريوسات

 % 9.47 58 اإلدمان

 % 99.97 612 اموع

 % 17.5 52  ال   
 % 4.37 13 دون إجابة   
 % 99.98 297 اموع   
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جم من اخلطورة، فقيمة املعلومات ال تتعلق بشكلها بقدر ما تتعلق باجلهة املسؤولة عن إنتاجها احل
 ،eduونشرها، وعادة ما تكون املعلومات علمية وذات قيمة متاحة يف املواقع اليت تكون الزمتها 

org،... لقرصـنة  أن أحد املخاطر اليت نصادفها عرب األنترنت هي ا %16.66يف حني يرى ما نسبته
املعلوماتية، وما يؤدي ذلك من انتهاك حلقوق امللكية الفكرية ألصحاب املؤلفات ممـا يـؤدي إىل   
ضياع حقوقهم املادية واملعنوية، يف حني يبقى خطر اإلدمان على استخدام األنترنت هـو آخـر   

اليت قـد   على أن اإلدمان هو من املخاطر %9.47املخاطر يف ترتيب األساتذة، وقد أجاب ما نسبته 
تنجم عن االستخدام املفرط لألنترنت، وبالتايل جتعل الفرد يعاين من شبه عزلة عن العامل اخلارجي 

كما أضاف بعض األساتذة مجلـة  .وتدخله يف عامل األوهام والتخيالت اليت قد تفصمه عن الواقع
تكـريس التبعيـة   من املخاطر األخرى وتتلخص أساسا يف سلب احلرية واهلوية الثقافية لألفراد، و

الثقافية والتكنولوجية ملنتجي املواقع، إال أنه ال بد من التعامل مع هذه الشبكة وعدم أخذ موقـع  
املتفرج عليها، هذا باإلضافة إىل اخلطر املتعلق باستغالل األطفال عرب الشبكة لتنفيذ خمتلف اجلرائم 

  .اإللكترونية اليت مت التطرق إليها يف اجلانب النظري
، القرصـنة  باملخاطر كالفريوسـات واإلباحيـة   ألساتذة أن شبكة األنترنت حمفوفةيرى ا

 ).  40(، وميكن توضيح هاته املخاطر من خالل الشكلوالتحايل، اإلدمان
  
  

  
  

  .مدى وجود املخاطر على األنترنت           
  
  
  
  
  
  

  .طبيعة املخاطر على األنترنت          
  

اإلدمان
 % 9.47

الفريوسات
 % 31.37

 إباحية بعض املواقع
 % 23.85 

 القرصنة املعلوماتية
 % 16.66 

عدم مصداقية املعلومات
 % 18.62 

    17.5%ال
 دون إجابة
% 4.37  

 نعـــم
78.11  %  
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  .خدام األنترنتخماوف وخماطر است: 40الشكل

   رأي األساتذة في عملیات القرصنة والقائمین علیھا. 4.6
ويف معـرض   ،املتعلق بقرصنة األعمال وسرقتها ، اخلطربني املخاطر املوجودة على الشبكةمن      

حماولتنا الستبيان رأي األساتذة حول عمليات القرصنة اليت تتم على شبكة األنترنت، واملسؤولني 
   .على ذلك، وهذا ما سنتبينه من خالل العناصر املوالية عنها، حصلنا

  آثار القرصنة والتحایل على استخدام األنترنت. 1.4.6

لنشر وجعلها أداة ل األنترنتتعترب القرصنة من املخاطر اليت يتوجس منها الراغب يف استخدام       
وجود الرقابة على املواد و ، أطبعع ارتفاع التكاليف اخلاصة بالخاصة م ،والتوزيع ملنتجاته الفكرية

، وهـذا  ا إىل آخريننسبتهنشره على الشبكة لسرقة أعماله و املنشورة، إال أنه يتعرض من خالل
، كما تعمل على احلد مـن  األنترنتجيعله يعزف عن النشر عرب  ماضم حلقوقه املادية واملعنوية، ه

يف معرض سؤالنا لألساتذة عن هاته واخلمول الفكري، وتعمل على تفشي الكسل وعملية اإلبداع 
  :يلملوااكان ردهم من خالل بيانات اجلدول اآلفة 

  
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 30.61 124 تؤثر على االستفادة

 % 31.6 128 تؤدي إىل استخدامها حبذر

 % 23.2 94 حتد من اإلبداع والنشر العلمي

 % 14.56 59 دون إجابة

 % 99.97 405 اموع

  .آثار القرصنة والتحايل على استخدام األنترنت: 48جدول

والتحايل اليت تتعرض هلا شبكة األنترنت ومسـتخدميها،   يعترب األساتذة أن أعمال القرصنة
جتعلهم يقبلون على استخدامها وهم يتوخون احلذر يف ذلك، وكانت نسبة األساتذة الذين يرون 

أن عمليات القرصنة والتحايل تؤثر بصـفة   %30.61وأكد ما نسبته ، 31.6%ذا الرأي تقدر بـ 
أا حتـد مـن عمليـة     %23.2سلبية على االستفادة املرجوة من الشبكة، يف حني يرى ما نسبته 
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حتد من اإلبداع 
والنشر العلمي
% 23.2

تؤدي إىل استخدامها   
حبذر

% 31.6

دون إجابة
% 14.56 تؤثر على االستفادة

% 30.61

اإلبداع والنشر العلمي، وهذا لكوا تعلم الكسل واإلتكال على أعمال الغري، ومن مث نسـخها  
قام بسرقتها، وهذا ما يؤدي حتمـا إىل ضـياع وانتـهاك     وحتريفها ونسبها إىل الشخص الذي

للحقوق املادية واملعنوية للمؤلفني، يف حني أن هناك من األساتذة من يرى يف عمليات القرصـنة  
أا ذات مردود وأثر إجيايب، خاصة بالنسبة لدول العامل الثالث اليت ال يسعها إقتنـاء املعلومـات   

جأ إىل هذه الوسيلة لضمان حقها يف اإلطالع على املعـارف مـن   بسعرها احلقيقي، مما جيعلها تل
جهة، كما تساهم أيضا يف عمليات التحصني وتطوير تقنيات احلماية من القرصـنة مـن جهـة    
أخرى، فالسباق موجود على مر العصور ما بني اللصوص ومن يعمل على مالحقتهم، أما امتناع 

هم للقرصنة وما يتعلق ا، أوهم من الذين يشجعون عن اإلجابة فقد يعود إىل عدم معرفت 14.56%
  . ذلك، لكن رفضوا اإلدالء برأيهم

يرى األساتذة أن عمليات القرصنة اليت حتدث على الشبكة ذات مردود سليب سواء علـى  
الشبكة أو   مستخدم
املعلومات  ــر  ناشـ

والبحث أ ــا ، عربه
ــي  العلم

 ).41(الشكل أنظر.عموما
  

  .لتحايل على استخدام األنترنتآثار القرصنة وا:41الشكل

 القائمین على عملیات القرصنة والتخریب .2.4.6
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ستفادة من املعلومات فقط ألغراض البحث، يف حني عمليات القرصنة قد تكون بغرض اإل
حمترفون،كمـا  و هناك من يستخدمها لتحقيق الربح املادي، وقد يكون وراءها أشخاص عاديون أ

سـتراتيجي  ميكن أن تكون هناك مؤسسات ترعى هذا التوجه، وذلك يف إطار سياسة الرصـد اإل 
مليات القرصنة  فسنبينه مـن خـالل   والتكنولوجي، وخبصوص رأي األساتذة يف القائمني على ع

  :اجلدول التايل
  
  
  
  
  
  

  .القائمني على عمليات القرصنة والتخريب: 49جدول

إن عمليات القرصنة والتخريب اليت حتدث على الشبكة وراءها أشخاص أو مؤسسات هلـا  
أن اجلواسيس هم وراء هذه  %29.46هدف أو جمموعة أهداف وراء ذلك، ويرى األساتذة بنسبة 

عمليات، ويف احلقيقة قد يكون ألولئك اجلواسيس دوافع ختريبية، أوحىت إستراتيجية يف إطار مـا  ال
يعرف بالرصد اإلستراتيجي والتكنولوجي، وقد تكون وراءهم مؤسسات معينة تدفعهم للقيام اته 

ولون من األساتذة، كما اعتربوا أن هواة التخريب هم املسؤ %28.98العمليات، وهذا ما ذهب إليه 
وهواة التخريب ميكن التمييـز مـا بـني     %22.22عن عمليات القرصنة والتخريب، وذلك بنسبة 

نوعني، فمنهم من يهدف إىل التخريب وفقط، يف حني يعمد آخرون إىل استغالل مـا يقومـون   
وقد امتنعت نسبة كبرية عن اإلجابـة  ... بقرصنته لتحقيق أطماعهم وحصوهلم على أرباح مادية،

  .وهذا لكوم  ليس لديهم معلومات عن هذا اجلانب السليب من األنترنت %19.32 وقدرت بـ
، و بعض املؤسسات اليت ـتم ـذا   عمليات القرصنة وراءها اجلواسيس يرى األساتذة أن

 :أنظر الشكل املوايل .اال
 
  

  

 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت
 %29.46 122 اجلواسيس

 %22.22 92 هواة التخريب

 % 28.98 120 مؤسسات معينة 

 % 19.32 80 دون إجابة

 % 99.98 414 اموع
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  .التخريبالقائمني على عمليات القرصنة و :42الشكل

  األدوات المناسبة للحد من مخاطر األنترنت. 5.6
مطارديهم مستمرا، فكلما ظهرت أساليب جديـدة  يزال السباق املعهود بني اللصوص وال 

ردعها والقضاء عليها، فاألنترنت مبا ينجـر عنـها مـن     للسرقة، إال وظهر باملقابل ما يعمل على
عمل للحد من هاته املخاوف واملخـاطر، ويـرى   املخاطر، حتتوي أيضا على أساليب وتقنيات ت

األساتذة أن هناك العديد من التقنيات واألدوات اليت من شأا أن ختفف من وطأة هاته املخـاطر،  
   :وهذا ما يبينه اجلدول املوايل

  
 النسبة املئوية التكرارات اإلحتماالت

 % 40.8 142 تشفري املعلومات

 % 31.77 108 التوقيع اإللكتروين

  % 12.93  46  جدران النار

 % 14.94 52 دون إجابة

 % 99.98 348 اموع

  

  .األنترنتاألدوات املناسبة للحد من خماطر : 50جدول

يعترب التشفري أكثر التقنيات اليت من شأا احلد والتقليل من املخاطر التقنية لشبكة األنترنت، وهذا 
وهي أداة ذات أمهية  %40.8من النصف واملقدرة بـ حسب رأي األساتذة الذين كانت نسبتهم تقترب 

  اجلواسيس
29.46% 

 

  هواة التخريب                        
22.22% 

 

  إجابة دون
19.32 % 
 

   

  معينة مؤسسات
%  28.98  

 معينة   
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االلكتروين التوقيع
 %31.77  

    

النار جدران
 % 12.9

املعلومات تشفري
% 40.8 

 إجابة دون
%  14.94  

 
  
  

وفعالية كوا تعتمد على مبدأ التشفري، وبالتايل عدم إمكانية إطالع غري الشخص الذي له مفتاح فـك  
التشفري، وبالتايل أي حتريف يف احملتوى سيغري من طريقة تركيب املفتاح، وهذا ما مينع وحيد من عمليـة  

كوـا   %31.03تليها تقنية التوقيع اإللكتروين وذلك بنسبة معتربة قدرت بــ  التعديل أو التزييف، مث 
تضفي صبغة املصداقية والثقة على الوثيقة، إذ أن للتوقيع اإللكتروين نفس احلجـة القانونيـة للتوقيـع    

ـ  % 7.47التقليدي، يف حني حتتل تقنية جدران النار املرتبة الثالثة بنسبة  ري وهذا لكون هاته  التقنيـة غ
عن اإلجابة، وهذا قد يعود لعدم معرفتهم ألي  %14.94معروفة من طرف األساتذة، وقد امتنع ما نسبته 

من هاته التقنيات، أو لكوم ال يرون بضرورة وضع أدوات وتقنيات بالنظر إىل اجلانب اإلجيايب مـن  
  -على حد قوهلم –موضوع القرصنة والتحايل على الشبكة 

تشفري هي أكثر التقنيات اليت من شأا احلـد مـن املخـاطر املتعلقـة     يعترب األساتذة أن ال
  :أنظر الشكل التايل.  جدران النار بالقرصنة، وتليها تقنية التوقيع اإللكتروين،

  
  
  
  
  
  
  
 

  .األدوات املناسبة للحد من خماطر األنترنت:43الشكل

  لألنترنتاقتراحات األساتذة لتحقیق استخدام فعال . 6.6
م عنها، كل حسب أسبابه عزوفهو سباب ضعف استخدام بعض األساتذة للشبكة أختتلف أ

ـ تفعيل هذا اإللقد عمد األساتذة إىل اقتراح ما يرونه مناسبا اخلاصة، و ا جيعلـه حيقـق   ستخدام مب
 :هذا ما يبينه اجلدول التايلفادة احلقيقية من موارد الشبكة وتقنياا، وستاإلاإلستغالل الفعلي، و
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 النسبة املئوية التكرارات التاإلحتما

 % 45.54 230 توفري فضاءات لالرتباط باألنترنت يف اجلامعة 

 % 38.81 196 تنظيم دورات تكوينية مستمرة 

 % 12.67 64 اإلعالم الواسع عن أمهية األنترنت وخدماا 

 % 2.97 15 دون إجابة   

 % 99.99 505 اموع 

 .تحقيق استخدام فعال لألنترنتإقتراحات األساتذة ل: 51جدول

نظرا ألمهية األنترنت وما تقدمه من امتيازات جتعل منها الشبكة العامليـة األكثـر انتشـارا                 
واستخداما، وبالرغم من وجود بعض املشاكل واملخاطر اليت حتـول دون اإلسـتغالل األمثـل    

شاكل واملخاطر، وهلذا يرى األساتذة أفـراد  ملكوناا، واستغالل األساتذة هلا ال خيلو من هاته امل
عينة الدراسة أن توفري فضاءات لإلرتباط باألنترنت على مستوى اجلامعة بشكل كاف من شـأنه  

منـهم    %38.81، يف حني يرى ما نسبته %45.54حتسني املردود وتفعيل اإلستخدام، وذلك بنسبة 
ن أجل تعليمهم األسس واملبادئ املتعلقة ضرورة تنظيم دورات تكوينية مستمرة لصاحلهم، وذلك م

باستخدام األنترنت، وهذا ضروري جدا ألن تعليم الفرد كيف يصطاد خري من إعطائه السـمكة،  
فريون بضرورة اإلعالم الواسع عن األنترنت وعن اخلدمات اليت تتيحها، لكن  %12.67أما ما نسبته 

ىل التفكري يف اسـتخدام األنترنـت؟ إذ أن   هل ينتظر األساتذة وجود هذا اإلعالم حىت يعمدوا إ
األنترنت أصبحت شيئا معروفا لدى العام واخلاص، وقد عمد األساتذة إىل اقتراح مجلة من احللول 
اليت يرون من شأا الرفع من قيمة األنترنت لدى األساتذة وحتسني استخدامهم واستغالهلم هلـا،  

 :نوجزها فيما يلي 
  .ساتذة باألنترنت إنطالقا من مقر سكناهمتويل اجلامعة ربط األ -
  .تدعيم األساتذة بأجهزة الكمبيوتر -
  .العمل على تطوير تقنيات الربط بالشبكة والعمل على زيادة سرعة البث خاصة باجلامعة -
  .ختفيض سعر اإلرتباط باألنترنت سواء لألفراد أو املؤسسات -
  .م من طرف اجلامعةاملشاركة يف املكتبات عرب اخلط مع دفع الرسو -
  .اشتراك اجلامعة واملكتبة اجلامعية يف الدوريات العلمية وإتاحتها لألساتذة -
  .جعل التحكم يف احلاسوب واألنترنت مقررا يف شروط التوظيف -
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  .حترير األنترنت وجعلها جمانية كالبث التلفزيوين -
  .إدخال تقنية اإلرتباط باألنترنت من دون كوابل -
  .ءات لإلرتباط خارج اجلامعة خاصة باألساتذةختصيص فضا -

وميكن توضيح إقتراحات األساتذة اخلاصة بتفعيل عملية استخدامهم واستغالهلم لشبكة األنترنت  
  ).44(من خالل الشكل

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  .اقتراحات األساتذة حول حتسني استخدام النترنت واستغالهلا: 44الشكل

  لسادسالنتائج الخاصة بالفصل ا. 7.6
أغراض استخدام األساتذة لشبكة األنترنت،والعوائق قد أتينا إىل اية الفصل املتعلق بوهذا 

للعناصر ذات العالقة باملوضوع، خنلـص  وبعد استعراضنا واملخاطر اليت تصادف هذا االستخدام، 
  :إىل النتائج التالية

رها البـارز يف الرقـي   على أمهية األنترنت ودو )%94.94( أساتذة جامعة منتوري جيمعون •
 .مبستوى األستاذ اجلامعي

يرى أساتذة جامعة منتوري أن شبكة األنترنت تتمتع جبملة من اإلمتيازات الـيت تشـجع    •
 .اإلقبال على استخدامها

على املعلومات املتاحة عرب ) %72.39( يعتمد األساتذة أفراد عينة الدراسة بنسبة كبرية جدا  •
 .ز حبوثهم العلمية وإثرائها باملعلومات اليت تزخر ا الشبكةشبكة األنترنت للقيام بإجنا

 

تنظيم دورات تكوينية 
 % 38.81  مستمرة

  
 

  دون إجابة
2.97 % 
 

 اجلامعة باألنترنت يف لالرتباط توفري فضاءات
45.54 % 
 

 
 

 أمهية اإلعالم الواسع عن
  األنترنت وخدماا

12.67 % 
 
 

 



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  206

إعـداد الـدروس   :  تتلخص أغراض األساتذة من اسـتخدامهم لشـبكة األنترنـت يف    •
، اإلطالع علـى  )%16.83(، اإلستفادة من خدمة الربيد االلكتروين)،%21.84(واحملاضرات

، وغريهـا مـن   )%12.05(نشرها، باإلضافة إىل إجناز البحوث العلمية و)%15.47(األخبار
 .اإلستخدامات األخرى

 .الترفيهيةاألوىل، مث املواقع اإلخبارية و يبحر األساتذة يف املواقع العلمية بالدرجة •
يعمد األساتذة بعد اإلطالع على املعلومات من خالل شبكة األنترنت إىل حتميلها بالدرجة  •

ثانية، مث طبعها أو إرساهلا عرب الربيـد  األوىل، أو تصفحها واإلطالع عليها فقط بالدرجة ال
 .اإللكتروين أخريا

تعترض األساتذة عند استخدامهم لشبكة األنترنت مجلة من العوائـق، تتمثـل أساسـا يف     •
 .عدم إتقان اللغات األجنبية، باإلضافة إىل العائق املادي و العراقيل التقنية واملادية

، القرصـنة  خاطر كالفريوسـات واإلباحيـة  نت حمفوفة بامليرى األساتذة أن شبكة األنتر •
 .والتحايل، اإلدمان

يرى األساتذة أن عمليات القرصنة اليت حتدث على الشبكة ذات مردود سليب سواء علـى   •
 .، أو البحث العلمي عموماة أو ناشر املعلومات عربهامستخدم الشبك

يت ـتم ـذا   بعض املؤسسات اللقرصنة وراءها اجلواسيس، ويرى األساتذة أن عمليات ا •
 .اال

يعترب األساتذة أن التشفري هي أكثر التقنيات اليت من شأا احلـد مـن املخـاطر املتعلقـة      •
  .جدران النار بالقرصنة، وتليها تقنية التوقيع اإللكتروين،

  النتائج  العامة للدراسة المیدانیة
 بالدراسـة امليدانيـة،   هذا وبعد أن أتينا على استعراض النتائج املتعلقة بالفصلني اخلاصني 

  :سنعمل على إبراز النتائج النهائية للدراسة ككل، وذلك من خالل املؤشرات التالية
إن أساتذة جامعة منتوري ميلكون جهاز حاسوب يف البيت، وهذا ما يساعدهم يف استغالل  •

ة املعلومات اليت حيصلون عليها من شبكة األنترنت، كما يشجعهم أيضا ويدفعهم إىل حماول
 .امتالك ربط باألنترنت من خالل احلاسوب الشخصي يف مقر سكناهم
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ذلك ون على استخدام شبكة األنترنت، وإن أساتذة جامعة منتوري وباألغلبية الساحقة يقبل •
 .بتردد غري ثابت

إن معظم أساتذة جامعة منتوري يرون أن استخدام شبكة األنترنت سهل ومتاح للجميـع،   •
املعرفيـة املتعلقـة باسـتخدام    التقنية اليت تتعلـق بـاألجهزة، أو  باستثناء بعض الصعوبات 

 .التكنولوجيات احلديثة
عرفت األنترنت استخداما يزيد عن الثالثة سنوات بالنسبة للغالبية العظمى من األسـاتذة،   •

وهذا راجع إىل اإلرتباط الذي وفرته اجلامعة لألساتذة، وكذا التحسن املستمر على مسـتوى  
 .ADSLاط وكذا سرعة البث املتقدمة خاصة بعد إدخال تقنية الـ أسعار اإلرتب

ساعات أسبوعيا يف تصـفح   5 -1إن أساتذة جامعة منتوري يقضون على العموم معدل من  •
األنترنت، وهو معدل ضعيف، إذ يصبح معدل االستخدام اليومي أقل من ساعة، وهي غـري  

حه الشبكة من خالل املواقـع والصـفحات   كافية لإلطالع الفعلي، واإلستفادة املثلى مما تتي
  . املختلفة بروابطها وتشعباا الالمتناهية

ثنني، مث السبت واألربعاء، وتقل أساتذة جامعة منتوري يقبلون بكثافة على األنترنت يوم اإل •
  .يف األيام األخرى

الدرجة أساتذة جامعة منتوري يعملون على اإلحبار يف شبكة األنترنت يف الفترة الصباحية ب •
  .األوىل، مث بدرجة أقل يف املساء والليل، وتقل يف الظهرية

أساتذة جامعة منتوري يستخدمون األنترنت إنطالقا من مقاهي األنترنت بالدرجـة األوىل،   •
  .مث من مقر العمل، وأخريا من مقر سكناهم

أساتذة جامعة منتوري عند إحبارهم يف شبكة األنترنـت يسـتخدمون اللغـة الفرنسـية،      •
  .اإلجنليزية، مث اللغة العربية يف املرتبة األخرية

  لكترونيا،إالغالبية العظمى من األساتذة ميلكون بريدا  •
يستخدم األساتذة الربيد اإللكتروين وذلك مبعدل متوسط حيقق الغاية من هاته اخلدمـة، أال   •

 .وهي حتقيق التواصل وتبادل املعلومات
البحـوث، بعـث   ين بغرض تبادل املعلومـات و لكترويستخدم األساتذة خدمة الربيد اإل •

  .واستقبال الرسائل العادية
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عند إحبارهم يف شبكة  أساتذة جامعة منتوري يستخدمون متصفح امليكروسوفت إكسبلورر •
 .األنترنت

، وال يتقنون إستعمال األعـوان  ت البحث وتقنية الروابط التشعبيةيستخدم األساتذة حمركا •
 .الذكية

 .تغرقون وقتا معتربا لتصفع املوقع حىت يتأكدوا من مدى أمهيته هلمغالبية األساتذة يس •
إن أساتذة جامعة منتوري مل يتلقوا تكوينا خاصا يف استخدام األنترنت، وهذا ما قد يؤدي  •

إىل ضعف اإلستخدام ونقص فعالية اإلستغالل املرجوة، إال أنه جتدر اإلشارة إىل أن هناك من 
خاص، أو جمهود شخصي باإلضافة إىل بعض الدورات التكوينية األساتذة من عمد إىل تكوين 
 .احملدودة على مستوى اجلامعة

إن أساتذة جامعة منتوري يستخدمون أكثر يف عملية البحث عن املعلومات عـرب شـبكة    •
 .مث حمركات أخرى GOOGLE،YAHOO،ALTAVISTAاألنترنت حمركات البحث 

قنيات املتوفرة مبحركات البحـث، كالبحـث   غالبية أساتذة جامعة منتوري يستخدمون الت •
 . املتقدم، تقنية الترميز واستخدام عوامل املنطق البولياين

أساتذة جامعة منتوري يستخدمون الويب الظاهر، عند حبثهم عن املعلومات مـن خـالل    •
  .وقلما يستخدمون الويب اخلفي. شبكة األنترنت

ودورها البارز يف الرقي مبستوى األستاذ  أساتذة جامعة منتوري جيمعون على أمهية األنترنت •
 .اجلامعي

يرى أساتذة جامعة منتوري أن شبكة األنترنت تتمتع جبملة من اإلمتيازات الـيت تشـجع    •
 .اإلقبال على استخدامها

يعتمد األساتذة أفراد عينة الدراسة بنسبة كبرية جدا على املعلومات املتاحـة عـرب شـبكة     •
 .هم العلمية وإثرائها باملعلومات اليت تزخر ا الشبكةاألنترنت للقيام بإجناز حبوث

 :  تتلخص أغراض األساتذة من استخدامهم لشبكة األنترنت يف •
  .إعداد الدروس واحملاضرات   
 .لكترويناإلستفادة من خدمة الربيد اإل   
  .إجناز البحوث العلمية ونشرها  
  .اإلطالع على األخبار   
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 .وغريها من اإلستخدامات األخرى     
 .يبحر األساتذة يف املواقع العلمية بالدرجة األوىل، مث املواقع اإلخبارية و الترفيهية •
يعمد األساتذة بعد اإلطالع على املعلومات من خالل شبكة األنترنت إىل حتميلها بالدرجة  •

إرساهلا عـرب الربيـد   قط بالدرجة الثانية، مث طبعها أو األوىل، أو تصفحها واإلطالع عليها ف
 .كتروين أخريااإلل
 
تتمثـل أساسـا يف   تعترض األساتذة عند استخدامهم لشبكة األنترنت مجلة من العوائـق،   •

 .، باإلضافة إىل العائق املادي وعدم إتقان اللغات األجنبيةالعراقيل التقنية
 :يعزف األساتذة عن استخدامهم لشبكة األنترنت بالنظر إىل األسباب التالية •

ب بالنظر إىل اإلكتظاظ على مستوى اجلامعة، وعلـى  عدم توفر املكان املناس •
 .مستوى مقاهي األنترنت

 .عدم توفر الربط يف البيت •
 .عدم وجود الوقت الكايف لإلحبار يف األنترنت •

، القرصـنة  نت حمفوفة باملخاطر كالفريوسـات واإلباحيـة  يرى األساتذة أن شبكة األنتر •
 .والتحايل، اإلدمان

قرصنة اليت حتدث على الشبكة ذات مردود سليب سواء علـى  يرى األساتذة أن عمليات ال •
 .، أو البحث العلمي عموماالشبكة أو ناشر املعلومات عربها مستخدم

بعض املؤسسات اليت ـتم ـذا   يات القرصنة وراءها اجلواسيس، ويرى األساتذة أن عمل •
 .اال

حلـد مـن املخـاطر املتعلقـة     يعترب األساتذة أن التشفري هي أكثر التقنيات اليت من شأا ا •
  .     بالقرصنة، وتليها تقنية التوقيع اإللكتروين،جدران النار

أساتذة جامعة منتوري يستخدمون شـبكة   وكنتيجة عامة للدراسة امليدانية ميكن القول أن 
األنترنت نظرا ملا توفره من ميزات تتعلق بسرعة ودقة وحداثة املعلومات املتاحة خالهلـا، وهـم   

حىت من مقر سكناهم، إال أم ال يتحكمـون يف  نترنت أون باإلحبار يف اجلامعة ومقاهي األيقومو
تقنيات اإلحبار على الشبكة، ومعارفهم  حمدودة يف هذا اال، وهذا راجع إىل عدم تلقيهم تكوينا 

سـتوى  خاصا باستخدام األنترنت وتعلم خمتلف التقنيات املتعلقة ا، وهذا ما حيول دون حتقيق امل
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املطلوب من استغالهلم للشبكة وما تتيحه من معلومات وخدمات، أما خبصوص األغراض الـيت  
يعملون على حتقيقها من خالل الشبكة فهي تتمثل أساسا يف إعداد البحوث، وإثـراء الـدروس   

إال أنه تعترضـهم  ..واحملاضرات، اإلستفادة من خدمة الربيد اإللكتروين، واإلطالع على األخبار،
لة من العوائق والعراقيل واملتمثلة يف العوائق التقنية واملادية واللغوية ، ويـرون أنـه لتحسـني    مج

إستغالل األنترنت من طرف األساتذة اجلامعيني ال بد من القيام بعملية التكـوين، و التحسـيس   
ـ باألمهية اليت تكتسيها شبكة األنترنت يف احمليط األكادميي، وذلك حتت ا ر إلدارة إلشراف املباش

، واإلنتقال مـن  ة يف العملية من إداريني، أساتذةتكاثف اجلهود بني كل العناصر الفاعلاجلامعة و
، إىل مشاركة إجيابية باالستثمار يف األفكـار  سلبية يف الشبكة مبجرد اإلستهالكمرحلة املشاركة ال

قـوف موقـف املنبـهر    والعمل على اإلنتاج والنشر واملسامهة يف إثراء رصيدها املعريف، وعدم و
واملندهش من التقنية، وبالتايل السعي احلثيث إىل افتكاك مكانة للعامل الثالـث يف إطـار جمتمـع    

واألساتذة هم . املعلومات، ألنه لو أتيحت الفرصة للعامل الثالث أن يفكر ما كان هناك عامل ثالث
الدور وحتمل هاتـه املسـؤولية   املخولون للنيابة عن الشعوب وخمتلف طبقات اتمع بالقيام ذا 

 .  العظيمة
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  الخاتــمة 
ونقلت البشـرية إىل عـامل   أحدث الوسائل اليت اختصرت الزمن واملكان،  من األنترنتإن 

وغريها من  .لعلم والتثقيف والترفيهلإلتصال وافتحت جماالت واسعة ، وجديد من العلم واملعرفة
واإلمتيازات اليت متنحها، وإنه من األمهية مبكان أن يتحكم األستاذ اجلامعي يف تقنيـات   اخلدمات

اإلحبار خالهلا مبا حيقق له االستخدام األمثل واإلستغالل الفعال ملواردها، مبا يعود عليـه وعلـى   
سن ، وقـد  اتمع األكادميي بالنفع والفائدة لتطوير البحث العلمي والرقي مبستواه قدما حنو األح

  .جاءت دراستنا هذه إللقاء الضوء على مدى استخدام األساتذة لشبكة األنترنت واستغالهلم هلا
وبعد إجراءنا للدراسة امليدانية واحلصول على نتائجها، توصلنا إىل اإلجابة على التساؤالت  

د حتققت املطروحة يف بداية الدراسة، حيث كانت األجوبة متضمنة يف الفرضيات املوضوعة، وق
ره مـن  نظرا ملا توف األنترنتأساتذة جامعة منتوري يستخدمون شبكة لنا الفرضية العامة، أي أن 

، كما حتققت الفرضية اجلزئية الثانية، حداثة املعلومات املتاحة خالهلاميزات تتعلق بسرعة ودقة و
ـ خمتلفة ومتنوعة أغراض استخدام األساتذة للشبكةف البحـث عـن   و ، ويعترب الغرض األمثل ه

، ونفس الشيء بالنسبة للفرضية اجلزئيـة  احملاضرات وإثرائهاواملعلومات من أجل إعداد البحوث 
يف مقـاهي  واجلامعـة  األنترنت بفاألساتذة يقومون باإلحبار يف الثالثة فقد حتققت هي األخرى، 

اطر اليت تقـف  األنترنت، وأيضا حتققت الفرضية اجلزئية الرابعة أي وجود مجلة من العوائق واملخ
األمثل لشبكة األنترنت ومواردها تتمثل أساسا يف  لحجر عثرة أمام االستخدام الفعال واإلستغال

العوائق التقنية و املادية باإلضافة إىل املشاكل اللغوية، مع وجود خماطر تتعلق بـأمن املعلومـات،   
وىل، إذ أنه عكس ما افترضنا وأمن األفراد واملؤسسات، يف حني مل تتحقق لنا الفرضية اجلزئية األ

يف هـذا اـال    هممعارفويتحكمون يف تقنيات اإلحبار على الشبكة  فأساتذة جامعة منتوري ال
  .حمدودة
وبالنظر إىل اعتمادنا على الدراسة امليدانية ودراسة جمتمع األساتذة اجلامعيني جبامعة منتوري  

معظم اجلامعات اجلزائرية، ميككنا تعميم نتائج  قسنطينة واليت كثريا ما تتشابه الظرف والعوامل يف
دراستنا هذه وسحبها على كل األساتذة اجلامعيني، وبالتايل توصلنا من خالل  هذه الدراسـة إىل  

  :النتائج التالية
ª ااألساتذة اجلامعيون يستخدمون شبكة األنترنت ويعملون على اإلستفادة من حمتويا.  
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ª  استخدام كل التقنيات املتعلقة باإلحبار يف األنترنت، وهذا لعدم األساتذة اجلامعيون ال يتقنون
تلقيهم لتكوين خاص يف استخدام هذه التقنيات، إال النسبة القليلة اليت اعتمدت على نفسـها  

  .لتحصيل مثل هذا التكوين
ª      يعترب الغرض األساسي الستخدام األنترنت من طرف األسـاتذة هـو إعـداد الـدروس

تخدمون الربيد اإللكتروين لتبادل املعلومات واألحباث مـع األسـاتذة   كما يس.احملاضراتو
  .  والباحثني

ª   يتلقى األساتذة مجلة من العراقيل والعوائق عند استخدامهم لالنترنت وتتلخص أساسـا يف
املشاكل املادية واللغوية، وعدم التمكن اجليد يف تقنيات اإلعالم اآليل أو ما يعرف باألميـة  

باإلضافة إىل املخاطر املتعلقة بالشـبكة نفسـها كـاإلختراق والفريوسـات     التكنولوجية، 
والتجاوزات األخالقية، وغريها من املخاطر اليت من شأا أن جتعـل مسـتخدم األنترنـت    

  .يتوخى احلذر واحليطة عند إحباره يف الشبكة
ª   وذلـك  يرى األساتذة أنه من املهم العمل على محاية األعمال املنشورة علـى األنترنـت ،

  .على التقنيات املتوفرة هلذا الغرض خاصة تقنييت التشفري والتوقيع اإللكتروين دباإلعتما
هذا وقد أتينا إىل ختام الدراسة اليت حاولنا من خالهلا التطرق إىل معرفة مـدى اسـتخدام   

يدانيـة  األنترنت واستغالهلا من طرف أساتذة جامعة منتوري قسنطينة، وبتعميمنا لنتائج الدراسة امل
على كل األساتذة اجلامعيني نتوصل إىل نتيجة مفادها أن األساتذة اجلامعيون يستخدمون شـبكة  
األنترنت ويؤمنون بقيمتها وأمهيتها البالغة، ودورها الفعال يف الرقي مبستوى األسـتاذ اجلـامعي   

إال أن مسـتوى   ومواكبته للتطورات واملستجدات اليت تطرأ كل يوم يف خمتلف ااالت وامليادين،
استغالهلم هلا يبقى دون املستوى املطلوب، نظرا لعدم حتكمهم اجليد يف تقنيـات اإلحبـار فيهـا    
والبحث خالهلا، لعدم تلقيهم تكوينا يف هذا اال، باإلضافة إىل عوائق أخرى يتلقوـا يف هـذا   

باملخـاطر سـواء املتعلقـة    ويرون أن شبكة األنترنت حمفوفة . الصدد منها العوائق املادية واللغوية
باملستخدم، أوالشبكة يف حد ذاا، لذلك جيب العمل على جتاوز هذه العقبات باستخدام مجلة من 
الوسائل واألدوات التقنية، إال أنه يبقى اجلانب األخالقي أكثر الوسائل فعالية يف ختطي هاته العوائق 

  .واملخاطر
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أنه من شأا حتسـني قـدرات األسـاتذة يف     وميكن إعطاء مجلة من اإلقتراحات اليت نرى
  : ياستخدام شبكة األنترنت واستغالهلم هلا ونوردها فيما يل

  .تويل اجلامعة ربط األساتذة باألنترنت انطالقا من مقر سكناهم -
  .تدعيم األساتذة بأجهزة الكمبيوتر -
  .خاصة يف اجلامعةالعمل على تطوير تقنيات الربط بالشبكة والعمل على زيادة سرعة البث  -
  .ختفيض سعر اإلرتباط باألنترنت سواء لألفراد أواملؤسسات -
  .عرب اخلط مع دفع الرسوم من طرف اجلامعة تاملشاركة يف املكتبا -
  .اشتراك اجلامعة واملكتبة اجلامعية يف الدوريات العلمية وإتاحتها لألساتذة -
  .التوظيف جعل التحكم يف احلاسوب واألنترنت مقررا يف شروط -
  .حترير األنترنت وجعلها جمانية كالبث التلفزيوين -
  .إدخال تقنية اإلرتباط باألنترنت من دون كوابل -
  .ختصيص فضاءات لإلرتباط خارج اجلامعة خاصة باألساتذة -

هذا وبعد أن أتينا إىل اية الدراسة اليت قمنا ا ملعرفة مدى استخدام األساتذة واسـتغالهلم  
نترنت وتوصلنا إىل النتائج املذكورة سالفا، مل يبقى لنا إال أن نشري إىل األمهية البالغة اليت لشبكة األ

تكتسيها األنترنت كشبكة عاملية عمالقة، تزخر بالعديد من اإلمتيازات وتوفر خدمات ومعلومات 
  .بالكم والكيف الذي يطلبه املستخدم

بكة األنترنت واستغالهلم اجلزئي هلا، إال أنه إن األساتذة اجلامعيني بالرغم من استخدامهم لش
يبقى حمصورا يف اإلستهالك واستخدام املعلومات املتوفرة، وهلذا نرى أنه من الضـرورة مبكـان   
اإلنتقال إىل مرحلة اإلنتاج واملشاركة الفعلية يف تنمية الرصيد املعريف للشبكة بنشر األعمال العلمية 

ألساتذة اجلامعيني اإلضطالع اته املسؤولية، والعمل على إبراز والبحوث املختلفة، فهل بإمكان ا
ونشره على الشبكة مبا حيقـق املشـاركة العلميـة     -اجلزائري على األقل -قيمة العمل األكادميي

  املتبادلة بني خمتلف املتخصصني عرب كل بقاع العامل؟ 
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  .................................................................................................أخرى  حدد 
..............................................................................................................  

 
 : ها هي اللغة اليت تستخدموا عند اإلحبار على مستوى الشبكة  .18

 ......................................ةــالعربي .1
 .........................................الفرنسية .2
 .........................................اإلجنليزية .3

 ..................................................................................................حددأخرى 

  .التحكم يف تقنيات اإلحبار على الشبكة: احملور الثالث
 ال          نعم         ...... ..........................................هل لديكم بريدا إلكترونيا .19

 :يف حالة اإلجابة بنعم -                   
  : كم عدد الرسائل اليت ترسلها أسبوعيا -                     

  ................5_  1من  -                                                                          
  ................10_ 5من  -                                                                          
  .............10أكثر من  -                                                                          

  :يت تتلقاها أسبوعياكم عدد الرسائل ال -                     
  ................5_  1من  -                                                                          
  ................10_ 5من  -                                                                          

 .............10أكثر من  -                                                                          
  : لكتروين اليت متتلكهاكم عدد عناوين الربيد اإل -             
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  ................10_ 1من  -                                                                          
  ..............20_ 10من  -                                                                          

  .............20أكثر من  -                                                                          
  
  

  : فيما تستخدمون بريدكم اإللكتروين -               
  .........................تبادل الرسائل العادية -                                          

  .. تبادل املعلومات مع األساتذة والباحثني -                                          
  ...........................تقدمي دروس عن بعد -                                          

  .................................................................................................حدد.أخرى
  
 : هل تستطيع القيام بـ .20
       ...............            ..............:...............تصفح مواقع تعرف عنواا     -
      ............            .........................:.....البحث عن معلومات متخصصة   -
                   .......................................:..............نشر األحباث العلمية   -
  .........                  ..................:............إحلاق ملف ها بالرسالة االلكترونية   -
      ............           ..................................:....حتميل ملف من االنترنت  -
                  ..................... ..............:.............حتميل برنامج من االنترنت  -
                 ............................................... :..حتميل موقع  من االنترنت  -
  : داة املالحة اليت تستخدموا عند اإلحبار ماهي أ.  .21

INTERNET EXPLORER...........................................  
NETSCAPE                      ............................................  

  ...........................................................................................حددأخرى 
 : هل تستطيع استخدام األدوات التالية  .22

  ................................................................... حمركات البحث  
  .................................................................األعوان الذكية  
 ...............................................................الروابط التشعبية  

 : ها هو الوقت الذي تستغرقونه يف تصفح موقع يفيدكم  .23
  ....................دقائق  10أقل من  -                                                         

 .................دقيقة  20 – 10من  -                                                         
  .....................دقيقة  20أكثر من  -                                                         

  ..................................................................................................حددأخرى  
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 ال                نعم  .…………...…… :تم تكوينا خاصا يف استخدام شبكة االنترنت هل تلقي .24

  :إذا كانت اإلجابة بنعم فما طبيعة هذا التكوين  -
 ............................باجلامعة ةدورات تكويني-                                                 

 ............................التكوين مبدارس خاصة -                                                 
  .................................إجتهادات شخصية-                                                 

  
 : ها هي حمركات البحث اليت تستخدموا .25

         GOOGLE   
             YAHOO   
             LYCOS      

                       ALTAVISTA    
                       ALL THE WEB 
                       INFOMINE 
                       NASSEDJ 
                       MAKTOUB 

  .........................................................................................أخرى  حدد 
......................................................................................................  

  : ا رأيك يف مستوى احملركات اليت تستخدموا م -         
  ...........................ازة ممت -                                                              
  ..........................مقبولة  -                                                              
   ...........................رديئة -                                                              

  .....................................................................: ..................ملاذا 
............................................................................................. 

  : يف بعض حمركات البحث تتوفر خيارات، فهل تستطيعون استخدام .26
  ................................................................تقنية البحث املتقدم  §
  ........................................)TRONCATURE (تقنية الترميز   §
  .................................................................تقنية املنطق البوليين §
  ..............................................................................................حدد أخرى

..........................................................................................................  
  : يف عملية حبثكم عن املعلومات من خالل االنترنت تعتمدون على  .27

  ........... ....................الويب الظاهر §
 ...............................الويب اخلفي  §

  : إذا كنتم تعتمدون الويب اخلفي فما هي األداة اليت تستخدموا  -             
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  ........... ............................فهارس و أدلة البحث العامة §
  ...................................فهارس و أدلة البحث املتخصصة §
  ..............................................البوابات االلكترونية  §
  ...........................................قواعد و بنوك املعلومات   §

 ......................................................................................................حدد أخرى
………………………………………………………………………………  

  
  
  

  .نترنتأغراض إستخدام األساتذة لشبكة األ: احملور الرابع 
 

  ال          نعم          .............: تساهم شبكة االنترنت يف الرفع من مستوى األستاذ اجلامعي  .28
........................................................................................................ملاذا

............................................................................................................  
 : ها هي االمتيازات اليت تقدمها شبكة االنترنت  .29

 .................................... ل من املعلومات الكم اهلائ -                                            
 ...........................فعالية و حداثة املعلومات املتاحة -                                            

 ..........................................السرعة و الدقة -                                            
  .......................................حرية التعبري املتاحة -                                            
 ..... .........قلة تكاليف احلصول على املعلومات ونشرها -                                            

  ...............................................................................................حدد، أخرى
............................................................................................................  

 
 

 ال                نعم                      :        هل تعتمدون يف إجناز حبوثكم على شبكة االنترنت .30
 : يف حالة االجلبة بنعم ها هي درجة االعتماد -

 ..... ....................مطلقة -                                                                          
 .........................نسبية  -                                                                          

  ........................حمدودة -                                                                          
 :فيما تستخدمون شبكة االنترنت  .31

 .... .............................إجناز البحوث العلمية ونشرها -                                      
 ..................................إعداد الدروس و احملاضرات  -                                      
  ................................................بعد التعليم عن -                                      
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 ....................................ركة يف ندوات النقاش املشا-                                      
 ................................املشاركة يف جمموعات األخبار  -                                      
 ...........................................االلكتروين التراسل  -                                      
 .......................................تصفح املواقع اإلخبارية  -                                               
 .............................................التسلية و الترفيه  -                                      

  ........................NET PHONEاحملادثة و الناتفون -                                      
  ...........................................التسوق االلكتروين -                                      
.......            ................اإلطالع على أسعار السوق و البورصات -                                      

.................................................................................................دحدأخرى
............................................................................................................  

  : تتصفحوا ما هي طبيعة املواقع اليت .32
  ......................................................علمية -                                                 
  .....................................................إخبارية -                                                 

  ......................................................ترفيهية -                                                 
  .....................................................................................أخرى حددها  -               

  : عند حصولكم على معلومات من الشبكة فهل تقومون  .33
  ................ ............صفحها فقطبت -                                                       

  .................................بتحميلها  -                                                       
  ...................................بطبعها  -                                                       
 .................بإرساهلا إىل بريد إلكتروين  -                                                       

 
 

  .نترنتخماطر استخدام شبكة األعوائق و: احملور اخلامس 
 نعم              ال.. .................هل تعترضكم عوائق و مشاكل عند استخدامكم للشبكة .34

 : يف حالة اإلجابة بنعم فما طبيعة هذه املشاكل -             
 . .............تكنولوجيـة -                                                             
 ............ماديــــة -                                                             
 ..............بسيكولوجية -                                                             
 .............لغــــوية -                                                           

.................................................................................................دحدأخرى
............................................................................................................

.  
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 ال        نعم           .................:هل هناك خماوف و خماطر من استخدام شبكة االنترنت .35
 :اإلجابة بنعم ففيما تكمن إذا كانت -               

 ..................عدم مصداقية املعلومات -                                                                  
 .......................القرصنة املعلوماتية -                                                                  

 ......................إباحية بعض املواقع -                                                                  
 .............................الفريوسات -                                                                  

 ..................................اإلدمان -                                                                  
  ..........................................................................................................حددأخرى

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

 : ما رأيكم يف أساليب القرصنة و التحايل اليت يتعرض هلا مستخدمي االنترنت   .36
         ......................... تؤثر على االستفادة -                                                     

  ..................تؤدي إىل استخدامها حبذر  -                                                     
  ............حتد من االبداع و النشر العلمي  -                                                     

...................................................................................................حدد خرىأ
..............................................................................................................  

  
  : حسب رايكم من يقوم بعمليات القرصنة و التخريب على الشبكة  .37

  .......... .....................اجلواسيس -                                                   
  ...........................واة التخريب ه -                                                   
  .........................مؤسسات معينة  -                                                   

...................................................................................................حدد أخرى
..............................................................................................................

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

 : املناسبة للحد من خماطر االنترنت  أو األدوات داةما هي األ .38
  ..........................علومات تشفري امل -                                                   
  .........................توقيع اإللكتروين ال -                                                   
  ...............................نار جدران ال -                                                   
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....................................................................................................حددأخرى
..............................................................................................................  

  
  :ها هي اقتراحاتكم لتحقيق استخدام فعال لالنترنت من طرف األساتذة اجلامعيني .39
  ........ .................توفري فضاءات كافية لالرتباط باالنترنت على مستوى اجلامعة -            
  ......... ..............................تنظيم دورات تكوينية مستمرة لصاحل األساتذة -            
  ..........................................اإلعالم الواسع عن أمهية االنترنت و خدماا -           

  .........................................................................................................أخرى حدد
...................................................................................................................

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

  
  
  

  - شـكرا -
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 .02امللحق

ستبیان ستمارة اإلإ
 بالفرنسیة
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

DEPARTEMENT DEBIBLIOTHECONOMIE  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANS LE CADRE DE LA PREPARATION D'UN MEMOIRE DE MAGISTERE EN 
BIBLIOTHECONOMIE, OPTION: INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE  
INTITULE : L'EXPLOITATION DE L'INTERNET PAR LES ENSEIGNANTS 
UNIVERSITAIRES : ENQUETE AU SEIN DE L' UNIVERSITE MENTOURI – 
CONSTANTINE. 

  
 

          PREPARER PAR :                                                                      SOUS DIRECTION :                                                           
 

        BIZANE MEZIANE                                                     Dr. BENSEBTI ABD EL MALEK 
  
  
 
 

ª JE SOUMETS A VOTRE APPRECIATION  LE PRESENT QUESTIONNAIRE EN 
ESPERANT AVOIR VOTRE FRUCTUEUSE COLLABORATION. 

 
 
ª IL EST PAR AILLEUR EVIDENT , QUE VOS REPONSES  NE SERONT 

UTILISEES QUE DANS LE CADRE STRICT DE LA PRESENTE RECHERCHE , 
POUR CE FAIRE VOUS POUVEZ METTRE "X"DANS LA CASE 
CORRESPONDANTE A VOTRE PROFIL OU A VOTRE CHOIX . 

 

 
 

QUESTIONNAIRE  
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                                                             AVEC MES SINCERES REMERCIEMENTS. 

 
 

 
CHAPITRE N° 01 : DONNÉES PERSONNELLES 
 

1.  Sexe :............................................. masculin               femenin 
2.  Age  ……......................................  
3.   Lieux de travail : 

§        Faculté ................................................................................... 
§        Département .......................................................................... 

4.   Diplôme obtenu : 
§        Magistère ...................................................................... 
§        Doctorat......................................................................... 
§        Equivalent , precisez...................................................... 
 

5. Diplôme préparé  : ................................................................... 
 
6.  Qualité de recrutement: 

§        Permanent ..................................................................... 
§        Contractuel .................................................................... 
§        Associe .......................................................................... 
 

7.  Grade scientifique : 
§        maître assistant ............................................................. 
§        chargé de cours ............................................................. 
§        maître de conférences....................................................  
§        professeur ...................................................................... 
 

8. Grade de recherche   :  
§        directeur de la recherche..............…...............................  
§        assistant de recherche .................................................... 
§        chargé de la recherche ................................................... 
§        attaché de recherche....................................................... 
 

9.  Ocupez-vous un poste administratif :.....…….... oui          non   
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CHAPITRE N°02: L'UTILISATION DE L'INTERNET PAR  

LES ENSEIGNANTS UNIVERSITAIRES. 
 

10.  Possedez vous un ordinateur :....................... oui               non 
 
 
11.   Avez-vous déja navigué sur internet :........... oui               non 
 

                - Si OUI  est – ce – que : 
 

•        souvent (6FOIS PAR SEMAINE)............................. 
•        de temps en tems(3FOIS PAR SEMAINE) ......... 
•        rarement (1FOIS PAR SEMAINE) .................... 

         pourquoi …….............................………………………………………........ 
................................................................................................................................. 

 
 

12.   L'utilisation de l'internet est- elle : 
•        facile ......................................... 
•        defficile...................................... 
•        moyenne..................................... 

pourqoui..........................................................................................................
............................................................................................................................ 

 
13.   Quand avez - vous surfé pour la première fois : 
 

•        Il y a 01an.................................. 
•        Il y a02ans................................. 
•        plus de 03ans ............................ 
•        autres, preciser........................... 
 
 

14. Combien d'heures  naviguez-vous par semaine : 
 

•        1-5 ............................................ 
•        5-10........................................... 
•        10-15......................................... 
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•        plus de 15.................................. 
 
 
 

 
15.     Precisez le ou les jours de navigation : 

•        Dimanche ................................... 
•        Lundi........................................... 
•        Mardi ......................................... 
•        Mercredi..................................... 
•        Jeudi........................................... 
•        Vendredi..................................... 
•        Samedi........................................ 

 
 

16.  Moment de navigation : 
•        la matinée.................................. 
•        midi ........................................ 
•        l'aprés midi................................ 
•        le soir .............................. 

 
17. Endroits ou lieux de navigation : 
  

•        à domicile ................................. 
•        lieu de travail .......................... 
•        cyber café.................................. 
•        autre preciser .................................................... 

 
18. Langue de naviguation : 
 

•        Arabe ........................................ 
•        Français .................................... 
•        Anglais....................................... 
•        Autres : .......................................................... 
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CHPITRE N°03 : MAITRISE DE TECHNIQUES DE  

NAVIGATION 
 

19.  Avez-vous une adresse électronique : .................. oui        non 
  

             - Si OUI : 
                  - nombre des messages envoyés en moyenne par semaine :   

•          1-5........................................................................... 
•         5-10.......................................................................... 
•         plus de 15................................................................ 

                  - nombre des messages reçus en moyenne par semaine  :   
•         1-5 .......................................................................... 
•         5-10......................................................................... 
•         plus de 15................................................................ 

                   - combien d'adresses électroniques possedez vous : 
•         1-10......................................................................... 
•         10-20....................................................................... 
•         plus de 20 ............................................................... 

                   - A quels desseins utilisez vous l' E-mail : 
•         Echanger des correspondances ..............................  
•         Echanger des informations avec prof et chercheurs.  
•        Présenter des cours a distance ................................. 

 
autres :................................................................................................................
....................................................................................................... 
 
 
20. Sauriez-vous :  

- consulter des sites dont vous connaissez l' adresse ...................... 
- chercher des informations spécialisées ........................................ 
- publier ( diffuser ) des rechches scientifiques............................... 
- attacher un fichier dans l' e-mail................................................... 
- telecharger un fichier .................................................................... 
- telecharger un logiciel .................................................................. 
- aspirer un site web......................................................................... 
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21.    Quels sont les outils de navigation que vous utiltisez : 
- Internet explorer............................................................................... 
- Netscape .......................................................................................... 
- autres..................................................................................................................... 
 
 

22.  Sauriez- vous utililiser les outils suivants :  
•        moteurs de recherche........................................... 
•        agents intelligents.................................................  
•        liens hypertextes ................................................. 

23. Temps de navigation dans un site qui vous intéresse : 
•        moins de 10 mn....................................................... 
•        10-20 mn ................................................................ 
•        plus de 20mn .......................................................... 
•        autres............................................................................................ 

24.    Avez-vous reçu une formation sur l'utilisation de l'internet: oui       non  
          - Si OUI quelle est sa nature : 

•        cycle de formation à l'université................................ 
•        formation dans des écoles priveés.............................. 
•        des efforts personnels................................................ 

25. Quels sont les moteurs de recherche que  vous utilisez : 
•        GOOGLE  ............................................................. 
•        YAHOO  ................................................................ 
•        LYCOS     ............................................................. 
•        ALTAVISTA   ....................................................... 
•        ALL THE WEB...................................................... 
•        INFOMINE  ........................................................... 
•        NASSEDJ  ............................................................. 
•        MAKTOUB ........................................................... 

            
autres :.....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 Les moteurs de recherches que vous utilisez, sont : 

•        Superbes................................................................... 
•        Moyennes................................................................. 
•        Faibles...................................................................... 

           
Pourqoui ?................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
 

26.      Dans quelques moteurs de recherche , utilisez- vous ces options : 
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•        technique de recherche avancée............................... 
•        la troncature ............................................................ 
•        la logique boolenique .............................................. 

 
 
 

27.    Sur internet vous naviguez dans : 
•        le web visible........................................................... 
•        le web invisible........................................................ 

           - si vous surfez dans le web invisible utilisez- vous :  
•        les repertoires et guides generals ............................ 
•        les repertoires et guides specialisés ........................ 
•        les portails electroniques ........................................  
•        les banques et bases de donnees ............................. 
•       autres............................................................................................

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

  CHAPITRE N° 04 : LES OBJECTIFS D'UTILISATION            
D'INTERNET.  
 

28.   L'internet contribue à l'evolution du niveau des enseignants..oui          non   
      - 
pourquoi ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
................ 
 
29. Basez vous sur internet pour finaliser vos recherches :........ oui            non  
                    - Si OUI , à quel degré :  

•        exclusivement......................................................... 
•        partiellement .......................................................... 
•        limité ...................................................................... 

 
 
 

 
30.  Selon vous quels sont les aventages de l'internet : 

•        grande masse de l'information................................ 
•        efficacité et nouveauté des informations ............... 
•        rapidité et précision ............................................... 
•        liberté d'expréssion ............................................... 
•        le prix attractif des informations ........................... 



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  246

•        autres ..........................................................................................
......................................................................................................
............ 

 
31.   L'interêt que procurel'utilisation de l'internet : 

•        établir et diffuser des recherches scientifiques.......  
•        préparer des cours et des conférences..................... 
•        contribuer dans les forums de discussions ............. 
•        contribuer dans les newsgroups ............................. 
•        messagrie électronique........................................... 
•        consulter les nouvelles sur le web ......................... 
•        détente et loisir....................................................... 
•        chate et net phone ................................................. 
•        marketing électronique ......................................... 
•        consulter les prix et les bourses ............................. 
•        autres ..........................................................................................

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

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

32.     Les sites que vous visitez régulièremment sont : 
•        scientifiques ........................................................... 
•        informationelles ( les actualités )............................ 
•        détentes................................................................... 

      
autres .......................................................................................................................
........................................................................................................................... 

33.  Une fois les informations obtenues ,vous : 
•        consultez seulement ................................................ 
•        telechargez...............................................................  
•        imprimez ................................................................. 
•        envoyez vers E-mail................................................ 
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CHAPITRE N°05: CONTRAINTES ET INCONVENIENTS                 

DE L'INTERNET 
  

34.   Trouvez vous  des problemes lors de votre navigation :....... oui          non 
  

                 - Si OUI quelle est la nature de ces problèmes : 
  

•        technique ................................................................ 
•        financiere ............................................................... 
•        psycologique .......................................................... 
•        linguistique............................................................. 
•        autres............................................................................................ 
 
 
 
 

35.   Y a-t-il danger dans l'utilisation de l'internet :........ oui        non 
 

                 -Si OUI , il s'agit de : 
 

•        l'infiabilité des informations retenues .............. 
•        le piratage ............................................................. 
•        la pornographie .................................................... 
•        les virus ................................................................ 
•        l'accro…………………………… ....................... 

           
autres........................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 

36.  Que pensez- vous du piratage sur internet : 
 

•        influencer sur la bénifice......................................... 
•        faire utiliser l'internet avec prudence ...................... 
•        limiter l'innovation et l'édition scientifique.............. 
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autres........................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
37.  Selon vous qui pirate :  

•        des espions..............................................................  
•        les hakers ............................................................... 
•        sociétés precises...................................................... 

           
autres .......................................................................................................................
.................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
 
 

 
38.  Quelles méthodes préconisez vous pour plus de sécurité : 
 

•        le codage des informations ..................................... 
•        la signature électronique ........................................ 
•        fire walls ( les murs de feu ) .................................. 

            
autres .......................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 

39.  QUELLES SONTS VOS SUGGESTIONS POUR UN BON 
RENDEMENT D'UTILISATION DE L'INTERNET  CHEZ LES 
ENSEIGNANTS : 

  
•        offrir des éspaces d'attache au sein de l'universite... 
•        organiser des cycles de formation continuee........... 
•        l'information sur l'importance de l'internet et ses services ... 

         
autres .......................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
  

- MERCI - 
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 اتـامللـخصـ
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       امللـخص
 بالفرنسیة
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LE RESUME  
 

Le réseau Internet, avec toute son abondance de services et de l'information  
avec aussi la facilite d'accès à travers les outils et les techniques d'information et 
de communication , qui servent à rendre le monde comme un tout petit village, 
et à cause de son ampleur dans les divers domaines de la vie, il faut avoir le 
savoir faire pour bien l'utiliser et l'exploiter d' une manière efficace , surtout par 
les enseignants universitaires qui sont considérés comme les leaders de 
développement et de progression à l'échelle nationale , avec leurs rôles dans 
l'encadrement et la formation des personnels qui vont prendre les différentes 
responsabilités. 

 
 Et c'est pour cela qu'on a fait cette étude pour déterminer le niveau 

d'utilisation et d'exploitation des enseignants de Mentouri, et à travers eux tous 
les enseignants universitaires vu les services et les informations obtenus via 
Internet, qui ont un rôle majeur dans l'évolution et le développement de 
l'enseignant, et en général le niveau de l'enseignement et de la recherche 
scientifique . 

 
   Notre étude essaie de connaître le niveau de manipulation et d'exploitation des 
enseignants de Mentouri de l'outil Internet et leurs taux de bénéfice . 
 
     On parlons de ces cotés théoriques et techniques, montrons les diverses 
Utilisations ,les objectifs, les contraintes et les dangers qui se trouvent face à la 
bonne utilisation de ce réseau mondial ,qui surpasse les obstacles géographiques 
et temporaires.  
 
    Dans le but de réaliser cette étude , on s'est basé sur deux méthodes : 
descriptive et analytique, on a utilisé le questionnaire comme moyen essentiel de 
cumul des données de l'étude pratique. 
 
    Finalement, à travers cette étude on a constaté que les enseignants 
universitaires l'utilisent , ont un envie d'exploiter l'Internet et ses offres, mais ils 
se trouvent face à des obstacles qui réduisent le taux de cette exploitation . on 
peut les résumer dans : l'insuffisance technologique, obstacles matériels et 
linguistiques , et c'est pour ces raisons, leur exploitation reste insuffisante . 
 
 
  
 MOTS CLES : 
    Internet ,enseignants universitaires, exploitation, université Mentouri , étude 
pratique , réseau, Constantine .        
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   امللـخص  

 باإلجنلیزیة
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ABSTRACT 
 

Today, Internet has facilitated getting information through the use of its 
tools and technics. It's one of the most important informative and 
communicative technologies that transformed the world into a small village, for 
its major importance . 

 
The internet has to be used in an appropriate way, especially by University 

teachers considered as leaders of the national development, so they should use 
and exploit the Internet appropriately, for this; they should be formed and 
trained as well  because of being asked to assume differents responsibilities. 

 
Therefore , We tried in this study to determinate the extent that Mentouri 

university teachers use of internet's information and services. Our study attemps 
to show the rate of internet's manipulation and exploitation by Mentouri 
university teachers, by taking into consideration the differents aspects of 
network, fields of using, objectifs and dangers .These importants aspects are to 
be considered as reasons that face strictly the use of internet that can penetrate 
most of geographical and time obstacles. 

 
In order to do so, we based my recent study on two methods; description 

and analyzing, and we used the "questionnaire" as a main way to gain a great 
amount of field study's information. 

 
Through this study , we realized that university teachers have the will to use 

and exploit internet, but they find it difficult to face some barriers and obstacles 
that reduce the rate of internet use, these obstacles are due especially to the 
technology illiteracy, material and linguistic problems. 

 
 
 

KEY WORDS: 
 

 University Teachers, exploitation, university Mentouri, study in camp, 
network, Constantine.  

 
 
 
 
 
 
 



 إعداد .قسنطینة -دراسة میدانیة بجامعة منتوري :األنرتنت تذة اجلامعیني لشبكةإستغالل األسا
 .بـيزان مـزيان :الطالب

  

  254

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   امللـخص  

 باإلسبانیة
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RESUMEN 
 

Gracias al casamiento que estabelezo entre la technologia de 
informaciones y la comunicacion, y el hecho de transformar el 
mundo en un pequeno pueblicito borrando todas las franteras 
geograficas, y distancias, y por su inmense importancia en los 
aliferentes afanes de la vida. 

 
La red internet, puso ser en un tiempo eortito indespensable 

para todas las personas, especialmente los profesores universitarios 
considerados tanto como parte responsable de la huminidad. 

 
De este nos dirijimos a establecer un estudio sobre el uso de 

esta mera technologia de parte de los profesores de la universidad 
de Mentouri Constantina, utilizendo el metodo descriptivo analitico 
a alemas de estudios reales realizados en el campo, hasta llegar a 
que dichos profesores tienen el serio ganas y necesidad de luso de 
la red Internet conceredandola como premera fueute de saber de 
informacion, pero desgra ciaclamente todavia existen obstaculos 
mayores tales como la ignorangia technologia, y los problemas 
tinguisticos y materiales algo que deja su uso a la red aun bajo el 
nivel aleseado. 

 
   
PALABRAS CLAVES: 
Profesores universitarios , uso , universidad Mentouri , estudio en el 
campo , red , constantina. 
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  امللـخص  

 باللعربیة
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  :صـالملخ
إن شبكة األنترنت مبا توفره من كم هائل من املعلومات واخلدمات وبالسهولة اليت وفرا من خالل  

صغرية، تضمحل  مزاوجتها ما بني تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت، مما جعلها حتول العامل إىل قرية كونية
فيها احلدود واملسافات، وألمهيتها البالغة يف شىت مناحي احلياة، كان وال بد من استخدامها والتحكم يف تقنياا 
من أجل استغالهلا بطريقة فعالة، خاصة من طرف األساتذة اجلامعيني كوم حاملي مشعل التنمية والتطوير 

شرية املؤهلة لتحمل املسؤوليات، ولعل هذا ما دفعنا للقيام ذه على املستوى الوطين، بإعدادهم الكوادر الب
الدراسة اليت دف إىل معرفة مدى إستغالل أساتذة جامعة منتوري، ومن خالهلم األساتذة اجلامعيني بصفة 

األستاذ عامة، هلذا الرافد املعلومايت اهلام مبا يزخر به من اخلدمات واملعلومات، اليت من شأا الرفع من مستوى 
  .ومنه املستوى العام للتعليم والبحث العلمي

وقد جاءت دراستنا هذه حملاولة التعرف على مستوى التحكم واإلستغالل الذي يتمتع به أساتذة  
جامعة منتوري حيال شبكة األنترنت، و ما مدى استفادم منها، من خالل التعرف على اجلوانب النظرية 

يتعلق ا، مث معرفة األغراض واالستخدامات اليت يعملون على حتقيقها، وأهم  املتعلقة بشبكة األنترنت وما
العوائق و العقبات اليت تعترضهم، باإلضافة إىل املخاوف واملخاطر اليت قد يتوجسوا من خالل إحبارهم يف 

  .هاته الشبكة العاملية العمالقة، اليت ال تعترف باحلدود واحلواجز اجلغرافية و الزمانية
قد اعتمدنا يف هذه الدراسة على كل من املنهج الوصفي والتحليلي، وقد استخدمنا اإلستبانة كأداة و

  . أساسية لتجميع البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية
وقد خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل أن أساتذة جامعة منتوري يستخدمون شبكة األنترنت، ولديهم 

وخدماا املختلفة، إال أنه تعترض سبيلهم مجلة من العوائق خاصة األمية  الرغبة يف استغالل مواردها
  .التكنولوجية، باإلضافة إىل العوائق املادية واللغوية، وهذا ما جعل استغالهلم للشبكة دون املستوى املطلوب

  : الكلمات المفتاحیة 
  .  شبكة، قسنطينةأنترنت، أساتذة جامعيني، إستغالل، جامعة منتوري، دراسة ميدانية،   


