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...ھ  أوال وأخیرا لّل الحمد و الشكر    

 ثم الشكر كل الشكر ألستاذي الفاضل الذي ال یتكرر،

. على توجیھاتھ الدقیقة، و إرشاداتھ القیمة" فضیل دلیو"األستاذ الدكتور    

.ثم الشكر لھ ثانیا على رحابة صدره و سعة أفقھ  

".حسین خریف" ،"زھیر كرور" ،"صالح بن نوار: "الشكر كذلك لألساتذة  

م لي ید المساعدةتوجھ بشكري الجزیل إلى كل من قّدكما أ  

.إلتمام ھذا العمل المتواضع من قریب أو من بعید   

 
 



                                                                                           مقدمة  

أ 

  
  

استخدامات مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت واإلشباعات "تتناول هذه الدراسة بالبحث موضوع 
االستخدامات واإلشباعات، وهي بذلك تنطلق من الفروض اليت وضعتها نظرية ". املتحققة هلم جراء ذلك

هذه النظرية اليت جاءت على أنقاض نظرية التأثري القوي لوسائل اإلعالم، دحضت أسطورة قوة اإلعالم 
الطاغية اليت ال تقهر، وأرست مبفاهيم مغايرة متاما عما كان يف السابق فيما خيص العملية اإلعالمية 

ماذا تفعل وسائل اإلعالم : القدمي الذي كان يقول وعناصرها، وكان هدفها الرئيسي أن تستبدل السؤال
  ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم؟: باجلمهور؟ بسؤال آخر مفاده

ويبدو من السؤال اجلديد مدى االنقالب الذي أحدثته هذه النظرية فيما خيص مفهوم اجلمهور   
كل آيل للرسائل اإلعالمية، حيث بعد أن كان ينظر إليه على أنه عنصر سليب يستجيب بش. بشكل خاص

أصبح ينظر إليه يف ظل نظرية االستخدامات واإلشباعات، على أنه عنصر نشط، واع، فعال، يدرك، 
  .ويتذكر، ويتصرف، جتاه احملتوى اإلعالمي بانتقائية

ويبدو هذا املفهوم اجلديد لدور مجهور املتلقني، أكثر جاذبية لوضعه موضع الدراسة يف ظل انتشار  
نظرا ملا . لوجيات االتصال احلديثة بصفة عامة واالنترنت كوسيلة وكمظهر هلذا االنتشار بصفة خاصةتكنو

تقدمه هذه الوسيلة من خصائص استثنائية متنح من خالهلا للمتلقي حيزا كبريا للتفاعل مع حمتواها، بل 
 جتعل عملية االختيار عند واملشاركة يف صنع هذا احملتوى، فضال عن االستخدامات العديدة واملتنوعة اليت

  . املتلقي أكثر حيوية وصعوبة يف آن

ومن هذا املنطلق حناول من خالل هذه الدراسة معرفة عادات وأمناط استخدام مجهور الطلبة 
ولإلحاطة ذا املوضوع  .اجلزائريني لالنترنت باإلضافة إىل معرفة اإلشباعات اليت حتققها هلم هذه الوسيلة

  :دراسة إىل أربعة فصول نلخص حمتواها يف اآليتقمنا بتقسيم ال

وقمنا فيه بالتعريف مبوضوع الدراسة من حيث حتديد مشكلة الدراسة وطرح  :الفصل األول
تساؤالا، وأهدافها، وأسباب احتيار املوضوع، وحتديد املفاهيم، وعرض الدراسات السابقة ونقدها، مث 

سة من حيث املنهج، وأداة مجع البيانات، وشرح العينة املختارة، قمنا بعرض املنهجية املتبعة يف هذه الدرا
كما قمنا يف هذا الفصل كذلك بتحديد اإلطار النظري . ومقياس الداللة اإلحصائية، مث جماالت الدراسة

  .البنائية الوظيفية، ونظرية االستخدامات واإلشباعات: للدراسة واملتمثل يف نظرييت

  
  



                                                                                           مقدمة  

ب 

التعريف مباهية االنترنت من حيث حتديد مفهومها، وخصائصها، وعرض وجرى فيه  :الفصل الثاين
موجز عن تاريخ تطورها، والعوامل املساعدة على ذلك، باإلضافة إىل عرض أهم اخلدمات اليت تقدمها هذه 

  .الشبكة العاملية ومتيزها عن باقي الوسائل اإلعالمية األخرى

ت االنترنت، فبدأنا بتعديد االستخدامات اإلجيابية، وقمنا فيه بتحديد أهم استخداما: الفصل الثالث
مث انتقلنا إىل االستخدامات السلبية، مث قمنا بعدها بعرض خمتلف الطرق للوقاية من هذه االستخدامات 

  .السلبية وعالجها

للدراسة يف جداول بعد أن قمنا بتحديد خمتلف  وعرضنا من خالله النتائج األولية: الفصل الرابع
لتحديد إن كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بني   2ت والنسب املئوية، كما أجرينا اختبار كاالتكرارا

بعد ذلك قمنا بتقدمي قراءات حتليلية حول هذه . اجلنس، والتخصص: استخدامات الطلبة وفق متغريي
   .اجلداول، لنصل يف األخري إىل النتائج النهائية للدراسة

  
  .أله أن حيظى هذا العمل بالقبول احلسنويف األخري حنمد اهللا ونس

ل.ب                                                                                



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإطارها النظري موضوع الدراسة، منهجيتها/ الفصل األول 
 

 4

 
  

  األولالفصل     
  

  موضوع الدراسة، منهجيتها وإطارها النظري موضوع الدراسة، منهجيتها وإطارها النظري 
  

I  -  موضوع الدراسة.  

II - منھجیة الدراسة .  

III - اإلطار النظري للدراسة .  

  
  

  
  
  
  

  

 
 
 
 

I - موضوع الدراسة:  
  :مشكلة الدراسة وتساؤالا- 1

صار حمورا أساسيا يف اتمع املعاصر، خاصة بعد  اإلعالمميكننا القول بكل ثقة ودون مواربة أن 
لذلك ليس من الغريب أن تتعدد وتتنوع . واالتصال احلديثة اإلعالمالثورة اليت تولّدت عنها تكنولوجيا 

واالتصال، مسامهة بذلك يف إثراء هذا  اإلعالماليت أجريت وتجرى يف جمال علوم اجتاهات الدراسات 
  .امليدان اجلديد واخلصب
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وهذا ما حدث بالفعل، بل تعدى األمر ذلك إىل حد تناقض بعض االجتاهات اليت أسفر عنها ظهور 
فمنها ما رأت أن تتناوهلا  مدارس ونظريات، اختلفت يف النظر ويف كيفية النظر إىل عناصر العملية االتصالية

  ).micro level(، ومنها ما جزأت نظرا إىل هذه العملية )maco level(بشكلها الكلّي األوسع 
أما األوىل فقد اختلفت يف أساس عالقة التفاعل واالتصال يف اتمع أهو الصراع أم التطور أم اهليمنة 

، ومنها ما ركز ليلة، ومنها ما ركز على القائم باالتصامنها ما ركز على الوسأما الثانية ف.. أم التكامل
هذا األخري الذي حضي بنصيب كبري . اإلعالمعلى الرسالة ومنها ما ركز على املتلقي أو مجهور وسائل 

اليت جاءت بفروض أكثر جرأة  اإلشباعاتنظرية االستخدامات ومن النقاش واجلدال خاصة بعد ظهور 
نشطا وواعٍ وفعال،  وذلك باعتباره . ة اجلمهور على أنه عنصر سليبووضوحا وأكثر حتوال من رؤي

  .يستخدم عن اختيار وسائل االتصال ألهداف مقصودة
هذه الوضعية اجلديدة اليت وضعت اجلمهور يف مكانة املتحكم يف زمام استخداماته لوسائل االتصال 

  .تموقع يف سلم أولويات هذه االستخداماتالتجدد املستمر إلعادة ال إىلاجلماهريي دفعت ذه األخرية 
وجاءت االنترنت بكل ما حتمله خصائصها من إار، لتحاول تتويج نفسها كوسيط الوسائط 

هذه الوسيلة اليت محلت خصائص جديدة متاما مل تتمتع ا . اليت سبقتها اإلعالمالحتوائها كل وسائل 
ولكن  -ليس فقط ليتمتع بالقدرة على االختيار –متلقي سابقاا من الوسائل؛ إلتاحتها اال الواسع لل

التوجه حنو ( والتخصيص ) يف احملتوى(لكي يكون مرسال مىت شاء ذلك، مع تعميقها ملفهوم التخصص 
  )...املتلقي الفرد

بل إن االنترنت صارت متثل مظهرا حقيقيا لتكامل كل وسائل اإلعالم واالتصال من خالل متازجها 
فنحن بإمكاننا من خالهلا . احدة يف مشهد جديد من خالل خدمات جديدة شكال ومضموناعلى شبكة و

من مطالعة الصحف، واالستماع إىل اإلذاعة، ومشاهدة التلفزيون، وقراءة الكتب، واملهاتفة، واستعمال 
، الربيد االلكتروين، والتواصل املباشر عن طريق غرف الدردشة، ومتابعة آخر األفالم السينمائية

  .     يف أي مكان من العامل ومن أي مكان..واملسرحيات
فئة نوعية من فئات هذا اتمع املعاصر، على افتراض أنه ) اجلامعيني(ومبا أن مجهور الطلبة اجلزائريني 

املختلفة مبا فيها االنترنت، اليت  اإلعالماألكثر تعلما ووعيا، وهو بالتأكيد ليس مبعزل عن استخدام وسائل 
اليت تبنت البنائية الوظيفية -لذلك فقد جاءت هذه الدراسة . ع منها أن تشبع حاجاته املختلفة واملتنوعةيتوق

استخدامات وإشباعات لتحاول التعرف على  -كمدخل لتطبيق فروض نظرية االستخدامات واإلشباعات
     .الطلبة اجلزائريني من االنترنت مجهور

  ."االستخدامات واإلشباعات": غريين اثنني مهاحول مت تساؤالت الدراسةوقد متحورت 
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  :االستخدامات -
  ما هي عادات استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت؟ .1
  ما هي أمناط استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت؟. 2
  :تاإلشباعا - 

  نترنت؟احملققة جلمهور الطلبة اجلزائريني من خالل استخدام اال تما هي اإلشباعا. 3
احملققة جلمهور الطلبة اجلزائريني من خالل استخدام االنترنت تغنيهم عـن اسـتخدام    تهل اإلشباعا. 4

  وسائل اإلعالم األخرى؟
باإلضافة إىل طرح تساؤل آخر عن العالقة بني االستخدامات واإلشباعات وبعض متغريات البيانات  -

  :الشخصية وذلك على النحو اآليت
  اجلنس؟ -:  دالة إحصائيا بني االستخدامات واإلشباعات وفق متغريي  هل هناك فروق. 5

  التخصص؟  -                                                                                 

  :أهداف الدراسة -2
لكل دراسة علمية  أهداف معينة يسعى من خالهلا الباحث لتحقيقها ،ودراسة بدون هدف حمدد 
سلفا، هي ضرب من الفوضى وتؤدي حتما إىل عدم التحكم يف املوضوع املراد دراسته ، لذلك ميكن إجياز 

  : أهداف هذه الدراسة فيما يأيت 
 . معرفة عادات وأمناط استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت.1
 .الكشف عن اإلشباعات اليت تتحقق للطلبة من خالل استخدام االنترنت.2
بني االستخدامات واإلشباعات وفق متغريي  ذات داللة إحصائية رفة ما إذا كانت هناك فروقمع3.

  . اجلنس والتخصص
 .باإلضافة إىل التدرب على إجراء حبوث علمية ميدانية للتحكم يف إجراءات البحث العلمي.4
  . الدراسة كدراسة، فهو لنيل شهادة املاجستري إجراء أما هدف. 5

 
  :ر املوضوعأسباب اختيا -3

  :ميكن تلخيص األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع للدراسة إىل جمموعة النقاط اآلتية
يعود سبب اختيار االنترنت من بني وسائل اإلعالم األخرى  بسبب األمهية املتزايدة اليت صارت  .1 

قلة األحباث والدراسات  إىل باإلضافةتتمتع ا هذه الوسيلة اإلعالمية اليت تعرف انتشارا واسعا ومتناميا، 
  .اليت تناولتها نظرا حلداثتها باملقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى
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أما اختيار مجهور الطلبة إلجراء هذه الدراسة ، فذلك بسبب أمهية هذه الفئة يف اتمع انطالقا من . 2
  . اجلزائراعتبارها الشرحية املتعلمة واملثقفة باإلضافة إىل حجمها الكبري يف

هذا باإلضافة إىل الرغبة يف معرفة عادات وأمناط استخدام الطلبة اجلزائريني لالنترنت، واإلشباعات .3
اليت ما تزال  االستخدامات واإلشباعاتوذلك استنادا إىل نظرية . املتحققة من خالل هذا االستخدام

ارا هلا يف ظل ظهور معطيات جديدة فروضها متثل حقال خصبا إلجراء الدراسات انطالقا منها، أو اختب
  .جاءت ا تكنولوجيات االتصال واإلعالم اجلديدة،كاخلصائص اليت متنحها االنترنت مثال

  :املفاهيمحتديد  -4
 :اجلمهور -4-1

جلّهم، : وجمهور الناس. جمهور كلّ شيء معظَمه، وقد جمهره:" أن) لسان العرب(جاء يف 
إنا ال ندع مروان يرمي مجاهري قريش : " قال معاوية" ابن الزبري"حديث أشرافهم، ويف : ومجاهري القوم

وجمهرت القوم إذا جمعتهم، وجمهرت الشيء إذا جمعته، ومنه . أي مجاعاا، واحدها جمهور" مبشاقصه
ه اجلُمهورِي، حديث النخعي أنه أُهدي له بختج، قال هو اجلُمهوري؛ وهو العصري املطبوخ احلالل، وقيل ل

  .)1(..."اتمع: مكثّر، واجلَمهرة: ألن عامة الناس يستعملونه أي أكثرهم، وعدد مجمهر
رغم ). Public(و)Audience(كترمجة للمصطلحني اإلجنليزيني" اجلمهور"وقد استخدام لفظ 

ب يف جمتمع ما، يشري إىل اموع العام لألفراد، أو الشع) Public(ما بينهما من اختالف؛ فاصطالح 
إىل جمموع األفراد الذين يقرؤون أو يستمعون أو يشاهدون أيا من ) Audience(بينما يشري مصطلح 

، بينما يلزم كي يكون جزءاً )Public(وسائل اإلعالم أو وحداته، فالفرد من حيث هو يعترب جزءاً من 
  .)2(أن يقوم بعمل ما، كأن يقرأ أو يشاهد أو يستمع) Audience(من 

اجلمهور يعين أكثر من جمرد حاصل مجع عدد من األفراد، إنه مجاعة ما تدين "ويرى البعض أن 
بوجودها لتقاسم أفرادها جتارب معينة وذكريات وتقاليد حمددة وظروف حياة بعينها، بيد أن هذه اجلماعة 

 ت املالحظة فإا تكشف عنليست كالً متماثالً حىت وإن كانت جمتمعاً حملياً صغرياً جداً، فعندما توضع حت
الكثري من االختالفات اليت تقوم على أساس الفروق الفردية والطبقية واملصلحة االقتصادية واملعتقد الديين 

  .)3("وما إىل ذلك... واالنتماء السياسي

إذ يرى يف هذا الشأن " احلشد"يؤكد هذا املفهوم من خالل التفريق بينه وبني " هربرت بلوم"وجند 
، يف أن اجلمهور أكثر ) Crowd or Mass(خيتلف عن احلشد أو اجلمهرة ) Public(اجلمهور "أن 

تفككاً، وأقل اندماجاً، وأن أفراده ليسوا متماسكني، وال يقوم بينهم التماسك االنفعايل الذي يتوفر يف حالة 
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، ويتفاعل مع اجلو احمليط به، احلشد، كما أن الفرد يف احلشد ينسى ذاته ويتجه بعواطفه إىل اإلحياء اجلمعي
     .)4("ويتكون ما يسمى بالعقل اجلمعي أو العقل اجلماهريي

عدد من األفراد يشتركون عن إدراك يف وحدة املصاحل اجلمهور عبارة عن "بينما هناك من يرى أن 
لبا ما ولذلك يتولد لديهم شعور بالوحدة وحتقيق الذات، وخيتلف هذا الشعور من مجهور إىل آخر، وغا

تنفصل اجلماهري وختتلف عن بعضها البعض مما يساعد على تكوين وسائل االتصال العامة، ومعظم أفراد 
البعض، إال أم يشتركون فيما يقرؤون وحيصلون عليه من  اجلماهري ال يتصلون اتصاال مباشرا ببعضهم

  .)5("معلومات
، ومتيل إىل )Mass(مصطلح احلشد  وتتجنب الدراسات احلديثة يف االتصال اجلماهريي، استخدام

، الذي يشري إىل قيام األخري بدور يف العملية ) Mass Audience( مجهور املتلقني "استخدام مصطلح 
الكثرة ) Mass(يستعري من مفهوم احلشد ) Mass Audience(مجهور املتلقني "فمصطلح ..االتصالية

التفاعل واملشاركة ) Audience(وم املتلقي العددية والتباين بني مسات أفراده، ويستعري من مفه
واإلجيابية، والتفاعل خالل هذه العملية يف إطار السياق االجتماعي والثقايف الذي ينتسب إليه وتتحدد به 

  .)6(والءاته وانتماءاته

ميكننا القول من خالل ما سبق أن اجلمهور عبارة عن مجاعة من األفراد هلم دور يف عملية اتصالية 
ربطهم اهتمامات معينة، لكن هؤالء األفراد ليسو بالضرورة متحدي النظرة إىل هذه االهتمامات، نظرا ما، ت

ومن هنا جاءت التقسيمات العديدة .. لالختالف يف اخلصائص الدميوغرافية والشخصية واالجتماعية
  ..).عنيد، وحساس،:اجلمهور مثال إىل" هوويت"حيث يقسم (واملتنوعة للجمهور 

األفراد الذين يتعرضون لالنترنت كوسيلة إعالمية من :"  هذه الدراسة فنقصد باجلمهورأما يف
الطلبة الذين يزاولون دراستهم يف اجلامعة، على اعتبار أن الطلبة جتمعهم اهتمامات يفترض أا 

  ".مشتركة
  
    
 
  

 :االستخدام -4-2

، وعادات على االنترنت فردنقصد باالستخدام يف هذه الدراسة عملية التصفح اليت يقوم ا ال
   .هذا التصفحوأمناط 
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  :عادات التصفح -4-2-1
  :عادة، مجعها عادات وهي: حول العادة ما يلي -الروس -جاء يف املعجم العريب األساسي 

  .كل ما عاود فعله الشخص حىت صار يفعله من غري تفكري -
 .)7(فعل يتكرر على وترية واحدة -

س إىل سلوك منتظم يكتسبه الفرد بفضل التعلم، وتستثريه مواقف ويشري مفهوم العادة يف علم النف
حمددة، كما يكتسبه بتكراره، وذلك استجابة هلذه املواقف بقدر من الثبات النسيب واالستقرار مع سهولة يف 

  .)8(األداء إىل حد اآللية
ردية منط متكرر العادة الف"ويرى حممد عاطف غيث مقارنا بني العادة الفردية والعادة اجلمعية أن 

وعلى الرغم من اختالف . للفعل يصدر عن فرد بالذات، يكون مكتسبا ومالحظا من جانب اآلخرين
امليكانيزمات، إال أن املماثلة وثيقة جدا بني العادة الفردية والعادات اجلمعية، فالعادة الفردية تتعلق 

  . )9("رىباألشخاص والعادات اجلمعية تتعلق باتمعات أو أي جتمعات أخ

ونقصد بعادات تصفح االنترنت يف هذه الدراسة مدى انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت من 
خالل مستوى وحجم التصفح، والوقت املخصص لذلك، واأليام والفترات الزمنية واألماكن املفضلة 

  .للتصفح، باإلضافة إىل الطريقة اليت تتم فيه عملية التصفح إن كانت فردية أو مجاعية

  :أمناط التصفح -4-2-2
  :منط مجعه أمناط ونِماط وهي: حول النمط ما يلي -الروس -جاء يف املعجم العريب األساسي 

  .نوع من البسط -
 .طريقة وأسلوب -
 .صنف ونوع -
 .)10(مجاعة من الناس أمرهم واحد -

فالنمط هو الطريقة والصنف والنموذج، نقول على منط واحد أي على طريقة واحدة، ومن منط 
والنمط يف . د أي من نوع واحد، واألمناط األفالطونية هي النماذج اليت جاءت املوجودات على مثاهلاواح

  .)11(هو صنف من الناس أو طريقتهم يف توجيه طاقام النفسية" يونغ"علم النفس التحليلي عند 

الب ويعرف علماء االجتماع النمط االجتماعي بأنه جزء من السلوك التفاعلي يتكرر بشكل غ
فالنمط هو . كتناول أفراد األسرة ثالث أكالت يف اليوم، أو نوم األطفال واستيقاظهم يف وقت حمدد

جمموعة متناسقة من السلوك التفاعلي الذي يقوم به الفرد الذي يربط بني األفراد وجيعلهم يتأثرون ببعضهم 
  .)12(البعض، أو يوجد بينهم اعتمادا متبادال أو تأثري متبادال



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإطارها النظري موضوع الدراسة، منهجيتها/ الفصل األول 
 

 10

عة احلال فإن تكرر سلوك معني يكون من منطلق رغبة وتفضيل، لذلك فقد درجت الدراسات وبطبي
يف جمال االتصال على التعبري على أمناط التعرض لوسائل اإلعالم بنماذج التفضيل هلذا التعرض من قبل 

  .مجهور املتلقني

نترنت وأساليب ونقصد بأمناط التصفح يف هذه الدراسة تفضيالت الطلبة ملا يتصفحونه يف اال
  . تعاملهم مع ما يفضلونه وما تتيحه هذه الوسيلة

       :اإلشباعات -4-3
هو إرضاء رغبة أو بلوغ هدف أو خفض دافع، وتدل الكلمة أيضا على احلال اليت يتم "اإلشباع 

ه فالتراكم والتنبي .فيها ذلك، ويعين اإلشباع يف نظرية التحليل النفسي خفض التنبيه والتخلص من التوتر
يولد إحساسا باألمل ويدفع اجلهاز إىل العمل لكي حيدث مرة أخرى حالة إشباع يدرك فيها خفض للتنبيه 

  .)13("كأنه لذّة 

  . احلاجة والرغبة، والدافعوبذلك يرتبط مفهوم اإلشباعات مبفاهيم أخرى هي 

  :احلاجة والرغبة -4-3-1
، )الظاهرة(املتطلبات اجلسمية واملتعلمة عبارة عن توليفة من النقص يف "وتعرف احلاجة على أا 

فهي تظهر مثال حينما حترم خلية يف اجلسم من الغذاء أو املاء أو غريه أو حينما يتم حرمان الشخصية 
اإلنسانية من األشخاص املقربني، وذا يستخدم مفهوم احلاجة للداللة على احلالة الفسيولوجية للخاليا 

  .)14("اجة عبارة عن جانب فسيولوجيأي أن احل. النامجة عن احلرمان
وقد عاين الفالسفة القدامى احلاجة كمفهوم مربك ومل يلحظوا متايزها عن املصاحل والرغبات، 

فيما . فأفالطون ينظر إليها كأساس للرضا، حيث افترض أن من ميلك احلاجة هو أقرب إىل هذا اإلحساس
  .)15(أضحى من ال ميلكها مصدر قالقل سياسية

حالة أو أمر يضع املرء يف موقف صعب أو حمنة، ويف يف موسوعة علم االجتماع أن احلاجة وجاء 
  .)16(زمن املصاعب واملتاعب مبا يشعره بالعوز والرغبة إىل شيء ضروري

حالة من التوتر أو عدم اإلشباع، يشعر ا فرد معني، وتدفعه "وتعرف يف جمال علم النفس على أا 
وهي ال تعين جمرد االفتقار، بل ... اهلدف الذي يعتقد أنه سوف حيقق له اإلشباع إىل التصرف متجها حنو

ال بد من توفر اإلحساس امللزم بضرورة حتقيق هذه احلاجة، إذ البد باإلضافة إىل إدراك النقص أو االفتقار 
  .)17(إىل موضوع احلاجة من وجود قوة دافعة حمركة حتفز إىل العمل على اإلشباع
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ق بني احلاجة والرغبة، فالرغبة هي الشعور بامليل حنو أشخاص أو أشياء معينة كرغبة وهناك فر
الطفل يف تقبيل أمه مثال، ال تنشأ من حالة نقص أو اضطراب كما هي احلال يف احلاجة، بل تنشأ من تفكري 

ينما احلاجة فالرغبة تستهدف التماس اللذة، ب. الفرد فيها أو تذكره إياها، أو إدراكه ألشياء مرغوبة
  .)18(تستهدف جتنب األمل

  :الدافع -4-3-2
فالدافع عبارة عن ). حيرك(ومعناها   (Motive)يشار إىل مفهوم الدافع يف اللغة االجنليزية بكلمة 

أي أن كلمة دافع مأخوذة من . أي شيء مادي أو معنوي، يعمل على حتفيز وتوجيه األداء والتصرفات
  .)19(الشيء من مكانه إىل مكان آخر ويف اجتاه معني أي حرك) دفع(الفعل الثالثي 

احملرك على بلوغ غاية أو هدف، وقد تكون الدوافع داخلية كالغرائز، وقد " ويعرف الدافع على أنه 
تكون خارجية كالبواعث، وقد تكون بنائية تعرب عن نفسها يف دوافع األنا واجلنس، أو تدمريية تعرب عن 

  . )20("املوجهة حنو الذات واآلخريننفسها يف دفاعات العداء 

مفهوم افتراضي وإجرائي ميكن أن نلمس آثاره يف سلوكاتنا املعرفية "كما يعرف الدافع على أنه 
ويتضمن مجلة من احلاجات والرغبات واالهتمامات اليت تعمل . واالنفعالية واالجتماعية والفسيولوجية أيضا
  . )21("توجيهه حنو حتقيق أهداف معينةعلى استثارة الكائن احلي وتنشيط سلوكه و

فالعالقة بني احلاجة والدافع تكمن إذن يف أن احلاجة سبب لتولّد الدافع كما أن الدافع يؤدي إىل 
  .إشباع تلك احلاجة، ومبجرد حدوث ذلك ينتهي دور الدافع خيتفي

  :الدراسات السابقة -5
  :أجريت يف الوطن العريبدراسات  -5-1
 :اساتعرض الدر -5-1-1

مقاهي اإلنترنت واالحنراف إىل اجلرمية بني مرتاديها،  :مزيد بن مزيد النفيعي/ الدراسة األوىل •
   :يف ماجستري نوقشترسالة ).السعودية( دراسة تطبيقية على مقاهي اإلنترنت باملنطقة الشرقية

  .)22(م2002/ 11/ 3هـ املوافق 1423/ 8/ 28

ما مدى احنراف مرتادي مقاهي : "التساؤل الرئيس التايلمشكلة البحث يف اإلجابة على  تحتدد  
  ".اإلنترنت إىل اجلرمية؟

  :حاول البحث اإلجابة عن التساؤالت اآلتيةو
  ؟ما نوع الفئة املرتادة ملقاهي اإلنترنت .1
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  ؟ما العوامل اليت جتذب املرتادين للتوجه إىل مقاهي اإلنترنت .2
  ؟الحنراف السلوكي اجلنائي للمرتادينما أثر التعامل مع اإلنترنت يف املقاهي على ا .3
رافية ملرتادي مقاهي اإلنترنت بآرائهم حنو مقاهي اإلنترنت واالحنراف غما عالقة اخلصائص الدميو .4

  ؟إىل اجلرمية بني مرتاديها
  :سعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية ، فقدهــداف البحثما أأ         

  .قاهي اإلنترنتالتعرف على نوع الفئة املرتادة مل .1
  .التعرف على العوامل اليت جتذب املرتادين للتوجه إىل مقاهي اإلنترنت .2
  .التعرف على أثر التعامل مع اإلنترنت يف املقاهي على االحنراف السلوكي اجلنائي للمرتادين .3
الكشف عن عالقة اخلصائص الدميوغرافية ملرتادي مقاهي اإلنترنت بآرائهم حنو مقاهي اإلنترنت  .4

  .حنراف إىل اجلرمية بني مرتاديهاواال

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وطبق أداة البحث  ، فقدمـنهـج البحثأما       
: املكونة من البيانات الشخصية والعامة باإلضافة إىل البيانات األساسية ومشلت حمورين مها) االستبانة(
رنت، أثر التعامل مع اإلنترنت يف املقاهي على االحنراف العوامل اليت جتذب املرتادين إىل مقاهي اإلنت(

  .وقد أظهرت أداة البحث ثباتاً عالياً). السلوكي للمرتادين

  :لقد توصل البحث إىل جمموعة من النتائج، ومن أمهها ما يليو      

سنة،  30 أغلب أفراد عينة الدراسة من مرتادي مقاهي اإلنترنت من الشباب الذين تقل أعمارهم عن.  1 
وارتفاع املستوى التعليمي نسبياً ألكثر من ثالثة أرباع  وحوايل ثلثي عينة املرتادين عزاب، وأكثر عينة املرتادين موظفني،

من (وارتفاع الدخل الشهري نوعاً ما ألسر حوايل ثلثي عينة املرتادين  ،)ثانوي أو ما يعادله فأعلى(عينة املرتادين 
 .)ريال فأكثر 6000

وا استخدام اإلنترنت منذ سنة فأكثر، وعدد زيارات ؤكثر من نصف أفراد عينة الدراسة من مرتادي مقاهي اإلنترنت قد بدأ . 2 
والوقت املنقضي يف الزيارة الواحدة ملقهى ) مرات فأكثر 3من (مقهى اإلنترنت حلوايل ثلثي أفراد عينة املرتادين يف األسبوع الواحد 

 12 -  7الساعة (وأغلب الفترات املنقضية يف استخدام اإلنترنت أكثر من نصفهم ) من ساعتني فأكثر(اإلنترنت ألكثر من نصفهم 
، وقد أكدت )ساعات فأكثر 5من (وعدد ساعات االستخدام يف مقهى اإلنترنت يف األسبوع الواحد حلوايل ثالثة أرباعهم ) مساًء

األول ضمن أكثر أماكن استخدام اإلنترنت،  وغالبية عينة املرتادين ميتلكون عينة املرتادين على أن مقهى اإلنترنت قد جاء يف الترتيب 
وأدلوا بأن جمموعة الدردشة قد احتلت املرتبة ) رسائل شخصية(بريد إلكتروين وطبيعة أكثر املواد املستقبلة 

إرسال : (األوىل ضمن أكثر خدمات اإلنترنت استخداماً، وذكرت عينة املرتادين أم ال يستخدمون اآليت
صور جنسية، إزعاج عن طريق الربيد اإللكتروين، مواقع إباحية، مواقع معادية للدين، معاكسات، التغرير 

وقد نال ذلك املركز األول ضمن أكثر االستخدامات اليت يتم القيام ) بالنساء واألطفال ومن يف حكمهم
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وايل ثلثي عينة املوقوفني يتراوح ما بني ا عرب اإلنترنت، وهناك تأثري لإلنترنت على املصروف الشخصي حل
  .ضعيف وكبري واإلنترنت كان أحد أسباب دخول اإلصالحية أو الدار حلوايل ثلثيهم

تبني من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة من مرتادي مقاهي اإلنترنت، وجود عوامل هامة جتذب . 3 
ا اكتسام للعديد من املعلومات واملعارف اليت املرتادين إىل مقاهي اإلنترنت بدرجة كبرية كان من أبرزه

كما تبني ممن أدلوا منهم بعوامل أخرى جتذب الشباب ملقهى . تنمي ثقافتهم من خالل شبكة اإلنترنت
  .من أكثر تلك العوامل األخرى) الفراغ والتسلية(اإلنترنت أن 

ى االحنراف السلوكي للمرتادين كان وجود آثار سلبية نوعاً ما للتعامل مع اإلنترنت يف املقاهي عل.  4 
  .على رأسها وجود روابط يف العالقات عرب اإلنترنت قد تؤدي إىل عالقات غري شرعية بني اجلنسني

تبني من متوسط آراء أفراد عينة الدراسة من مستخدمي اإلنترنت املوقوفني بإصالحية الدمام ودار  . 5
ل مع اإلنترنت يف املقاهي على االحنراف السلوكي اجلنائي املالحظة االجتماعية بالدمام حول أثر التعام

للمرتادين، وجود آثار سلبية كبرية للتعامل مع اإلنترنت يف املقاهي على االحنراف السلوكي اجلنائي 
  .للمرتادين كان من أمهها أن مقاهي اإلنترنت تعترب جتمع شبايب يتأثر كل مرتاد بسلوك اآلخر

لة إحصائية بني بعض املتغريات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ومتغريات وجود عالقات ذات دال . 6
العمر، احلالة االجتماعية،  : الدراسة األساسية عن مقاهي اإلنترنت واالحنراف إىل اجلرمية بني مرتاديها مثل

  .املهنة، الدخل الشهري
رسالة . يف اتمع السعودياإلنترنت  جرائم :حممد بن عبد اهللا بن علي املنشاوي /الدراسة الثانية

  .)23(م29/4/2003املوافق    ه27/2/1424 :نوقشت يف ماجستري
تنحصر مشكلة البحث يف حتديد حجم ومنط أكثر جرائم اإلنترنت شيوعاً بني مستخدمي اإلنترنت يف   

ة، وجرائم إنشاء اتمع السعودي، وخاصة فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية، وجرائم االختراقات، واجلرائم املالي
  .مع حتديد أهم مسات وخصائص مرتكيب تلك اجلرائم. أو ارتياد املواقع املعادية، وجرائم القرصنة

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن حجم ومنط أكثر اجلرائم اجلنسية واملمارسات غري األخالقية،  
جرائم القرصنة األكثر شيوعاً، واليت  وجرائم االختراقات، واجلرائم املالية، وجرائم املواقع املعادية، و

  .يرتكبها مستخدمو اإلنترنت يف اتمع السعودي، وحتديد أهم مسات وخصائص مرتكبيها
 وجرائم االختراقات ما حجم اجلرائم اجلنسية واملمارسات غري األخالقية،: تساؤالت البحثوكانت  

اقع املعارضة، أو املعادية، وجرائم القرصنة اليت يرتكبها واجلرائم املالية، وجرائم إنشاء، أو االشتراك، يف املو
  أفراد اتمع السعودي عرب اإلنترنت؟ وما أهم مسات وخصائص مرتكبيها؟ 

املنهج الذي متّ استخدامه يف هذه الدراسة، هو املسح االجتماعي جلميع مستخدمي اإلنترنت يف     
ومشلت . تبانة جلمع املعلومات امليدانية هلذه الدراسة،اململكة العربية السعودية، واستخدمت أداة االس

وهم مجيع  -ومتّ اختيار اتمع الكلي للدراسة  .سؤاالً) 62(االستبانة سبعة حماور أساسية وزعت على 
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، عبدألف مستخدم مدينة امللك ) 150(والبالغ عددهم تقريباً  -مستخدمي اإلنترنت يف اتمع السعودي
استبانة، أي ما نسبته ) 9891(الداخلة يف حتليل الدراسة امليدانية  تلالستبياناي ووصل العدد الكل

  .من اموع الكلي تمع البحث ) 6.59٪(
  :على النحو اآليت أهم النتائجوجاءت 

اجلنسية واملمارسات غري األخالقية اليت يرتكبها مستخدمي اإلنترنت يف اتمـع    اجلرائم أكثرأنّ  .1
  ) ٪54.3(ارتياد املواقع اجلنسية ويرتكبها ما نسبته السعودي هي 

االختراقات شيوعاً اليت يرتكبها مستخدمي اإلنترنت يف اتمع السعودي هي تدمري   أنّ أكثر جرائم .2
  .من جمموع املشاركني يف الدراسة امليدانية ) ٪13.7(املواقع ما نسبته 

مـا  : ها مستخدمي اإلنترنت يف اتمع السعودي هياجلرائم واملمارسات املالية اليت يرتكب أكثرأنّ  .3
لعبوا القمار، مـا نسـبته   ) ٪5.1(قاموا باالستيالء على البطاقات االئتمانية، ما نسبته ) ٪4.4(نسبته 

) ٪3.0(ارتادوا مواقع اجلرمية املنظمة، ما نسبته ) ٪4.2(قاموا بالتزوير عرب اإلنترنت، ما نسبته ) 4.5٪(
  .ارتادوا مواقع غسيل األموال) ٪1.8(خدرات، ما نسبته ارتادوا مواقع امل

وممارسات إنشاء املواقع املعادية أو االشتراك فيها والـيت يرتكبـها مسـتخدمي      أنّ حجم جرائم .4
   .)٪2.6(اإلنترنت يف اتمع السعودي هي ما نسبته 

5. تمع السعودي هيأنّ حجم أكثر جرائم القرصنة شيوعاً واليت يرتكبها مستخدمي اإلنترنت يف ا :
قـاموا بتحميـل بـرامج    ) ٪31.5(قاموا بإنشاء مواقع للربامج املقرصنة، ما نسبته ) ٪4.0(ما نسبته 

قاموا بإنشاء ) ٪5.9(استخدموا برامج تشغيل الربامج املقرصنة، ما نسبته ) ٪32.4(مقرصنة، ما نسبته 
  . مواقع مقرصنة

اجلرائم واملمارسات غري األخالقيـة وبشـكل   كما مت التوصل إىل مسات وخصائص مرتكيب تلك  .6
  .مفصل

استخدامات وإشباعات االنترنت، دراسـة ميدانيـة   : حممد عايش، حممد قرياط/ الدراسة الثالثة •
 .)24(حتليلية لشباب اإلمارات العربية املتحدة

فع االستخدام تنظر هذه الدراسة يف إشكالية تفاعل الشباب اإلمارايت مع االنترنت من حيث أمناط ودوا    
يف ااالت اإلعالمية والثقافية، وكيف ينظر الشباب لالنترنت من جانب اإلجيابيات والسلبيات وإمكانيات 

  .اإلبداع والتطور واالستفادة مىن هذه التكنولوجيا اجلديدة
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  :وجاءت أسئلة الدراسة على النحو اآليت
ات العربية املتحدة من حيث زمن ما هي أمناط استخدام االنترنت من قبل الشباب يف اإلمار .1

االستخدام، مكان توافر االنترنت، عدد ساعات االستخدام اليومي واألوقات املفضلة الستخدام 
 االنترنت، وما هي الفوارق يف هذا اال بني الذكور واإلناث؟

 ما هي دوافع استخدام االنترنت عند الشباب، وهل هناك فوارق بني الذكور واإلناث والفئات .2
 العمرية واملستوى التعليمي؟

 ما هي االستخدامات اإلعالمية والثقافية لالنترنت عند الشباب؟ .3
 ما هو رأي الشباب يف مستوى خدمات االنترنت والرسوم؟ .4
ما هي إجيابيات وسلبيات االنترنت حسب الشباب؟ وهل هناك فوارق بني الذكور واإلناث وبني  .5

 الفئات العمرية واملستوى التعليمي؟
  :دم الباحثان الفرضيات اآلتيةوق
  ).الدردشة(تتركز دوافع استخدام الشباب لالنترنت يف الربيد االلكتروين والتسامر عن بعد  .1
  .استخدامات الشباب لالنترنت ألغراض البحث العلمي والواجبات املدرسية قليلة جدا .2
  .الفضائية تكون حمدودة استخدامات الشباب لالنترنت لقراء اجلرائد ومتابعة األخبار على القنوات .3
  .ال توجد فوارق ذات داللة تذكر بني استخدامات الذكور واإلناث لالنترنت .4
يعترب مستوى التعليم حمددا رئيسيا يف توجيه طبيعة استخدام االنترنت، فكلما كان املستوى  .5

وكلما كان . واجلامعيةالتعليمي عاليا اجته االستخدام حنو البحث العلمي واملعريف وإجناز الواجبات املدرسية 
  .حنو الدردشة والتسامر واألفالم والتسلية واملوسيقى ماملستوى التعليمي منخفضا وضعيفا اجته االستخدا

 33استخدمت هذه الدراسة منهج املسح امليداين حيث مت استخدام استبيان حيتوي على ألربة حماور    
ية والدميوغرافية، أمناط استخدام االنترنت، اخلصائص االجتماع: يومتثلت احملاور فيما يل. سؤاال

  .االستخدامات اإلعالمية والثقافية لالنترنت، ورأي الشباب يف االنترنت
أما عينة الدراسة فكانت عشوائية غري منتظمة غطت اإلمارات السبع يف الدولة ومشلت شباب 

الشباب الذي تتراوح أعمارهم  استهدفت الدراسة. املدارس والثانويات واجلامعات وكذلك الشباب العامل
متت اإلجابة  201استبيان، 519بلغ عدد االستبيانات اليت استرجعها الباحثان . سنة 29و 10مابني 

  . من قبل اإلناث 318عليها من قبل الذكور 
  :وتتمثل أهم النتائج اليت توصل إليها الباحثان من خالل دراستهما يف 

قبل الشباب يف اإلمارات وذلك بسبب االنتشار الواسع  هناك إقبال متزايد على االنترنت من .1
 .للخدمة يف البيوت واملؤسسات التعليمية والشركات ومقاهي االنترنت املنتشرة يف مجيع مدن الدولة
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 .بينت النتائج توزيعا معقوال ألفراد العينة بني إمارات الدولة املختلفة .2

وأمناط االستخدام الشائعة لالنترنت، حيث  هناك عالقات ملحوظة وذات داللة بني نوع املستخدم .3
أن الذكور هم أقل استخداما للشبكة لفترات من اإلناث، ويبدو أن اإلناث هن أكثر استخداما لالنترنت 

وهن أكثر استخداما للربيد . يف بيئة مفتوحة من الذكور، ولكنهن أقل استخداما هلا يف املقاهي العامة
هذه النتائج تؤكد أن االستخدام بني الشباب هو أمر شائع بني الذكور  ولعل. االلكتروين وغرف الدردشة

واإلناث على حد سواء، وهو ما يؤكد ضرورة االهتمام بالطرفني يف برامج تنظيم االستخدام يف جمتمع 
 )تأكيد الفرضية الرابعة.( اإلمارات

اط االستخدام حيث من جهة أخرى توجد عالقة ذات داللة بني الفئات العمرية للمستخدمني وأمن .4
سنة كأكثر الفئات العمرية خطورة من حيث ساعات االستخدام وتوقيت  19- 15برزت الفئة العمرية من

االستخدام وبيئة االستخدام وطبيعة االستخدام، وهو ما يؤكد على مدى تفاعل هذه الفئة مع الشبكة 
االنترنت يف الفترة املسائية أو يف فترة ونسبة كبرية منهم تتعاطى مع ..الدولية مقارنة مع الفئات األخرى

وهذه الفئة تستخدم االنترنت ألغراض االتصاالت اهلاتفية والدردشة، ومشاهدة األفالم . متأخرة من الليل
 ).تأكيد الفرضية األوىل والفرضية الثانية.( مقارنة مع االستخدامات الثقافية واإلعالمية لالنترنت

ية االنترنت يف البحث عن املعلومات والبحث العلمي أكثر من يستخدم حاملي الدراجات اجلامع .5
األفراد الذين حيملون مستويات علمية أدىن، حيث مييلون إىل االستخدامات الترفيهية ولالتصاالت اهلاتفية 

ال يعكس مستوى التعليم العايل بالضرورة مستوى من الوعي النوعي بأمهية . والربيد االلكتروين والدردشة
االستخدامات اليومية لالنترنت ولكنه يفرز احتياجات جديدة عند املستخدم ربنا ال توجد عند تقنني 

 ).تأكيد الفرضية اخلامسة.( املستخدم األقل تعليما

%) 18(فقط يستخدمون االنترنت لقراءة الصحف اليومية، و%) 26.8(بينت الدراسة أن .6
 ).ؤكد الفرضية الثالثةوهذا ي. (يتابعون القنوات التلفزيونية عرب االنترنت

  :نقد الدراسات اليت أجريت يف الوطن العريب -5-1-2
  :بعدما قمنا بعرض الدراسات العربية السابقة ، ميكننا تسجيل النقاط اآلتية حوهلا

الضوء على مرتادي مقاهي  تتمتع مواضيع الدراسات الثالث بأمهية كبرية، حيث تلقي الدراسة األوىل -
ويف نفس املنحى تقوم الثانية بلفت  .املقاهي على سلوكيام ومدى احنرافهم إىل اجلرميةاإلنترنت، وأثر تلك 

وتقدم الثالثة أمناط ودوافع استخدام الشباب .مواجهة جرائم اإلنترنت والتعامل معها ومكافحتهااالنتباه إىل 
 .ت الشخصية وعالقة ذلك مع بعض متغريات البيانا. اإلمارايت لالنترنت واالشباعات املتحققة



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإطارها النظري موضوع الدراسة، منهجيتها/ الفصل األول 
 

 17

وقد استفدنا من هذه الناحية حيث توسعت نظرتنا إىل خمتلف استخدامات االنترنت االجيابية منها   
من ) أمناطا وعادات( م، كما اتضحت لنا أكثر، معامل االستخدا)خاصة يف الدراسة األوىل والثانية(والسلبية 

  .عا ومنهجاخالل الدراسة الثالثة اليت تعترب األقرب إىل دراستنا موضو
منهجيا ميكن القول أا كانت واضحة األهداف دقيقة الفروض مما سهل هلا الوصول إىل نتائج  -

أما عن العينة وإن كانت كبرية خاصة يف الدراسة ). املسح امليداين بالعينة(واضحة باستخدام منهج مناسب 
وض نوعها وطريقة تطبيقها خاصة إذا الثانية إال أن متثيلها للمجتمع احلقيقي حتوم حوله الشكوك نظرا لغم

وينسحب نفس الكالم . علمنا أن توزيع االستمارة عليها يف الدراسة الثانية مت عن طريق الربيد االلكتروين
 .عن الدراستني األخريني

وقد استفدنا أيضا من هذه الناحية إذ زادت هذه الدراسات يف اطمئناننا أكثر للمنهج املستخدم، 
 .ديد أكثر  لألسئلة اليت تضمنتها استمارة االستقصاءباإلضافة إىل حت

  :دراسات أجريت يف اجلزائر -5-2
  :عرض الدراسات -5-2-1

مجهور الطلبة اجلزائريني ووسائل اإلعالم املكتوبة، دراسة يف : خالف بوخميلة/ الدراسة األوىل •
: بتاريخمذكرة ماجستري نوقشت . قسنطينة- استخدامات وإشباعات طلبة جامعة منتوري

 .)25()م2007.07.07(

وذلك أا دف إىل معرفة جوانب " االستخدامات واإلشباعات" تندرج هذه الدراسة ضمن حبوث  
هذه األخرية حصرا الدراسة يف  - العالقة القائمة بني مجهور الطلبة اجلزائريني ووسائل اإلعالم املكتوبة 

ام مجهور الطلبة اجلزائريني للصحف، ومظاهر حيث تتمثل هذه العالقة يف مظاهر استخد –الصحف 
اإلشباع املتحقق عن هذا االستخدام، وذلك على اعتبار أن مجهور الطلبة هو مجهور واع ونشط، 
ويستخدم الصحف بدوافع متعددة من أجل حتقيق إشباعات متنوعة، وذلك حسب أمناط تفضيل واهتمام 

  . متباينة
موعة من التساؤالت سعت الدراسة لإلجابة عنها، هذه وقد مت بلورة اهلدف من الدراسة يف جم

  :التساؤالت اندرجت حتت التساؤل الرئيسي التايل
ما هي مظاهر استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لوسائل اإلعالم املكتوبة، وما هي مظاهر اإلشباع اليت 

  حيققها هذا االستخدام؟
  :تيةوتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت اآل   
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  ما هي دوافع إقبال مجهور الطلبة اجلزائريني على قراءة الصحف؟ .1
 :ما هي عادات قراءة مجهور الطلبة اجلزائريني للصحف؟ وميكن أن جنزئه إىل ما يلي .2
  قراءة مجهور الطلبة اجلزائريني للصحف؟) مستوى(ما مدى  -
 ءة الصحف؟ما هي األوقات واألماكن املفضلة لدى مجهور الطلبة اجلزائريني لقرا -
 ما هو حجم املواد املقروءة وما هو الوقت الذي يقضيه الطلبة يف قراءة الصحف؟ -
  :ما هي أمناط قراءة  مجهور الطلبة اجلزائريني للصحف؟ وميكن أن جنزئه إىل ما يلي .3
  ما هي جماالت اهتمام  مجهور الطلبة اليت تعكسها الصحف؟ -
 لدى مجهور الطلبة؟ ما هي أنواع الصحف والعناوين الصحفية املفضلة -
 ما هي املواضيع واألشكال الصحفية األكثر استقطابا جلمهور الطلبة؟ -
  ما هي اإلشباعات املتحققة عن قراءة الصحف؟ .4
 هل هناك عالقة بني عادات وأمناط القراءة، واإلشباعات املترتبة ومتغريات اجلنس والتخصص؟ .5

يداين بالعينة من خالل استمارة اشتملت على واقتضت طبيعة الدراسة وهدفها استخدام منهج املسح امل
طالب وطالبة، بشكل متساو حسب متغريي اجلنس ) 100(حماور متعددة، وزعت على عينة حجمها

 –قسنطينة  –والتخصص لتمثيل الفروع العلمية والتقنية والفروع اإلنسانية واالجتماعية يف جامعة منتوري 
  .ستخدما بذلك العينة العشوائية الطبقية متعددة املراحل، م2005/2006وذلك يف املوسم اجلامعي 

  :ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي
  :دوافع إقبال مجهور الطلبة على الصحف هي .1
  .حب االستطالع والرغبة يف معرفة األحبار واملعلومات اجلديدة -
 .الرغبة يف قضاء وقت الفراغ والبحث عن الترفيه -
 .قيق الذات والظهور مبظهر الطالب املثقفالرغبة يف حت -
  .الطلبة الذين يقرؤون الصحف بانتظام ميثلون الثلث من جمموع الطلبة .2
 .الذكور أكثر انتظاما يف قراءة الصحف من اإلناث .3
يفضل أغلب الطلبة قراءة الصحف يف الفترتني الصباحية واملسائية، كما يفضلون قراءة الصحف يف  .4
 .، احلافلة، اجلامعة، طابور املطعم)عيةالغرفة اجلام( املرتل
أغلبية الطلبة يفضلون قراءة اليوميات على األسبوعيات، كما يفضلون قراءة الصحف الوطنية على  .5

            " النصر" ، "الشروق اليومي" ، "اخلرب اليومي"الصحف احمللية، الناطقة منها بالعربية، وقد جاءت 
 .الصحفية املفضلةعلى رأس العناوين " اهلداف"و  

 :حيقق مجهور الطلبة من خالل قراءة الصحف اإلشباعات اآلتية .6
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  .اإلعالم واإلملام مبا جيري يف العامل وحتصيل معلومات جديدة -
 .قضاء وقت الفراغ وحتقيق الترفيه -
 .حتقيق العادة -

ميدانية جبامعة استغالل األساتذة اجلامعيني لشبكة االنترنت، دراسة : بيزان مزيان/ الدراسة الثانية •
 .)26(م2007مذكرة ماجستري نوقشت يف .قسنطينة –منتوري 

األساتذة لشبكة ) االستفادة الفعلية(وجاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على مدى استغالل 
االنترنت ومعرفة األغراض املرجوة من هذا االستخدام، ومعرفة أمهية االنترنت يف دعم احملاضرات والبحوث 

  .اإلضافة إىل معرفة العوائق واملشاكل اليت تعترض األساتذة يف استخدامهم األمثل لالنترنتب.العلمية
وبالتايل فقد تركزت إشكالية الدراسة يف حماولة التعرف على مدى حتكم أساتذة جامعة منتوري 

م بقسنطينة ذا الرافد املهم من روافد املعلومات، حماولة من خالله التعرف على مدى استخدامه
  . واستغالهلم هلا

  :ومن خالل هذه اإلشكالية طرح الطالب مجلة من التساؤالت اآلتية
  هل يتحكم أساتذة جامعة منتوري يف تقنيات اإلحبار يف االنترنت؟ .1
 ما هي أغراض استخدام األساتذة لشبكة االنترنت؟ .2
 أين يستخدم األساتذة شبكة االنترنت؟ .3
 قيق استخدام أمثل لالنترنت؟ما هي العوائق اليت تعترض األساتذة لتح .4

  
 

  :وقدم الطالب الفرضيات اآلتية
إن أساتذة جامعة منتوري يتحكمون يف تقنيات اإلحبار على الشبكة وهلم معارف جيدة يف هذا  .1
  .اال
 .تتنوع أغراض استخدام األساتذة لشبكة االنترنت بني إعداد البحوث، وإثراء الدروس واحملاضرات .2
 .األساتذة لالنترنت بني اجلامعة ومقاهي االنترنت واملرتلتنحصر نقاط استخدام  .3
 .يصادف األساتذة صعوبات متعددة عند استخدامهم لشبكة االنترنت .4

استخدم الطالب يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي معتمـدا علـى املالحظـة، واملقابلـة،     
مفردة، أما نوعها فقد اكتفى الطالب 297واحتوت عينة الدراسة على . واالستبيان كأدوات جلمع البيانات

  ). بالعينة العشوائية(بتسميتها 
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  :وتتمثل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يف النقاط اآلتية
أن أساتذة جامعة منتوري يستخدمون شبكة االنترنت نظرا ملا توفره من ميزات تتمثل يف سرعة  .1

قومون باإلحبار يف اجلامعة ومقاهي االنترنت أو حىت مقار ودقة وحداثة املعلومات املتاحة خالهلا، وهم ي
  .سكناهم

إال أم ال يتحكمون يف تقنيات اإلحبار على الشبكة، ومعارفهم حمدودة يف هذا اال، وهذا راجع  .2
إىل عدم تلقيهم تكوينا خاصا باستخدام االنترنت وتعلم خمتلف التقنيات املتعلقة ا، وهذا ما حيول دون 

 .املستوى املطلوب من استغالهلم للشبكة وما تتيحه من معلومات وخدماتحتقيق 

إعداد : أما خبصوص األغراض اليت يعملون على حتقيقها من حالل الشبكة فهي تتمثل أساسا يف .3
 ..البحوث، وإثراء الدروس واحملاضرات، واالستفادة من خدمة الربيد االلكتروين، واالطالع على األخبار،

 .ضهم مجلة من العوائق والعراقيل واملتمثلة يف العوائق التقنية واملادية واللغويةإال أنه تعتر .4

ويرون أنه لتحسني استغالل االنترنت من طرف األساتذة اجلامعيني البد من القيام بعملية التكوين،  .5
اشر إلدارة والتحسيس باألمهية اليت تكتسبها شبكة االنترنت يف احمليط األكادميي، وذلك حتت اإلشراف املب

 . اجلامعة

االنترنت والبحث العلمي يف اجلامعة اجلزائرية، جامعة عنابة : نسيمة قطاف/ الدراسة الثالثة •
 .)27(منوذجا

دف هذه الدراسة إىل اإلجابة على عدة تساؤالت متعلقة مبدى استخدام االنترنت من قبل  
ماا والوقوف على أمهية االنترنت من وجهة األساتذة والباحثني يف جامعة عنابة، ومدى استفادم من خد

نظر الباحثني واخلدمات البحثية اليت تقدمها هلم ومدى مصداقية املعلومات املتحصل عليها، إضافة إىل 
  .الصعوبات اليت تقف أمام الباحثني يف استخدامهم لالنترنت

إضافة ) املقابلة( والباحثني وقد مجعت الباحثة بيانات الدراسة عن طريق االتصال املباشر باألساتذة 
وقد أجريت هذه الدراسة على جمموعة من األساتذة والباحثني من . إىل االستبيان، مستخدمة املنهج املسحي

  .جبامعة عنابة) قسم اإلعالم اآليل(كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية العلوم 

  :وتتلخص أهم النتائج اليت انتهت إليها الدراسة فيما يلي 
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يستخدموا يوميا، %) 36.33(من الباحثني أفراد العينة يستخدمون االنترنت شهريا،و%) 43.33( .1
منهم مل يستخدموا االنترنت من قبل خاصة من قسم اللغة %) 10(ومعظمهم من قسم اإلعالم اآليل، و

  .العربية وآداا
 أن االنترنت مهمة جدا يف من الباحثني%) 60(بالنسبة ملدى أمهية االنترنت يف البحث العلمي، يرى  .2

وما .االنترنت لالطالع على معلومات حبثية م حبوثهم%) 86.66(ويستخدم . البحث العلمي األكادميي
من أفراد العينة %) 56.66(و. يستخدمون االنترنت لالتصال ببعض األصدقاء%) 20(نسبته 

 .يستخدمون االنترنت جلمع بيانات حبثية
من الباحثني ترى أن استخدام االنترنت يساعد يف احلصول علـى  %) 80(كما كشفت الدراسة أن  .3

أكرب عدد ممكن من املادة العلمية واملعلومات املتنوعة يف وقت قصري، وهو ما يكشـف عـن االجتاهـات    
 .االجيابية للباحثني حنو استخدام االنترنت يف البحث العلمي األكادميي

 .من قيمة البحث العلمي ومتيزه من الباحثني أن االنترنت ترفع%) 40(ويرى  .4
من الباحثني يرى %) 53.33(أما عن الصعوبات اليت تعوق استخدام االنترنت، فتشري الدراسة إىل أن  .5

منهم أشاروا إىل قلة املواد املكتوبة باللغـة  %) 50(أن أمهها هو عدم توفر الوقت الكايف الستخدامها، و
 .العربية

  .ة املعلومات يف االنترنت مرتبطة مبدى ختصص املواقع االلكترونيةيرى معظم الباحثني إىل أن مصداقي .6

  :نقد الدراسات اليت أجريت يف اجلزائر -5-2-2
ال ختتلف الدراسات اليت أجريت يف اجلزائر من حيث أمهيتها عن الدراسات اليت أجريت يف الوطن    

 تفادتنا منها متعددة األوجهلذلك فقد كانت اس، تعد جوانب تركيزها مع، العريب، موضوعا ومنهجا
  :نوردها مع املالحظات اآلتية

، كما تشترك )مع اختالف يف التسمية( تشترك الدراسات يف نفس املنهج وهو املسح امليداين بالعينة   -
. يف استخدام استمارة االستقصاء كأداة جلمع البيانات، وتشترك الدراستني الثانية والثالثة يف إضافة املقابلة

، إال أنه )العينة العشوائية الطبقية متعددة املراحل( اختيار العينة وإن كان واضحا يف الدراسة األوىل  ولكن
على عكس من ذلك مل يكن واضحا يف الدراستني األخريني، حيث مت اختياره بشكل يثري الشك حول 

  .مدى مصداقيتها يف متثيل اتمع املستهدف
ستخدام العمليات اإلحصائية املختلفة، باستثناء استخدام النسب افتقرت الدراسات الثالث إىل ا  -
  .املئوية
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تعترب دراسة الطالب خالف بوخميلة األقرب إىل دراستنا من حيث املنهج ومن حيث اإلطار النظري  -
لذلك فقد كانت هذه الدراسة األكثر إفادة لنا . للدراسة املتمثل يف نظرية االستخدامات واالشباعات

ا يتعلق باجلانب املنهجي، كما ميكن اعتبار دراستنا مكملة هلذه الدراسة، على اعتبار أن هذه خاصة يف م
األخرية حاولت الكشف عن استخدامات وإشباعات الطلبة اجلزائريني من قراءة الصحف، بينما حتاول 

  .دراستنا الكشف عن استخدامات وإشباعات الطلبة اجلزائريني من تصفح االنترنت
األساتذة  ماستني الثانية والثالثة واللتني حتمالن نفس اإلشكالية تقريبا بدراسة استخداأما الدر  -

لذلك فقد كانت استفادتنا منهما من خالل توضيح . لالنترنت، فقد ركزتا على االستخدام دون اإلشباع
  .مظاهر استخدام االنترنت وأبعاده، أكثر

II -  منهجية الدراسة:  
  :املنهج املستخدم-1
هو طائفة من القواعد العامة للوصول إىل احلقيقة يف العلوم، أو هو الطريق املؤدي إىل "ذا كان املنهج إ   

الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت يمن على سري العقل وحتديد عملياته 
فهذا . )28("بء تطويرها وحتقيقهاوهو أداة اختبار الفروض ويقع عليه ع"، " للوصول إىل نتيجة معلومة

  .يعين أنه ال غىن عنه بالنسبة ألي حبث علمي
ومبا أن هذه الدراسة . أما نوع املنهج املختار فيفرضه موضوع البحث واهلدف املرجو من الدراسة   
وصف مظاهر استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت واالشباعات احملققة من خالل هذا  إىلدف 

منهج  فإن املنهج املالئم هلذه الدراسة هو. الستخدام، وهي بذلك تنتمي إىل الدراسات الوصفية التحليليةا
يعترب جهدا علميا منظما للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن "الذي  املسح امليداين بالعينة

ملكونة تمع البحث، الظاهرة أو جمموعة من الظاهرات موضوع البحث من العدد احلدي من املفردات ا
  . )29("ولفترة زمنية كافية للدراسة

يف جمال دراسة مجهور املتلقني بوصف حجم وتركيب هذا اجلمهور، ) الوصفي(ويهتم املسح   
وتصنيف احلاجات والدوافع، واملعايري الثقافية واالجتماعية، وكذلك األمناط السلوكية ودرجاا أو شدا، 

  .  )30(تفضيلومستويات االهتمام وال

  :أداة مجع البيانات -2

، ألا استمارة االستقصاءإن األداة اليت استخدمناها جلمع البيانات امليدانية يف هذه الدراسة هي    
تناسب غرض الدراسة أوال، وملا تتميز به من خصائص تسهل على الباحث واملبحوث اقتصاد الوقت 
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توي على جمموعة من األسئلة، موجهة إىل عينة من األفراد، عبارة عن شكل مطبوع، حي"وهي . واجلهد ثانيا
  .)31"(حول موضوع معني أو موضوعات ترتبط مبوضوع الدراسة

ولقد مت تصميم الشكل النهائي لالستمارة من خالل املرور بعدة مراحل من االستفادة من الدراسات   
لتأيت يف .إىل توزيع االستمارة التجريبية •واألستاذين احملكمنيالسابقة، إىل مالحظات األستاذ املشرف 
حمور حول استخدامات االنترنت وحيتوي على عادات وأمناط : صيغتها النهائية مقسمة إىل حمورين رئيسيني

  . باإلضافة إىل البيانات الشخصية.االستخدام، وحمور حول اإلشباعات املتحققة من االنترنت

  : عينة الدراسة -3
هي اجلزء الذي خيتاره الباحث، وفق طرق حمددة، ليمثل جمتمع  البحث "ي العينة يف البحث العلم

،وتستخدم طريقة العينة يف البحث يف حاالت اتمعات الكبرية اليت تعد مفرداا "متثيال علميا سليما
  .)32( باآلالف واملاليني، حيث يتعذر إجراء الدراسة عن طريق احلصر الشامل

فإن العينة . ا، ولكن ميكن معرفته وضبط مفرداته يف  أعداد وقوائم حمددةوألن جمتمع الطلبة كبري جد
العينة اليت خيتارها الباحث مبراحل متعددة "وهي  .العينة الطبقية متعددة املراحلاملناسبة للدراسة هي 

وميكن اختيارها عشوائيا أو عمديا طبقا للهدف من الدراسة، . )33("لغرض تركيز وحصر البحث
  .)34("فرداا وحجمها، ودرجة جتانسهاوخصائص م

  : أما اخلطوات املتبعة يف اختيار العينة ومفرداا، فكانت كما يلي
اختيار كلّيتني خمتلفتني، ووقع  االختيار عمديا على كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، وكلية علوم . 1

ة بني استخدامات وإشباعات الطلبة من الطبيعة واحلياة، ألننا قصدنا معرفة ما إذا كانت هناك عالق
  . االنترنت والتخصصات العلمية والتخصصات االجتماعية

اختيار قسم من أقسام الكليتني، ووقع االختيار عشوائيا على قسمي علوم اإلعالم واالتصال من . 2
  . ياةكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وقسم بيولوجيا احليوان من كلية علوم الطبيعة واحل

 .اختيار سنة من السنوات الدراسية ووقع االختيار عشوائيا على السنة الرابعة من كل قسم . 3
 
  
  :وبذلك توصلنا إىل جمتمع حبث يتوزع عدد أفراده حسب اجلدول اآليت 
  

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال  التخصص 

                                                
  . -قسنطينة –منتوري جامعة  ،االتصالو بقسم علوم اإلعالم ين أستاذ حسني خريف،.، ودصاحل بن نوارال.د :األستاذين احملكمني مها  •
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  %  ت  %  ت  %  ت  اجلنس    
  24.30  132  18.09  36  27.90  96  ذكور
  75.69  411  81.90  163  72.09  248  إناث
  100  543  100  199  100  344  اموع

  .•يبني عدد أفراد اتمع املبحوث حسب التخصص واجلنس )01(جدول رقم 
) 82(من اتمع املتاح، كعينة للبحث، وهو ما ميثل %) 15(مث قمنا بعد ذلك بأخذ ما نسبته 
  :كما هو موضح يف اجلدول اآليت مفردة موزعة حسب اجلنس والتخصص،

  
  التخصص

  اجلنس    
  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %  ت  %  ت
  24.39  20  19.35  06  27.45  14  ذكور
  75.60  62  80.64  25  72.54  37  إناث
  100  82  100  31  100  51  اموع

  .يبني متثيل العينة حسب التخصص واجلنس )02(جدول رقم 
وذلك دف معرفة ما إذا ) 2اختبار كا(لقد استخدمنا يف هذه الدراسة : الداللة اإلحصائية مقياس -4

  ).اجلنس والتخصص( كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدامات الطلبة وفق متغريي 

  :كاآليت 2فنقوم أوال بكشف قيمة كا. 2أما  كيفية تطبيق كا
2)التكرار املتوقع –رار املشاهد التك(                           

  

  التكرار املتوقع                        

بدرجات حرية ) من اجلداول اإلحصائية(اجلدولية  2احملسوبة بـ كا 2مث بعد ذلك نقوم مبقارنة كا  
اجلدولية فهذا  2احملسوبة أكرب من كا 2، فإذا كانت كا)0.95غالبا (وعند مستوى داللة معني ) 1-ن(

 رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني الظاهرتني، يعين
   )35(.والعكس بالعكس

  ).1- عدد األعمدة )( 1-عدد الصفوف = ( درجة احلرية د :مالحظة

                                                
  .)حليوانقسم علوم اإلعالم واالتصال، وقسم بيولوجيا ا: (من خالل إحصاءات القسمني  •
  

=  المحسوبة  2كا  
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  :جماالت الدراسة - 5
 حجر أساسها عوض أجريت هذه الدراسة جبامعة منتوري يف قسنطينة واليت  )36(:اال املكاين -1- 5

، واليت أنشئت مبوجب القرار رقم 1968مارس  29يف يوم  فخامة رئيس اجلمهورية هواري بومدين
خمططات اجلامعة من طرف املهندس املعماري الربازيلي  تصمم. 1969جوان  17بتاريخ  54.69

ق الرابط بني على الطري املركزي هاقرمقع وي. الشهري أوسكار نيميار، وأجنزت من طرف مؤسسة اكوتيك
 .2م544660مبساحة تقدر ب . بوسط املدينة مطار حممد بوضياف

استقالليتها بعد أن كانت على حيث حصلت  ،1971بدأت النشاطات البيداغوجية يف سبتمرب 
اجلزائر العاصمة تتوقف مهمته على تدريس عدد حمدود من  عبارة عن مركز جامعي تابع جلامعة

  .حاليا من بني أكرب جامعات اجلزائر لتصبحلطب، وا التخصصات كاألدب واحلقوق
املؤرخ يف  136بقرار وزاري رقم " اإلخوة منتوري"أطلق عليها اسم  1998أفريل  16وبتاريخ 

12/12/1997.  

أستاذ تعليم  289منهم أستاذاً من رتب خمتلفة،  2276حاليا  اهليئة التدريسية باجلامعة يبلغ عدد
  .مساعد 72أستاذ مساعد، و 742أستاذ حماضر،  360عايل، 

كلية اآلداب و  كلية علوم الطبيعة واحلياة، كلية العلوم الدقيقة، :كلية هي 11وتضم اجلامعة حاليا 
، وتتواجد يف املقر املركزي )العلوم الدقيقة، تكنولوجيا،إعالم آيل)( S.E.T.I(اجلذع املشترك  ،اللغات

كلية اهلندسة، .هيئة العمرانية، وتتواجد يف جممع زواغيكلية علوم األرض و اجلغرافيا و الت. للجامعة
،  كلية الطب )عني امسارة(كلية التغذية وتتواجد يف ). زرزارة سابقا(وتتواجد يف جممع أمحد محاين 

 .والعلوم السياسية، وتتواجد يف جممع تيجاين هدام كلية احلقوق. )Chalet(وتتواجد يف حي الصنوبر 
علوم االقتصادية و علوم التسيري،كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية، يف كلية ال وتتواجد كل من

  ).علي منجلي(املدينة اجلديدة 
  

  

يتمثل اتمع األصلي هلذه الدراسة يف الطلبة الذين يزاولون دراستهم  )37(:اال البشري -2- 5
  .2007/2008سم اجلامعي اجلامعية يف مرحلة التدرج جبامعة منتوري ـ قسنطينة خالل املو

طالبا من بينهم ) 69143(إىل ) م2008-2007(ووصل عدد الطلبة خالل املوسم اجلامعي
  :طالب مسجل يف مرحلة ما بعد التدرج، كما هو مبني يف اجلدول التايل) 4970(
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  اجلنس
  

  السنة الدراسية  

  اموع  ذكور  إناث
  %  ت  %  ت  

2004-2003 30084  59 %  20948  41 %  51032  
2005-2004 33644  61 %  21959  39 %  55603  
2006-2005 34374  60 %  22731  40 %  57105  
2007-2006 38492  62 %  23803  38 %  62295  
2008-2007 43087  62 %  26056  38 %  69143  

  .األخرية ميثل تزايد أعداد الطلبة خالل اخلمس سنوات): 03(جدول رقم 
من .. ذلك الشخص الذي مسحت له كفاءاته العلمية" ويقصد بالطالب اجلامعي يف هذه الدراسة 

االنتقال إىل اجلامعة، تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة أو ديبلوم يؤهله لذلك، ويعترب الطالب أحد 
إذ أنه ميثل عدديا النسبة الغالبة يف  العناصر األساسية والفاعلة يف العملية التربوية طيلة التكوين اجلامعي؛

  .)38("املؤسسة اجلامعية

وقد شرع الطالب  .م2007/2008خالل العام الدراسي  ةأجنزت هذه الدراس :اال الزمين -3- 5
م وذلك من خالل تصميم استمارة االستقصاء، مث ما 2008يف اجلانب امليداين منها بداية من شهر جانفي 

، وتفريغ البيانات بعد ذلك )أواخر فيفري وبداية مارس(ريبها وتصحيحها، وتوزيعها تالها بعد ذلك من جت
مث ما تبع ذلك من حتليل وتفسري وتعليق والوصول إىل النتائج . يف جداول والقيام بالعمليات اإلحصائية

  .م2008النهائية أواخر شهر أفريل

III - اإلطار النظري للدراسة :  
  :البنائية الوظيفية -1
  :اخللفية التارخيية -1-1
                " فأفالطون"إن فكرة البناء تمع ما كمصدر الستقراره ال تعد جديدة كفلسفة اجتماعية،  

يف مجهوريته يطرح القياس بني اتمع والكائن العضوي، فكالمها يعين نظاما من أجزاء مترابطة يف توازن 
فه أفالطون، تقوم كل فئة من املشاركني يف هيكل اجتماعي باجناز ويف اتمع املثايل الذي وص. ديناميكي

  .)39(األنشطة اليت تساهم يف حتقيق التناسق االجتماعي العام 
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وقد وجِدت أسس االجتاه البنائي الوظيفي ليشكل أحد االجتاهات النظرية يف دراسات علم االجتماع  
رنسية لتتحدى التصورات العقالنية اليت بنيت عليها بشكل عام مصاحبا لألحداث اليت أتت ا الثورة الف

فلسفة التنوير وحتليلها للنظم واملؤسسات التقليدية واليت أوجدت الروابط االجتماعية الالزمة لقيام 
كما جاء هذا االجتاه مصاحبا للتحوالت والتعديالت على االجتاه الوضعي السوسيولوجي يف القرن .اتمع

رة ما بعد الثورة الفرنسية حيث عارض هذا االجتاه البنائي الوظيفي منذ بدايته الرتعة ، وخباصة يف فت)م19(
  .)40(الفردية اليت متيزت ا فلسفات التنوير 

 )م19(هذا التوجه يف اية القرن " دوركامي " وقد طور أوائل علماء االجتماع املعاصرين مثل  
نشطة املتكررة فكرة هامة أيضا يف حتليل اتمعات البدائية وأصبحت فكرة أن اتمع نظام ديناميكي من األ

واستمرت جمموعة ". راد كليف براون"وبعده " مالينوفسكي"أمثال ) االنتربولوجيا(من جانب علماء 
االفتراضات اخلاصة باملذهب البنائي الوظيفي تلعب دورا مهما يف تطور مناقشات علم االجتماع احلديث 

  .)41(وغريمها " تالكوت بارسونز"و " برت مريتونرو"من خالل كتابات 

  :مفهوم البنائية الوظيفية وفروضها -1-2
هو ضمان استقراره، وذلك نظرا لتوزيع الوظائف بني  تقوم هذه النظرية على أن تنظيم اتمع وبنائه

  .حيقق االعتماد املتبادل بني هذه العناصر. عناصر هذا التنظيم بشكل متوازن
والوظيفية حتدد . تشري إىل حتديد عناصر التنظيم والعالقات اليت تقوم بني هذه العناصرفالبنائية 

األدوار اليت يقوم ا كل عنصر يف عالقته بالتنظيم الكلي، وهو مدى مسامهة العنصر يف النشاط االجتماعي 
  .)42(ل وثابت ويتحقق الثبات واالتزان من خالل توزيع األدوار على العناصر، يف شكل متكام. الكلي

  :العناصر اليت تنطوي عليها وهي/وميكن حتديد مفهوم البنائية الوظيفية من خالل أهم املفاهيم

أكثر مشوال وقدرة على وصف الفعل ) النسق(ويعترب بارسونز مفهوم : البناء والنسق-1-2-1
فهي (كن حتليله كبنية فقط ، فالفعل االجتماعي بوصفه ديناميا، ال مي)البناء(االجتماعي وتفسريه من مفهوم 

إىل ذلك إىل حركية الفعل  ة، وإمنا جيب لفت االنتباه باإلضاف)ال تتعدى حدود وصف استاتيكية الفعل
ويشري مفهوم املكانة يف لغة بارسونز التحليلية للنسق االجتماعي إىل موقع الفاعل يف نسق عالقة ..ووظيفيته

  .)43(اجتماعية معينة، منظور إليها كبناء 

إن إحدى األفكار املهمة والرئيسية يف دراسة األنظمة االجتماعية تتعلق بوظيفة : الوظيفة -1-2-2
أي بالوظيفة داخل . داخل نظام اجتماعي) جمموعة من األعمال واألنشطة(بعض الظواهر اخلاصة املتكررة 

معىن قريب جدا من معىن " وظيفة"يف هذا اإلطار، يصبح لكلمة . نظام اجتماعي مستقر يف أعماله وأنشطته
ضمن هذا السياق، ميكن اعتبار أن مثة حاجة اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أو مشاعرية، يف أن . النتيجة
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تقوم األطراف بالوظائف واألدوار االجتماعية املنوطة ا بشكل صحيح، لكي ال يتعرض استقرار النظام 
  .)44(للخطر 

مريتون إىل مقولة  إىل النقد الذي وجهه م اخللل الوظيفييستند مفهو: اخللل الوظيفي -1-2-3
 الوحدة الوظيفية، حيث أن العناصر الثقافية واالجتماعية ال تكون بالضرورة وظيفية لكل مكونات النسق

إن األديان مثال كعامل من عوامل التكامل قد تصبح . وإمنا ختتلف درجات وظيفيتها من مستوى إىل آخر
  .)45(معات متعددة األديان، والدين يف هذه احلالة يتعرض خللل يف الوظيفةغري وظيفية يف جمت

كل نظام جزئي وظائفه داخل نطاق ) خلل وظيفي(والشك أن التحقق من تأدية أو عدم تأدية 
اتمع الكلي، ومدى تأثري ذلك على استقرار أو عدم استقرار النظام االجتماعي اجلزئي والكلي، جيب أن 

  .)46(ت علمية تؤكد أو تنفي وجود اخللل الوظيفي خيضع لدراسا

إذا كان مفهوم اخللل الوظيفي يعرب عن جزء من حقيقة مفادها أن بعض : البدائل الوظيفية -1-2-4
العناصر ميكن أن تكون غري وظيفية ضمن نسق ما، فإن مفهوم البدائل الوظيفية يعرب عن اجلزء الثاين الذي 

فإنه من املمكن القيام ا بواسطة  –إىل كوا حيوية ال ميكن االستغناء عنها ونظرا  -مفاده أن الوظيفة 
وميكن لعنصر واحد أن تكون له عدة وظائف، وميكن كذلك اجناز ..أطراف عدة تتبادل هذه الوظيفة

  .)47(وظيفة من عدة أطراف 
   )48(:تيةواستنادا إىل ما سبق ميكن تلخيص الفكر البنائي الوظيفي يف النقاط اآل      
 .يتكون البناء االجتماعي من جمموعة أنظمة مترابطة بعضها ببعض بنائيا ووظيفيا  •
 .يتكون النظام من جمموعة أنساق  •
 .يتكون النسق من جمموعة أمناط  •
 .لكل نظام، نسق، منط حاجات اجتماعية تعكس وظائفه ومن خالهلا تكامله وتكافله االجتماعي  •
 . ماعيتأكيده على التوازن االجت  •
 .يدرس الكل ليصل إىل اجلزء  •
للعملية البنائية ) 1957" (روبرت مريتون"ويف نفس السياق، يتفق الباحثون على التلخيص الذي قدمه     

  )49(: وتتمثل هذه االفتراضات يف ما يلي. الوظيفية للمجتمع، وذلك باعتبارها افتراضات هلذه النظرية
ي اعتباره نظاما ألجزاء مترابطة، وأنه تنظيم لألنشطة املرتبطـة  إن أفضل طريقة للنظر إىل اتمع ه •

 .واملتكررة واليت يكمل كل منها اآلخر
وإذا حدث أي نوع من التنـافر  . مييل هذا اتمع بشكل طبيعي حنو حالة من التوازن الديناميكي •

 .داخله، فإن قوى معينة سوف تنشط من أجل استعادة التوازن



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وإطارها النظري موضوع الدراسة، منهجيتها/ الفصل األول 
 

 29

        ومبعىن آخر فإن كـل النمـاذج القائمـة    . املتكررة يف اتمع يف استقرارهتساهم مجيع األنشطة  •
 .يف اتمع تلعب دورا يف احلفاظ على استقرار النظام

إن بعض األنشطة املتكررة يف اتمع ال غىن عنها يف استمرار وجوده، أي أن هنـاك متطلبـات    •
 .ا ال ميكن هلذا النظام أن يعيشأساسية وظيفية تليب احلاجات امللحة للنظام، وبدو

وألن االتصال اجلماهريي، بطبيعة احلال، نظام اجتماعي جزئي تكراري الطابع، يعمل داخل النظـام       
فقد أمكن . االجتماعي الكلي، ويتفاعل مع خمتلف األنظمة االجتماعية اجلزئية األخرى املوجودة يف اتمع

النظام اإلعالمي وطبيعة وظائفه، أو اخللل الوظيفي الذي ميكن أن يصاب  استخدام البنائية الوظيفية لدراسة
  .)50(به هذا النظام 

حيث ترى التحليالت البنائية الوظيفية مثال أن التكنولوجيات اليت جيب أن تبقى وتزدهر، كنظم لوسائل     
  .)51(نتاج الكفء اإلعالم واالتصال هي اليت ختدم احتياجات جمتمعية لالستقرار، والتكامل واإل

  :استخدام التحليل الوظيفي يف دراسات االتصال -1-3
يركز التحليل الوظيفي على ظواهر خاصة تتحرك يف داخل النظام االجتماعي الكلي، وحياول تبيان 
كيف أن هذه الظواهر ميكن أن تؤدي إىل نتائج تسهم يف احملافظة على استقرار النظام بكليته، أو أن تؤدي 

  .)52(ذلك، وعندئذ تصبح الوظيفة خلال وظيفيا  إىل عكس
) من، قال ماذا، بأية وسيلة، ملن، وبأي تأثري؟(بوضعه لصيغته املشهورة " هارولد السويل"وكان 

للوظائفية االجتماعية لوسائل  - يف إطار تصوري-م 1948واليت تبدو خالية من أي لُبس، قد أسس عام 
ظهر دراسات إال من شكل الدراسات األحادية املوضوع يف مناحي االتصال، وكان لغاية ذلك الوقت مل ت

الذي يتمحور حول حتليل " بنمط السويل"ليتشكل بعد ذلك ما أصبح يدعى . )53(البحث املختلفة
من قال هذا، ملن، وبأي "املضمون، دراسة اجلمهور، ودراسة التأثري واليت تتجسد جزئيا يف مقولة 

  .)54("تأثري
اث أساسا لصياغة األفكار واملداخل اخلاصة بتحديد وظائف اإلعالم بالنسبة للفرد وأصبح هذا التر

وجتيب مجيعها على األسئلة اخلاصة . واتمع وعالقة هذه الوظائف بالوسائل، أو احملتوى، أو األفراد املتلقني
  .)55(اجاته باألدوار اليت تقوم ا وسائل اإلعالم يف اتمع، وكذلك إلرضاء املتلقي وتلبية ح

وتعترب دراسة ميلفني ديفلري حول حمتوى الذوق اهلابط لوسائل اإلعالم، من بني الدراسات اليت 
اعتمدت على التحليل الوظيفي، وذلك من خالل تقسيم مضامني الوسيلة اإلعالمية إىل حمتوى ذو مستوى 

م االجتماعي الذي حيدث بداخله أما عناصر النظا. هابط، وحمتوى ال يثري اجلدل، مث حمتوى الذوق الرفيع
اجلمهور، هيئات البحث، املوزعون، املنتجون : يتكون من" ديفلري "مستوى الذوق اهلابط فهو حسب
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تتفاعل هذه العناصر يف حتديد احملتوى املسموح وغري املسموح، .واملمولون، وكاالت اإلعالن، نظم الرقابة
  .)56(ام من النظام االجتماعي وتتدرج كل وسائل اإلعالم ضمن هذا النموذج الع

  ، هو دراسة استخدامات اجلمهور لوسائل اإلعالم)الرباديغم(ومن بني امليادين اليت اقترحها هذا 
ومعاينة مدى الرضا املتحقق منها، فاهتمام الباحثني يصبح هنا منصبا على استعمال الناس هلذه الوسائل 

  .أكثر من االهتمام بتأثريها عليهم

املنظور خالل الستينات يف العديد من األحباث املتمفصلة حول نظرية االستعماالت  اعتمد هذا
وقد زعزعت هذه األحباث امليدانية الكثرية حول استعماالت الناس )..االستخدامات واإلشباعات (والرضا

 تؤثر إال ، حيث أصبحت الرسائل الوسيلية ال)االستجابة -املثري (لوسائل االتصال موقع الرباديغم السلوكي
، طلبات، ورغبات اجلمهور )توقعات(مبعىن آخر ، ندرس انتظارات . إذا كانت للمستقبل قابلية لتقبلها

  .  )57(اجتاه الوسائل 

  :نقد البنائية الوظيفية -1-4
تتفق معظم الكتابات حول البنائية الوظيفية على وجود ثالثة حماور رئيسية، ميكن من خالهلا عرض 

ها ونقدها، يتعلق األول بالبناء املنطقي لالجتاه، ويهتم الثاين بكيانه وجوهره، ويركز الثالث النظرية وحتليل
  :وتتمثل أهم االنتقادات املوجهة إليها يف. على موقفه االجتماعي

الذي يعين يف ) Telelogical(تشجيع البنائية الوظيفية على ما أمساه الباحثون بالتفسري الغائي  :أوال
يرى أن ما تقدمه الوظيفية من " كوهني"م النظرية بفروض عامة غري قابلة لالختبار، حىت أن جوهره اهتما

ويرجع ذلك إىل أن أنصار هذا االجتاه . فروض يتطلب نوعا من التحقيق العلمي ال يوجد يف علم االجتماع
  .)58(ينظرون لوظيفة الظاهرة االجتماعية على أا سبب ونتيجة هلذه الظاهرة 

املبالغة يف تشبيه األنساق االجتماعية باألنساق العضوية، مع ما يعنيه ذلك من وضع افتراض  :ثانيا
ميتافيزيقي ال مربر له عن طبيعة العامل، وهو ما يؤدي إىل صرف االهتمام عن مسائل مثل الصراع 

هرية بني طبيعة كل من واملبالغة يف تقليد العلوم الطبيعية قد جتعل الباحث ال يدرك الفروق اجلو. )59(والتغري
  .)60(..الواقع االجتماعي وظاهراته، والطبيعة وظاهراا

 التأكيد على جوانب دون أخرى يف البناء االجتماعي، والرغبة امللحة والتشديد على الثبات :ثالثا
ك وتل. وحماولة إلغاء كل إرادة واعية لإلنسان بدعوى مبالغ فيها لسمو اتمع وتفوقه على كل أعضائه

الذي يرى أن أي خروج " بارسونز" وعند " أوغيست كونت"نظرة تبلورت بشكل جلي عند التعرض 
فالوظيفية جاءت يف بعض مواقفها ..على القيم يعد احنرافا سيتوجب مزيدا من الضبط ومزيدا من اجلزاء

  .)61(تربيرية جندت نفسها للدفاع عن النظام االجتماعي القائم واملصاحل اليت يدافع عنها
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لكن رغم هذه االنتقادات املوجهة إىل البنائية الوظيفية وغريها من االنتقادات، إال أن هذه النظرية 
تظل تشكل اجتاها رصينا يف عملية التنظري يف علم االجتماع بصفة عامة، وتطبيقاا يف علوم اإلعالم 

واليات املتحدة األمريكية إليها وال أَدل على ذلك من عودة علماء االجتماع يف ال. واالتصال بصفة خاصة
  .وبروز الوظيفية اجلديدة اليت حاولت تدارك نقائص البنائية الوظيفية

  :نظرية االستخدامات واإلشباعات -2
  :اخللفية املعرفية -2-1

من بني أكثر املفاهيم اخلاصة بالعملية االتصالية عرضة للتغيري والتحديث بأثري عوامل عديدة، هو 
ملتلقني لوسائل اإلعالم، حىت أن املراقب هلذا التغري يكاد ال جيد إجابة حامسة، هل يأيت التغيري مفهوم مجهور ا

  .) 62(نتيجة البحوث والدراسات العلمية يف جمال اجلمهور؟ أم أن التغيري يؤثر يف مسار البحوث ونتائجها؟
اإلعالم يتأثرون على انفراد وكانت البداية مع نظرية الرصاصة اإلعالمية اليت ترى أن مجهور وسائل  

كما كانت ترى هذه . )63("مجعية"أكثر منه جتربة " فردية"بالوسائل اليت يتعرضون هلا، وان رد فعلهم جتربة 
أن رسائل "النظرية اليت ظهرت بعد احلرب العاملية األوىل، متأثرة بالدور الكبري الذي لعبته الدعاية أثناءها، 

جلمهور، وأن القوة اإلقناعية حتقق أهدافها بسهولة، أي مبجرد وصول رصاصة الدعاية تصل إىل كل أفراد ا
  .)64("الدعاية إىل الفرد فأن تلك الدعاية تصيب اهلدف الذي وضعته نصب عينيها

باإلضافة إىل ذلك فإن تأثر هذه النظرية بالنظرية النفسية الشائعة يف تلك الفترة واملتعلقة باملنبه 
جعلها تفترض أن مجهور وسائل اإلعالم عبارة . أن كل منبه حيقق استجابة مؤكدة واالستجابة اليت ترى

  .)65(عن منبه تتعرض له اجلماهري، لذلك جيب أن تستجيب هلا بشكل أو بآخر
ولكن سرعان ما مت التخلي عن فكرة أن التعرض لوسائل اإلعالم ينتج تأثريات فورية ومتساوية على 

رئيسيني، األول هو بدء األحباث اإلمربيقية على نطاق واسع، وظهور نتائج  اجلمهور، وذلك بسبب حدثني
واحلدث الثاين هو أن علماء االجتماع وعلماء النفس توصلوا إىل . تتعارض مع نظرية الرصاصة السحرية

  .)66(نتائج جديدة متاما حول اخلصائص الشخصية واالجتماعية لإلنسان

وهي عبارة ). االختياري(ث، نشأت نظريات التأثري االصطفائي ومن خالل حصيلة عامة هلذه األحبا
نظرية الفروق الفردية، ونظرية التباين : عن صياغات متفرقة، غري أا مترابطة ومتفاعلة فيما بينها وهي

  .)67(االجتماعي، ونظرية العالقات االجتماعية
هد لربوز وانتشار نظرية وكانت هذه النظريات بدحضها لفروض نظرية الرصاصة، مبثابة طريق مم

، خاصة بإتياا مببادئ متنح من خالهلا للجمهور حيزا من السيادة يف عملية "االستخدامات واإلشباعات"
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مبدأ االهتمام االنتقائي، مبدأ اإلدراك االنتقائي، مبدأ (اختيار املضمون اإلعالمي، وتتلخص هذه املبادئ يف 
  .)68()تقائيالتذكر االنتقائي، مبدأ التصرف االن

  : مفهوم نظرية االستخدامات واإلشباعات وفروضها -2-2
فخالل . تم نظرية االستخدامات واإلشباعات بدراسة االتصال اجلماهريي دراسة وظيفية منظمة

، أدى إدراك عواقب الفروق الفردية والتباين االجتماعي على إدراك السلوك )م20(األربعينيات من القرن 
إذ صار االهتمام . )69(اإلعالم، إىل بداية منظور جديد للعالقة بني اجلماهري ووسائل اإلعالم املرتبط بوسائل

  .)70()ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعالم؟: (وذلك بطرح تساؤل جديد هو" رضا املستخدمني"منصبا على
القدمي من خالل هذا التساؤل الذي طرحته نظرية االستخدامات واإلشباعات على أنقاض السؤال 

، ميكننا أن ندرك بأن حمور العملية )ماذا تفعل وسائل اإلعالم جبمهورها؟(الذي كان سائدا قبل ذلك وهو
االتصالية حسب النظرية يتمثل يف املتلقي الذي يعترب نقطة البدء وليس الرسالة اإلعالمية أو الوسيلة 

  .)71(االتصالية

رد مستقبلني سلبيني لرسائل االتصال فمن خالل منظور االستخدامات ال تعد اجلماهري جم
اجلماهريي، وإمنا خيتار األفراد بوعي وسائل االتصال اليت يرغبون يف التعرض هلا، ونوع املضمون الذي يليب 

  .)72(حاجام النفسية واالجتماعية من خالل قنوات املعلومات والترفيه املتاحة
  )73(:نقاط اآلتيةوزمالؤه افتراضات هذه النظرية يف ال) كاتز(ويلخص 

مجهور املتلقني هو مجهور نشط، واستخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام موجه لتحقيق أهداف  -1
  .معينة

ميتلك أضاء اجلمهور املبادرة يف حتديد العالقة بني إشباع احلاجات واختيار وسائل معينة يرى أا تشبع  -2
 .حاجاته

ت مثل االتصال الشخصي، أو املؤسسات تنافس وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع احلاجا -3
 ..األكادميية، أو غريها

اجلمهور هو وحده القادر على حتديد الصورة احلقيقية الستخدامه وسائل اإلعالم ألنه هو الذي حيدد  -4
 . اهتماماته وحاجاته ودوافعه، وبالتايل اختيار الوسائل اليت تشبع حاجاته

مهور واستخدامه لوسيلة أو حمتوى معني جيب أن حيددها األحكام حول قيمة العالقة بني حاجات اجل -5
اجلمهور نفسه، ألن الناس قد تستخدم نفس احملتوى بطرق خمتلفة باإلضافة إىل أن احملتوى ميكن أن 

 . يكون له نتائج خمتلفة
  )74(:وحتقق نظرية االستخدامات واإلشباعات ثالثة أهداف رئيسية هي  
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األفراد لوسائل اإلعالم، وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي     حماولة حتديد كيفية استخدام -1
  .   يستطيع أن خيتار، ويستخدم الوسائل واملضامني اليت تشبع احتياجاته

  .شرح دوافع التعرض لوسائل اإلعالم واإلشباعات املتحققة من هذا التعرض -2
  .ة االتصال اجلماهرييالتأكيد على نتائج استخدام وسائل اإلعالم دف فهم عملي -3

  :عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات -2-3
أن اجلمهور يكون نشطا من ) Palmagreen(ويرى باملغرين: افتراض اجلمهور النشط -2-3-1

  :خالل ثالثة أبعاد رئيسية هي
  .تماماتهاالنتقاء؛ حيث ينتقي اجلمهور الوسائل اإلعالمية واملضامني وفقا ملا يتفق واحتياجاته واه - 
  .االستغراق؛ ويتم ذلك من خالل االندماج مع ما يتعرض له الفرد من مضامني - 
  .)75(االجيابية؛ مبعىن الدخول يف مناقشات والتعليق على مضمون االتصال - 

لقد أدى ظهور مفهوم اإلدراك : األصول النفسية واالجتماعية ملستخدمي وسائل اإلعالم -2-3-2
  ى الفروق الفردية إىل افتراض أن األمناط املختلفة من البشر خيتارون األنشطة بأنفسهماالنتقائي املرتكز عل

  ويفسرون وسائل اإلعالم بطرق متنوعة ومتباينة، أي أن العوامل النفسية ميكن أن تؤدي إىل وجود حوافز
  .)76(وأن حتدد أصول كثري من استخدامات وسائل اإلعالم

الدليل اإلمربيقي على دور العوامل الدميغرافية واالجتماعية يف وقد قدمت العديد من الدراسات 
ارتباط هذا التعرض بالنوع، والعمر، واملهنة، واملستوى التعليمي : التعرض لوسائل اإلعالم، مثل

  .)77(واالجتماعي واالقتصادي

وترتبط دوافع التعرض لوسائل اإلعالم : دوافع استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم -2-3-3
  حاجات معرفية؛ أي احلاجة إىل اخلرب واملعرفة بشكل عام: مبجموعة من احلاجات تتلخص أساسا يف

حاجات عاطفية؛ كاحلاجة إىل اإلحساس باألخوة واحملبة والفرح، حاجات اجتماعية، وحاجات حتقيق 
  .)79(تريضاف إليها احلاجة اهلروبية كاحلاجة إىل إزالة التو. )78(الذات، واحلاجة إىل الترفيه

  :إىل فئتني مها)Robin(أما عن الدوافع فيقسمها روبن     
تعين اختيار الفرد لنوع معني من املضمون، ولوسيلة اتصالية معينة إلشباع  ):النفعية(الدوافع الوظيفية  -

  .حاجته من املعلومات واملعرفة
  من الروتني اليوميوتستهدف متضية الوقت، والتنفيس واالسترخاء، واهلروب  :الدوافع الطقوسية -

 . )80(واملشكالت
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االشباعات اليت "أن التوقعات هي ) كاتز(يرى : توقعات اجلمهور من وسائل اإلعالم -2-3-4
يف هذا ) شرام(ويرى . وبذلك فالتوقعات تساهم يف عملية اختيار الوسائل واملضامني. )81("يبحث عنها

حة اليت يظن أا سوف حتقق له اإلشباع النفسي الشأن أن اإلنسان خيتار إحدى وسائل اإلعالم املتا
فعلى سبيل املثال الشخص امليال للعنف واملغامرات يستخدم التلفزيون إلشباع هذا امليل من . )82(املطلوب

واملرأة اليت لديها نزعة حترر ومترد على القيم جتد راحتها النفسية . خالل مشاهدة أفالم العنف واملطاردات
  .)83(..الربامج اليت تتبىن مثل هذا التوجه، وهكذا يف ذلك النوع من

إىل أن االستخدام رمبا يشري إىل ) سيفن ونداهل(يشري  :استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم -2-3-5
عملية معقدة تتم يف ظروف معينة يترتب عليها حتقيق وظائف ترتبط بتوقعات معينة لإلشباع، ولذلك فأنه 

فهوم التعرض فقط، ولكن ميكن وصفه يف إطار كمية احملتوى املستخدم، نوع ال ميكن حتديده يف إطار م
احملتوى، العالقة مع وسيلة اإلعالم، طريقة االستخدام، وعلى سبيل املثال حتديد ما إذا كان االستخدام أوليا 

  .)84(أو ثانويا
  : من االشباعاتبني نوعني ) لورانس وينر(ويفرق : إشباعات اجلمهور من وسائل اإلعالم -2-3-6
إشباعات توجيهية تتمثل : وتنتج عن التعرض حملتوى وسائل اإلعالم، وهي نوعني: إشباعات احملتوى -أ

يف مراقبة البيئة واحلصول على معلومات، وإشباعات اجتماعية ويقصد ا ربط املعلومات اليت يتحصل 
  .عبيها الفرد بشبكة عالقاته االجتماعية

إشباعات شبه : تنتج عن عملية االتصال واالرتباط بوسيلة حمددة، وهي نوعنيو: إشباعات العملية - ب
توجيهية وتتحقق من خالل ختفيف اإلحساس بالتوتر، والدفاع عن الذات، وتنعكس يف برامج التسلية 

وإشباعات شبه اجتماعية مثل التوحد مع شخصيات وسائل اإلعالم، وتزيد هذه . والترفيه واإلثارة
  .)85(ضعف عالقات الفرد االجتماعية وإحساسه بالعزلة االشباعات مع

  :نقد نظرية االستخدامات واإلشباعات -2-4
  يبدو مما سبق أن هذه النظرية تقع على النقيض من النظريات اليت تقدس تأثري وسائل االتصال

  )86():1979:ماكويل(أكثرها شهرة هي اليت أوردها. وألجل ذلك تلقت جمموعة من االنتقادات

 .تعترب مقاربة نفسية حدية ومبالغ فيها، فهي تلغي احتماالت التواصل مع تفسريات أخرى  •
 .تعتمد بإفراط على دفاتر ذاتية للحاالت النفسية للمستخدمني  •
) املستخدم(تتراوح باستمرار بني جربية الدوافع واحلاجات األساسية للمستخدم وبني تطوعية   •

 .متناقضان التفاعلية مع الرسائل، ومها حدان
نفترض بأن السلوك اجتاه الوسيلة يعتمد على االختيار الواعي والعقالين، إال أن املالحظ عادة أن   •

 .عادات االستخدام هي املوجهة له
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 .باستمرار مسألة قوة تأثري مضمون االتصال" االستخدامات واإلشباعات"تواجه فلسفة   •

ضا أا ال تشكل نظرية مستقلة، وإمنا هي إعادة صياغة ومن بني االنتقادات املوجهة هلذه النظرية أي
  .)87(خمتصرة لبعض أوجه نظريات التأثري االصطفائي

أما أقوى االنتقادات املوجهة لنظرية االستخدامات واإلشباعات فتكمن يف الطابع الوظيفي هلا، وهو 
يعترب يف هذا اال حرية ) ت شيللرهربر(وجند. )88(ما يعين تكريس الوضع القائم والتنكر للتغيري االجتماعي

االختيار جمرد وهم، وذلك بسبب اخللط بني وفرة الكم اإلعالمي، وبني تنوع املضمون، وذلك بسبب 
، ومن الطابع االحتكاري لصناعة )اخلاصة(، ألصحاب امللكية ةالتطابق الكامن للمصاحل املادية واإليديولوجي

  .)89(فر أسباب القوة للنظام السائد لتعليب الوعيوهو ما يو..وسائل االتصال بوجه عام
  هذه االنتقادات وأخرى غريها، سامهت بشكل أو بآخر بتطوير نظرية االستخدامات واإلشباعات

اجتاه يهتم بالربط بني دوافع : وأدت إىل ظهور اجتاهات جديدة يف حماولة الستدراك النقائص املسجلة
واجتاه يهتم بدراسة تأثري . يعة املضمون، وطبيعة الوسيلة املستخدمةاالستخدامات وأنواع االشباعات، وطب

واجتاه ثالث يهتم بالعالقات املتداخلة بني دوافع . العوامل النفسية واالجتماعية عند تعرض األفراد للوسائل
  .)90(االستخدام، وبني سلوكيات تلك الوسائل اجتاهها
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  الفصل الثاني
  

  ماهية االنترنتماهية االنترنت
  

  تمھید

I  - تعریف االنترنت وخصائصھا. 

II - لمحة تاریخیة عن تطور االنترنت. 

III - خدمات االنترنت.  

  

  

  
  
  
  
  

  :متهيد    
سنحاول من خالل هذا الفصل التعرف على ماهية االنترنت باالستناد إىل جمموعة من تعريفات    

  .ضافة إىل عرض أهم خصائصها اليت جعلت منها وسيلة مجاهريية ذات طابع متميزاألخصائيني، باإل
بعدها سنقوم بتقدمي حملة تارخيية عن تطور االنترنت للتعرف أكثر على أهم األبعاد اليت سامهت يف   

  .وصوهلا إىل الصورة اليت هي علية اليوم، وتلمس بعض آفاقها
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 . يف ثنايا الشبكة العاملية لنتعرف على خدماا املتعددة واملتنوعةمث خنتم هذا الفصل بالتعمق أكثر   

I-  وخصائصهاتعريف االنترنت:  
  :)Internet( تعريف االنترنت  -1
   :لغة -1-1

   :مهاإجنليزية األصل مكونة من كلمتني ) Internet( كلمة       
 .ربط أكثر من شيء ببعضه البعض وتعين ) interconnection(كلمة  -
 .وتعين شبكة) network(وكلمة  -

) Internet(وبذلك يصبح معىن الكلمة املركبة  ،)net(ومن الثانية ) inter(ذ من األوىل خفقد أُ    
  .)1(البعضهو الشبكات املترابطة مع بعضها 

  : اصطالحا -1-2
وذلك  وتنوعت، تعددت،إال أن تعريفاا االصطالحية قد  لالنترنت،رغم املعىن اللغوي الواضح    

  .لالنترنتتنوع االجتاهات اليت يستند إليها كل باحث أو منظمة يف تقدميها لتعريف معني بتعدد و

بالتنسيق مع خرباء وخمتصني ) Fédéral Networking Council FNC(وجند الس الفدرايل   
) Intellectuel Property Right IPR(يف شبكة االنترنت وكذا مجعيات حقوق امللكية الفكرية

نظام شامل للمعلومات ترتبط عناصرها ارتباطا منطقيا بواسطة العنوان املوحد "ترنت على أا يعرف االن
 بإجراءويسمح  فيها،املوجودة  اإلمداداتأو عن طريق ) Internet Protocol IP(املوجود يف مراسيم 

ابلة للتطبيق أو عن طريق املراسيم األخرى الق) TCP/IP(االتصاالت بني هذه العناصر عن طريق مراسيم 
وهو بذلك ينتج ويقدم مستوى عايل للخدمات سواء بطريقة فردية أو مجاعية عن طريق وسائل  ،IPيف 

  .)2(االتصال املتوفرة لدى الشبكة
ويبدو جليا على هذا التعريف تركيزه على كيفية عمل االنترنت انطالقا من اعتبارها نظاما قائما   
وهذا التعريف وإن أشار إىل . البعضريه وتربط عناصره ببعضها يتميز مبراسيم خاصة تنظم س بذاته،

االنترنت على أا عبارة عن نظام تتم فيه عمليات اتصالية بشكل منظم بني جمموعة العناصر املكونة له، إال 
أنه يغفل اجلانب اآلخر لالنترنت وهو أا عبارة عن وسيلة اتصالية إعالمية تساهم يف ربط عناصر نظام 

  . هو اتمع اإلعالمي واالتصايل أمشل

إذ يعرفها  لالنترنت،وجند الباحث حممد عبد احلميد ال يبتعد كثريا عن هذا التعريف البنائي الوظيفي   
بينما  الشبكات،اليت توفر الربط وتدعيم االتصال ونقل البيانات بني  األساسيةنظام للبنية "بدوره على أا 
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، وحتكمه املعايري وإدارتهعها من شبكة االنترنت فإا تنظيم للمحتوى الشبكات األخرى أيا كان موق
  .)3(احملتوى ونشره على شبكة االنترنت بإدارةاخلاصة 
يتضح من خالل هذا التعريف دور االنترنت الذي يقتصر على تنظيم تدفق املعلومات والبيانات بني و   

بكة الشبكات أو الشبكة األم اليت طوت يف جوفها وهذا ما دفع البعض إىل وصفها بش املختلفة،الشبكات 
  .)4(أو حملية إقليميةمئات اآلالف من شبكات تبادل املعلومات، سواء كانت عاملية أو 

وهي عبارة " بالطريق السريع للمعلومات"واالنترنت بصيغة أخرى متثل عند أتوستراد ما يطلق عليه   
  .)5(م1993أطلقها يف محلة االنتخابات الرئاسية عام " غور آل"مستعارة عن نائب الرئيس األمريكي السابق

وجغرايف ومسافة  طبيعي،فهو يشري ضمنا إىل وجود مشهد  متاما،لكن هذا التعبري اازي ليس دقيقا   
والواقع أن أحد أبرز أوجه  آلخر،بني نقطتني، كما يعين ضمنا أن عليك أن تسافر وتنتقل من مكان 

" الطريق السريع"كذلك يوحي تعبري.املسافةهو أا ستلغي ) ومنها االنترنت(جلديدة تكنولوجيا االتصال ا
يف حني أن هذه الشبكة هي أشبه ما يكون مبجموعة كبرية من  نفسه،بأن كل األشخاص يسلكون الطريق 

  .أو يفعل، ما يتناسب مع اهتمامه الشخصي إىل،ينظر  للفرد، أنجمازات الريف، حيث ميكن 
والذي " املعلومات يف متناول يدك"يفضل استخدام تعبري )ميكروسوفت( ن بيل غيتس صاحبهلذا فإ  

  .)6(يسلط الضوء على الفائدة وليس على الشبكة نفسها
وعلى نفس املنحى ذهبت فرانسواز رانزييت إىل شرح الوظيفة األساسية حسبها لالنترنت يف تعريفها  

كات، وهي بناء مجاعي يدفع إىل مقاربة تعاونية للبحث إن االنترنت هي شبكة الشب:"الذي تقول فيه
وتعمل الشبكة على حتقيق الرغبة يف احلرية عن طريق ابتكار فضاء  .وحتسني طريقة استخدام الفضاء والزمن

  .)7("النهائي واملنتوجات للمستخدمعام يصبح ماديا بواسطة العرض ااين للعديد من اخلدمات 
لتعريف ختلق عاملا افتراضيا يسمح مبمارسة احلرية كبديل موازي للواقع إن االنترنت حسب هذا ا  

، يعيش من خالهلا يف جمموعة من القيم C.Tarkleللفرد حسب " ذاتا ثانية"وهي بذلك تعترب. احلقيقي
، اجلماعية ، الشفافية ، املساواة يف الوصول إىل املعارف ، حرية الكلمة ، تقاسم فضاء عام عاملي: تتمثل يف 

  .)8(ظهور دميوقراطية جديدة إمكانيةهذا ما يطرح تساؤل عن 

كتعريف االتصايل من خالل طابعها  االنترنتاليت تنظر إىل  التعريفات،ومن جهة أخرى توجد بعض   
أو  مكتوبة مصورة، تنتقل عربها رسائل للحواسبإن االنترنت شبكة عاملية "كمال حامدي الذي يقول فيه 

  .)9("جغرافيةبدون حدود  صوتية،
تلك الغابة الكثيفة من مراكز تبادل املعلومات اليت ختتزن " :أاأما نبيل علي فيعرف االنترنت على  

من قضايا الفلسفة  كافة،وتستقبل وتبث مجيع أنواع املعلومات يف شىت فروع املعرفة ويف جوانب احلياة 
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مؤسسات غزو الفضاء وصناعة السالح إىل ومن  التجارة،وأمور العقيدة إىل أحداث الرياضة ومعامالت 
ومن الربيد االلكتروين إىل  اليدوية،ومن اهلندسة الوراثية إىل احلرف  املوسيقى،معارض الفن ونوادي تذوق 

ومن املؤثرات العلمية إىل مقاهي الدردشة وحلقات السمر عن بعد، ومن صفقات بورصة  اإلعالمي،البث 
  .)10(" وبئة يف أرجاء القارة السوداءنيويورك إىل مآسي ااعات واأل

ويشري هذا التعريف بشكل مفصل إىل االستخدامات الكثرية واملتنوعة لالنترنت، كما يركز وبشكل  
بل يعتربها مركز العناصر الداخلية .أساسي على اعتبار االنترنت مظهر من مظاهر تكنولوجيا املعلومات

  .)01رقم (ح يف الشكلملنظومة تكنولوجيا املعلومات، كما هو موض
  :من خالل التعريفات السابقة نستنتج أن االنترنت 

  .نظام اتصايل قائم بذاته -
 .خمتلف الشبكاتونقل البيانات بني  ،وتدعيم االتصال ،توفر الربط -

 .يدالاملعلومات يف متناول أا جتعل  -

 .أا وسيلة اتصالية وإعالمية -

 .تتعدد وتتنوع استخداماا -

  :كاآليت لالنترنت يف هذه الدراسة اإلجرائيميكن تقدمي التعريف  ذلك، واستنادا إىل  

األخرى، ما يعين أا حتتوي  االتصالحتتوي كل وسائل حديثة  اتصاليةاالنترنت عبارة عن وسيلة " 
وهذا يستلزم تعدد وتنوع  .كذلك خصائصها، بل وتفوقها خبصائص أخرى كالتفاعلية والعاملية

  ".أو سلبيتها من خالل أهداف ونوايا املستخدم إجيابيتهاتتحدد استخداماا اليت 
  
  
  

  

  
  
  منظومة االقتصاد  

  منظومة السياسة  
  املنظومة االجتماعية

  العناصر الداخلية ملنظومة تكنولوجيا املعلومات
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) 01رقم (الشكل 
موقع االنترنت يف 

منظومة تكنولوجيا  .)11(املعلومات
 

 
 :االنترنتخصائص  -2

قدرات وامكانات  إذ جتتمع فيها كل واالتصال،ميثل اكتشاف االنترنت ثورة هائلة يف عامل الكمبيوتر   
تظافر جهود أعداد كبرية من العلماء والتكنولوجيني  اإلجنازوقد تطلب حتقيق هذا . السابقةاالختراعات 

االسترشاد بأربعة أبعاد متفاعلة،  اإلجنازوروعي يف حتقيق هذا . واحلكوماتوالباحثني ورجال الصناعة 
  : ، تتمثل فيما يلي وزمالؤه " ياري الينر"بالرغم من متايزها على ما يقول 

والتقدم الكبري الذي أحرزه البحث  واالتصال،البعد التكنولوجي املتمثل يف ثورة تكنولوجيا املعلومات  -
  .املتعددةالعلمي يف هذه ااالت الواسعة 

املتعلق بأسلوب إدارة االنترنت ووضع السياسة العامة املوجهة ألنشطتها  واإلداريالبعد التنظيمي  -
  .املختلفةاا وخدماا وعملي

  
  

  الفئات االجتماعية
 إعالميون* 

 تربويون* 

 خمططون  وحمللون* 

مستخدمو نظم     * 

  املعلومات

  
  
  
  
  
  

  التكنولوجيا األخرى
  التكنولوجيا احليوية *
  تكنولوجيا التعليم *
  تكنولوجيا اإلعالم *
  تكنولوجيا الفنون*
  تكنولوجيا الصناعة *
  تكنولوجيا الزراعة*
تكنولوجيا النقل *

  واملواصالت
  تكنولوجيا الطب والدواء*

  عناصر البىن التحتية
  سياسة املعلومات وتنظيماا

  املـــــوارد البشــــــرية
  احملـــــــتوى

 االنترنت

نظم تشغیل     
    

        برمجیات
 برامج  

   تطبیقیة 

تصاالتا عتاد  حواسیب 
شبكات 
  خارجیة

 ملحقات
   طرفیة 

تشبكا      
   محلیة 

 أدوات
 برمجیة
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وخباصة  االنترنتاليت تستخدم  األطراف،البعد االجتماعي اخلاص بتقوية وتوطيد العالقات بني خمتلف  -
واليت  االتصال،وكذلك حتقيق التعاون بني الفئات العديدة اليت تعمل يف جمال تكنولوجيا  التراسل،يف جمال 

  .لالنترنتتؤلف البناء التحيت 
حبيث أصبحت االنترنت .والربجمياتتجاري الذي يستهدف تسويق نتاج البحث واملعلومات البعد ال -

   .)12(اآلن األداة الرئيسية واألكثر انتشارا يف جمال املعلومات على مستوى العامل 

   :اآلتيةوميكن تلخيص أهم خصائص االنترنت يف النقاط      
وهي تسمية  ؛)الرقميللعصر (األساسية املميزة تعترب االنترنت واتساع نطاق استخدامها السمة  *

أطلقتها على العصر احلايل إيستر دايسون اليت تتوىل رئاسة عدد من شركات صناعة االلكترونيات وهذه 
فقد أدت التطورات اهلائلة واملتالحقة يف تكنولوجيا االتصال واملعلومات إىل بعيد التسمية صحيحة إىل حد 

املعرفة املختلفة إىل معلومات رقمية يسهل احلصول عليها وختزينها  إمكان حتويل معطيات فروع
واسترجاعها ونقلها من جهاز آلخر بغري عناء، واستخدامها بتكاليف زهيدة جدا ويف وقت قصري 

   .)13(للغاية
وهنا   "جمتمع املعلومات "الصناعية اسم  ما بعدهذه الثورة يف تكنولوجيات االتصال منحت تمعات  

وقدرة أدواا اليت تسمح بالوصول إىل هذا  تنقله،و بصمة االنترنت جلية خاصة يف حمتواها الذي تبد
  .)14(.....) اإلحبار التفاعلية، البحث،حمركات (احملتوى 

فكل من ميلك " )15(حبيث وصفها البعض بأا فوضى تعاونية ؛لالنترنتعدم وجود مالك مطلق * 
 العاملية،الشبكة  أحد آباء" فنتون سريف"كما يقول " قطعة من االنترنت  كمبيوترا متصال باالنترنت ميلك

آخر ومتثله يف األغلب بلدان نامية وبلدان من االحتاد األورويب يذهب إىل أن شبكة  رأيلكن هناك 
تكون هذه اجلهة حتت وصاية األمم  شؤوا، إلدارةحتتاج إىل جهة مركزية ذات متثيل دويل  االنترنت،

  .)16(ة املتحد
هذه القضية كانت قد نوقشت خالل مؤمتر األمم املتحدة املنعقد يف جنيف كمرحلة أوىل من القمة    

واستمر اجلدل خالل املرحلة الثانية من هذه القمة اليت  .م2003العاملية حول جمتمع املعلومات يف ديسمرب 
قامة مراقبة أكثر دميوقراطية كيفية إ(حتت شعار .م2005نوفمرب  18و  16انعقدت يف تونس ما بني 

ويتمتع بدور  املتحدة، لألممالتابع " منتدى إدارة االنترنت"وقد تأسس خالل هذه الدورة  )17()لالنترنت
استشاري يف األمور املتعلقة بالشبكة العاملية ولكنه ال يتدخل يف تسيري األعمال اليومية لشبكة  إشرايف
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هذه األخرية اليت كانت حمل انتقاد من أطراف عدة ) ICANN(* )اآليكان(االنترنت اليت بقيت مسؤولية 
  .)18(بسبب صبغتها األمريكية 

متثل العامل اجلديد حيث تتحقق  االنترنتحيث يرى البعض أن  ؛املعلوماتالوصول إىل  دميقراطية* 
ويشارك يف اختاذ  الدميوقراطية العاملية عرب بوابتها لتصبح برملانا مفتوحا يعرب فيه كل من يشاء عن رأيه

فحسب املتحمسني لالنترنت أن هذه األخرية متثل أقصى الصور لدميوقراطية املعلومات  وصنعها،القرارات 
وعن طريق االنترنت ميكن أن يعرب الفرد ..الناسحتت شعار املعلومات يف كل مكان وكل وقت ولكل 

يشكل مع أصدقائه مجاعة ضغط الكتروين ميتلك منربه اخلاص وأن يتبادل اآلراء وأن  رأيه وأنحبرية عن 
إىل درجة تشبيه البعض االنترنت بعامل الغرب  )19(....وتوجههاتؤثر على القرارات السياسية للحكومات 

  .)20(وغامض، وكل شيء فيه مباح قانونيا منظم،واسع، وغري خمطط أو : األمريكي يف القرن التاسع عشر

أكرب من الناحية الكمية ففي جلسة  إطالعللمتصفح فرصة  تاالنترنحيث تعطي  ،املعلوماتغزارة * 
من مجيع أحناء العامل ، بتكلفة قليلة ، .اإلعالميةواحدة أمام الكمبيوتر يستطيع أن يطالع عشرات املصادر 

  .)21(السريع على املصادر املختلفة اإلطالعاالنتقاء واملقارنة من خالل  إمكانيةاملتصفح له   أنكما 

واستعصت على الضوابط  السياسية،إذ ألغت االنترنت احلواجز اجلغرافية واحلدود  ،االنترنتعاملية * 
أو نقرة فأرة ينتقل املستخدم وهو جالس على مقعده من أقصى األرض إىل  زر،فبضغطة  األمنية،
دة ذات تساهم يف تنشيط العوملة حسب معامل الساحة العاملية اجلدي أاولكن هناك من يرى . )22(أقصاها

واملشكلة املطروحة هنا هي االجتاه إىل صياغة ثقافة عاملية قوامها قيم ومعايري .املهيمنالطابع األمريكي 
  .)23(أمريكية الغرض منها ضبط سلوك الدول والشعوب وقولبتهم يف ثقافة عاملية واحدة -غربية

بناء ) active(د بأنه نشط وتترتب على هذه اخلاصية أنه مل يعد يكفي أن نصف املشاه ؛التفاعلية* 
على رفضه أو قبوله للمحتوي  بناء )obstinate(أو عنيد  املتعددة، اإلعالمعلى اختياراته من بني وسائل 

بل أصبح مشاركا ومتفاعال يف العملية االتصالية الكلية يؤثر فيها ويف عناصرها . باالتصالأو القائم 
 بل يشمل الرسائل، إبالغالذي ال يقتصر على .. اتصاالبح ليص اإلعالمومبعىن آخر تغري . )24(ونتائجها

التراسل عرب الربيد االلكتروين والتحاور والتسامر من خالل حلقات النقاش وعقد املؤمترات عن  أيضا
وأثبتت دراسات عديدة العالقة الطردية بني تزايد عمليات التفاعل وأدواا وزيادة استخدام  )25(..بعد

زيادة اعتماد الشباب اجلامعي على صحف شبكة  أثبتتاسة تويكسربي وآلتوس اليت مثل در االنترنت،
  .)26(مقارنة بالصحف التقليدية االنترنت

                                                
لألسماء واألرقام المخصصة، مؤسسة أمریكیة غیر حكومیة، أشرفت على تأسیسھا إدارة بیل  االنترنتھیئة : اآلیكان  *

  .....االنترنت، لتتولى مسؤولیة توزیع مجاالت العناوین في بروتوكول 1998كلینتون عام 
  )n.orgwww.ican : (للمزید أنظر
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إذ أن االتصال يتم بشكل  املكانية،كما ألغت احلواجز  الزمنيةاحلواجز  االنترنتفقد ألغت  ،الفورية* 
تلحظ عند اتصالك حباسب يقع يف الصني أنك حبيث ال  املستقبل،فوري بغض النظر عن مكان املرسل أو 

كما ميكن احلصول على ، )27(مما لو كان االتصال مع حاسب يقع يف نفس املدينة أطولاستغرقت زمنا 
فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر ينتقل  املباشرة،واملعلومات وهي ال تزال ساخنة من مصادرها  األخبار

  .)28(اد على وجه األرضاملتصفح من موقع إىل موقع أينما أر

؛ فقد أصبح يف حكم املؤكد استحالة االعتماد على الرسائل البشرية عن املعلومات اآليلالبحث * 
وحدها ملسح الشبكة دوريا حبثا عن املعلومات املطلوبة، وكان البد من أمتته هذه العملية، وذلك باللجوء 

حيال إليه القيام ) وكيال آليا(بصفته ) soft bot(يالرب جمأو ) know bot(إىل ما يسمى بالربوت املعريف 
  .))29ذه املهام الروتينية الشاقة 

؛ حيث بامكان زوار موقع ما على االنترنت يتيح هذه اخلدمة اختيار التفصيل الشخصي للمعلومات* 
، كما كاخلدمات اليت ترغب يف احلصول عليها بشكل مسبق دون غري أو اإلخباريةاملواضيع، أو املقاالت 

فالرسالة االتصالية إذن ميكن أن تتوجه إىل فرد واحد أو إىل  ، )CNN..)30على موقع هو احلال مثال 
مجاعة معينة، وليس إىل مجاهري ضخمة كما كان يف املاضي ، وهو ما يعين أيضا درجة حتكم يف نظام 

  .االتصال حبيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إىل املستفيد 

الرسائل واستقباهلا يف وقت مناسب للمستخدم، وال تتطلب من  إرسال؛ وتعين إمكانية التزامنيةال* 
كل املشاركني أن يستخدموا النظام يف الوقت نفسه، فمثال يف نظام الربيد االلكتروين ترسل الرسائل 

لة يف وقت مباشرة من منتج الرسالة إىل مستقبلها يف أي وقت دومنا حاجة لتواجد املستقبل للرسا
  . )31(إرساهلا

وهو يشكل نصا الكترونيا  االلكترونية،؛ وهو التعبري الوصفي ألحدث أشكال الكتابة اهليربتكست* 
ميكن ترمجتها حرفيا ) hyper text(النص، والكلمة يرتبط بنصوص أخرى عن طريق روابط داخل 

االرتباط التقين الذي يسمح بالقفز  وتقوم هذه االرتباط بتحرير املتصفح من خالل. )32()بالنص الفائق(
وذلك بتمكينه من االختيار بني صيغة القراءة اخلطية التتابعية التقليدية أو  أخرى،االختياري من وثيقة إىل 

  .)33(وهو ما يطلق عليه البعض القراءة املفردة .غريهاأو  احللزونية،

االنترنت له رقم خاص به  فكل جهاز كمبيوتر يف شبكة ؛املعلوماتسرية أفضل يف تبادل * 
)Adresse(  فقط،وبالتايل ميكن أن يرسل أي فرد رسالة إىل هذا الرقم ويضمن أن ختزن داخل هذا اجلهاز 

فإىل جانب اعتماد االنترنت على خدمات هاتف  .)34(وال يستطيع أي فرد آخر معرفة حمتويات الرسالة
وتصبح  الفردية،تقدم أمانا أفضل للمراسالت  فهي واحدة،سيطرة وحتكم دولة  إمكانياتفضائي تتعدى 
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 ،)35(الرقابة على مضامني ورسائل االنترنت إمكانيةالنتيجة املرجوة على املدى البعيد سقوط أو ضعف 
  .الرمسيةخاصة مع انتشار عمليات التجسس اليت تقوم ا اجلماعات الرمسية وغري 

 يوم بناءجيري يوما بعد  االلكترونية،رة النصية فداخل أحشاء هذه الظاه ؛افتراضيواقع  االنترنت،* 
افتراضية ولكن حية، تتعارض مع اتمعات الواقعية امليتة بسبب أصحاب ".أخرى"كاملة  إنسانيةجمتمعات 
 للعامل،نفسه  الشبكة مقدماهذا الكائن االلكتروين الذي ينتشر بال هوادة، يف ..  )super text(نص أعلى

ويف . )36(وبني وقائع التقنيات املعلوماتية اجلديدة التقليدية،قضات بني تآكل اتمعات مؤديا إىل تعميق تنا
ميكن ألي عضو أن يبث حديثه جلميع أعضائها دون استثناء أو خيتص به فريقا  االفتراضية،هذه اتمعات 

سه حتت أمساء وميكن للعضو أيضا أن يقدم نف. أو يسر لشخص بعينه ما يريد أن حيجبه عن غريه منهم،
  .)37(اهلويات املتعددة إا حبق لعبة الذات الواحدة و..متعددةبل ميكنه أن يتنكر يف شخصيات  مستعارة،

حبكم اجلمهور الكبري  ،اجلماهريياالنترنت عبارة عن وسيلة من وسائل االتصال يف األخري، إن * 
ائف املواقع االلكترونية على إىل تنوع احملتوى بتنوع وظ باإلضافة املعروف،وغري  .واملنتشر

، مثل  لالنترنتبذاا أصبحت جزء هاما من الوظائف املتعددة  اإلعالموخصوصا أن وظائف .االنترنت
  .)38(صحافة الشبكات ، واليت أصبحت ختتلف كثريا عن الصحافة املطبوعة والتلفزيون

II -  حملة تارخيية عن تطور االنترنت :  
مرحلة السبعينات  ):االنترنت(لتني يف تطور هذا النظام االتصايل اجلديدميكننا التمييز بني مرح   

حيث بدأت  التسعينات،مث مرحلة  والعلمي،والثمانينات حيث كانت الشبكة يف خدمة امليدان العسكري 
قام  األوىل،ففي املرحلة . عاملية امتدت لتشمل املؤسسات التجارية واجلمهور" شبكة عنكبوتية" إنشاءعملية 

 ،"احلدود- الشيء"ووضعوا ما أطلق عليه البعض  ومصاحلهمالفاعلون ببناء إطار اجتماعي وتقين ميثل رؤاهم 
وال تتعدى حدودها إطار األهداف اليت حدودها  بينهم،تقنية يتقامسوا فيما  االنترنتمبعىن أم قاموا جبعل 

  .التقنيةهلذه 
- الشيء"إذ ميكن اعتبارها  النهائي،مل تأخذ شكلها املقابل فإن انترنت التسعينات وما بعدها  يف  

فهي كاحلقبة توضح فيها أشياء كثرية غري متناسقة يف غالب  بعد،وهذا يعين أن معاملها مل تتحدد  ،"احلقيبة
  .)39(األحيان

  :)م1990إىل 1969من ( األوىلاملرحلة  -1
   :النشأة -1-1

م عندما طرح فانيفار بوش آلة أطلق عليها اسم 1945تعود الفكرة األوىل لالنترنت إىل عام       
"Memex Bush  " لتنظيم املعارف اإلنسانية والربط بينها ومتكني الباحثني من استعادة املعلومات بطريقة
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األمريكية  AT&Tم طورت شركة 1948ويف عام .الكترونية والوصول على املعلومات املرتبطة ا
الترانزستور الذي أصبح أحد أهم التكنولوجيات اليت تعتمد عليها املتخصصة يف جمال االتصاالت جهاز 

ودون هذا اجلهاز مل يكن من املمكن . االنترنت والذي قاد إىل الثورة الرقمية وتكنولوجيا الضغط الرقمي
  .)40(قيام االنترنت

احل كمشروع حملي لص م،1969أواخر الستينات وبالتحديد عام  أما نشأة االنترنت فكانت يف    
وذلك عندما طلبت هذه األخرية من خرباء الكمبيوتر إجياد أفضل طريقة  .)41( األمريكيةوزارة الدفاع 

 مركزياوكان الدافع هو اخلوف من أن اعتماد شبكة تدار  الكمبيوتر،لالتصال بعدد غري حمدود من أجهزة 
بني  أوجها،باردة يف إذ كانت احلرب ال. )42(سيكون هدفا سهال هلجوم نووي مباغت يقضي عليها

واملعسكر الغريب الذي متثله الواليات املتحدة  ،)سابقا(املعسكر الشرقي الذي ميثله االحتاد السوفيايت 
  .األمريكية

إذن فلشبكة االنترنت تاريخ ال يبتعد عن صراع القوة والسلطة ومحاية مرتكزاا أيام هدوء السلم   
اليت .عليهاوالقواعد املعرفية اليت يعتمد أجل محاية مراكز القوة وخشية احلرب، فنشأة االنترنت كانت من 

وحني تتصارع وتتحارب الدول فأفضل الضربات تكون تلك .املعاصرإليها تسند سنة الصراع يف التاريخ 
وكذلك كان تفكري االستراتيجيني يف  .عليهااليت تسدد إىل مراكز صنع القرار والقواعد املعرفية اليت يعتمد 

   :هووكان السؤال االستراتيجي الذي فرض نفسه عليهم  )43(األمريكيةيات املتحدة الوال

كيف ميكن ضمان استمرارية االتصاالت بني خمتلف مراكز القرار،  نووية،يف حال نشوب حرب  -
 املعلومايت ؟  اإلسنادوعدم حرمان القيادة العسكرية األمريكية من 

  

 ): A.R.P.A.NET(شبكة األربنت  -1-2

 A.R.P.A ()Advanced" (األربا"األولية اليت سعت إىل إجيادها  اإلجابةهي ) األربنت(نت وكا   
Research Project Agency ( أو) بوزارة الدفاع األمريكية  )املتقدمةوكالة مشروعات األحباث

عا وذلك بتمويلها ملشروع كبري يقوم بتوصيل علماء الكمبيوتر واملهندسني الذين يعملون باجلامعة م.
)                             االربنت(هو باستخدام أجهزة الكمبيوتر وخطوط اهلاتف وكان اسم هذا املشروع 

)A.R.P.A.NET()44(.  
واليت عرفت  )RAND" (راند"وقد استند هذا املشروع إىل الفكرة الثورية اليت اقترحتها وكالة   

البيانات اليت هي نفسها  إرسالدم فيه تقنية طريقة تستخ وهي )packets swiching(بتسليك احلزم 
 ).Paquets(على شكل حزم رقمية ) احلواسبلغة تفاهم (صفار عبارة عن سلسلة من الوحدات واأل
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وسيطة عرفت مبعاجلات الرسائل املوجهة  حواسبوتتوىل عملية التوجيه لتلك اموعات الرقمية 
)Message Processors Inter Face : IMPs ( باحلواسيب اخلادمة تتصل)Servers(  اليت ختدم

للشبكة تتكون من معاجلات ) subnet(وبالتايل تكون البنية التحتية ) clients(بدورها احلواسب الوكيلة 
وخطوط التوصيالت بينها اليت ميكن أن تكون بدورها سلكية ) IMPs(الرسائل املوجهة املشار هلا سابقا 

وبواسطة حواسيب وكيلة (بامكان املستخدمني بعد ذلك  و.تلفةخمأو ال سلكية وبتقنيات اتصالية 
-كمقاسم اهلاتف–واليت هي عبارة عن معاجلات موجهة (من الدخول إىل الشبكة ) وحواسيب خادمة 

  .)45()وخطوط اتصال

لتعمم التجارب بعد ذلك من خالل شبكة متعددة اآلالت تربط  بأربعة،وقد بدأ املشروع حباسوبني مث   
وكان يف . )46(حلواسيب املوجودة مبراكز أحباث متباعدة بغرض تبادل الربيد االلكتروين واملعلوماتبني ا

 فقط،البداية باستطاعة كل شخص على الشبكة أن يرسل رسالة بالربيد االلكتروين إىل شخص واحد 
صورة أفضل حبيث وكانت اخلطوط التالية هي العثور على طريقة تتيح للمشتركني أن يذيعوا هذه الرسالة ب

  .)47(نفس الرسالة إىل عدة أشخاص يف نفس الوقت إرسالميكنهم 
املهتمني بالبحث  :االجتماعينيكانت نتيجة تعاون كثري من الفاعلني " األربنت"إىل أن  اإلشارةوجتدر 

 .املعلوماتية األكادمييني، والصناعةالباحثني املعلوماتية، العسكري يف 

اعل األساسي الذي استطاع أن جيمع بني خمتلف هؤالء الفاعلني وأن يعطي وقد شكلت اجلامعة الف  
  .)48(يف جمال املعلوماتية األمريكيلتعاوم فاعلية تظهر نتائجها يف السبق 

 مهندسووقد توصل  ".مرئيةمدرسة غري "هذا التعاون الذي تشكل كتقليد قوي أطلق عليه البعض  
املتحدة األمريكية إىل جعل الشبكة املعلوماتية القناة الطبيعية للتبادل  املعلوماتية اجلامعيني يف الواليات

قد مكنت  وتطويرهاويف نفس الوقت فإن تقاليد التعاون بني املؤسسات املهتمة باملعلوماتية  .والتواصل
يف بعض اجلامعات من احلصول ااين على بعض الربامج املعلوماتية املتطورة من بعض املؤسسات العاملة 

واستفاد  االربنت،الذي لعب دورا مهما يف بعث ) Berkeley(امليدان، مثلما كان احلال مع خمترب بركلي
وبفضل هذه الشبكة فإن جامعة بركلي استطاعت أن  .)ATT(لشركة ) unix(من نظام التشغيل يونكس

  .)49(هي نفسها أجنزاتوزع بعد ذلك النسخ اجلديدة لنظام يونكس اليت 
فت بداية السبعينيات عدة حماوالت وجتارب ميدانية هدفت إىل رفع كفاءة شبكة األربنت وقد عر   

وصاحب هذه التجارب انضمام العديد من اجلامعات إليها، ومتثلت  العسكري،لدعم االتصاالت يف اال 
سسة امللكية بانضمام جامعة لندن باجنلترا واملؤ) خارج نطاق الواليات املتحدة(أوىل التوسعات العاملية 

أما نظام ) interneting progect(ومسي هذا النشاط وقتها مبشروع ربط الشبكات . .بالنرويجللرادار 
  .)Internet()50(الشبكات الناتج عنه فقد مسي انترنت
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  :االتصالبروتوكوالت   -1-3
خالل املؤمتر  االربنت،عقدة لشبكة ) 40(والذي تضمن  عملي،جرى عرض أول حتقيق جترييب    

أين وقف املؤمترون على املواصفات . )51(م1972حول اتصاالت احلاسوب بواشنطن عام  األولالعاملي 
  .جتاوزهاوالنقائص اليت جيب  األولية،

بوضع برنامج للبحوث يهدف إىل إجياد ) darpa(قامت وكالة األحباث القضائية  م،1973ويف عام    
 أنواعها،املعلومات اليت تتبادهلا الشبكات على اختالف  تقنيات ووسائل حديثة بامكاا التعامل مع حزم

دون االعتماد على  بشفافية،وكان اهلدف الرئيسي تطوير نظام اتصاالت قادر على إدارة ووصل الشبكات 
  .)52(نوع معني منها

وهو ما  احلايل،ليتوصل بعد ذلك جمموعة من الباحثني إىل وضع اخلطوط العريضة حملرك االنترنت    
 transmission control( :أي) TCP/IP"(بروتوكوالت االتصال"ف الحقا باسم عر

Protocol/Internet Protocol( )السابقة  الربامج، ألن )بروتوكول االنترنت/مراقبة التبادل بروتوكول
مثل الشبكات اليت تتصل مبوجات الراديو  الكابل،مل تكن تسمح بربط االربنت بالشبكات اليت ال تستعمل 

واحدة تدعى " لغة"ومعلوم أن تبادل املعلومات داخل الشبكة يتم من خالل . الصناعيةو األقمار أ
  .)53(أي جمموعة قواعد وأوامر تسمح بنقل املعلومات ،"بروتوكول"

مث  الشبكة،عرب خطوط اهلواتف أو  إرساهلايتم  حزم،بتقسيم الرسائل إىل ) TCP(يقوم بروتوكول  
يقوم  فإنه )IP(ل مرة أخرى عندما تصل إىل وجهتها، أما بروتوكول االنترنت يعاد جتميعها إىل رسائ

وقد تبنت  .النهائيةبعنونة كل حزمة وتوجيهها عرب أجهزة الكمبيوتر املختلفة قبل أن تصل إىل وجهتها 
تاح هلا ذلك فرصة للنمو من جمرد أربعة حواسيب أم أين 1983شبكة االربنت بروتوكوالت االتصال عام 

 .)54(م1983حاسوب عام  600م إىل 1969ام ع

  

  ): N.S.F.NET(شبكة  -1-4
أربنت وميلنت : إىل شبكتني ) A.R.P.A.NET(مت تقسيم األربنت  م،1983ويف عام    

)Milnet()military net work( . فيما خصصت  العسكرية،واقتصرت هذه األخرية على الشؤون
  .)55(االتصال بني الشبكتني ةإمكانيمع  املدنية،األربنت لالستخدامات 

    SNF( ) national science(ومن جانب آخر فكرت املؤسسة الوطنية للعلوم  الوقت،يف هذا   
foundation( إقامة نظام عمالق ميكن العمالء والباحثني من تناول املعلومات والتجارب مع بعضهم  يف

 super-computer(لحاسب اآليل الفائقمراكز ل بإنشاء م1983ولذلك فقد قامت يف منتصف ..البعض
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centres ..( وكان احلاسب الفائق يف ذلك الوقت نادرا وباهظ الثمن ، لذلك فقد تولت)nsfnet ( متويل
وبعد ذلك فكرت هذه .. شراء هذه احلواسيب وتوظيفها خلدمات اجلامعات ومراكز البحث العلمي 

وفري وصالت عالية السرعة لربط هذه املراكز بعضها وذلك بت املراكز،املؤسسة يف تطوير العمل يف هذه 
ومن مث بني احلواسيب الفرعية يف اجلامعات ومراكز البحث الصغرية والكمبيوتر الفائق يف املركز  ببعض،

  .)56( اإلقليماملوجود يف الوالية أو 
نتيجة حجم اليت كانت تتوفر على امكانات مالية ضخمة جناحا كبريا ) nsfnet(ولقد القت شبكة    

مما جعلها بعد أقل من عشرية من الزمن رائدة هذا اال حيث ارتبطت ا  االتصالية،وسرعة خدماا 
  .)57(معظم الشبكات العاملة آنذاك 

خاصة وأن أعدادا كثرية من  املتنامية،وكانت هذه الشبكة خطوة يف طريق مواجهة االحتياجات   
ون يف األوراق اليت تستخدم البيانات اليت حيصلون عليها من احلاسب الباحثني يتبادلون البيانات ويتعاون

 أملانيا، أستراليا،، كما كان حال )58(اآليل الفائق، كما أن كثريا من الراغبني يودون الدخول يف هذا اال
  .)59(م1987عام ) nsfnet(هذه الدول اليت ارتبطت بشبكة  وهولندا،املكسيك  اليابان، إيطاليا، إسرائيل،

 اليوماليت يعرفها العامل  االنترنتوالبدايات األوىل لشبكة  اإلرهاصاتكل هذه املؤشرات كانت مبثابة  
بعدها اختذت  ).nsfnet(إىلبعدما غادرها معظم مستعمليها " األربنت"ففي بداية التسعينات حلت شبكة 

  .)Internet()60" (انترنت"هذه األخرية اسم 
  
  ):م1990بعد  ما(املرحلة الثانية -2

إن االنعطافة اهلامة يف عصر االنترنت هي انتهاء فترة احلرب الباردة بداية التسعينات من القرن     
وبالتايل برزت احلاجة إىل االستفادة من االنترنت يف االستخدامات املدنية اليت شهدت بعد ذلك  املاضي،

  .)61(اكتساحا متسارعا للحياة يف العامل 
  :واملتصفحات) www(يبظهور الو -2-1

من خمتلف  باالنترنت،كمبيوتر مضيف متصال  300000، كان هناك حوايل 1990يف اية     
 كثرياورغم هذا العدد الكبري إال أن االنترنت مل تكن جتذب املستخدم املبتديء  والشركات،اجلامعات 

ذلك الوقت على أا جمرد مصدر يف  االنترنتفقط كان الناس ينظرون إىل  فقط،العتمادها على النصوص 
 وأوامره) unix(يونكسآخر للمعلومات ألولئك الذين يتحلون بالشجاعة الكافية للدخول إىل عامل 

  .)62(النصية
، هذا االنترنتوقع حدث كبري سيعطي دفعا ال مثيل له للمعلوماتية وخاصة  الوضع،ومع هذا    

الشبكة العنكبوتية " الويب" إنشاءهو  مصدره،ة األمريكية احلدث الذي مل تكن هذه املرة الواليات املتحد
املركز  األوروبية؛يف املخابر  إجنازهوالذي مت  ).www(بـالذي يرمز له ) world wide web(العاملية 
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 م1991حيث قام " تيم برنرزيل"من قبل املربمج السويسري  )CERN()63(األورويب لألحباث النووية 
رحية وذات كفاءة للوصول إىل املستندات احملفوظة على عدد كبري من أجهزة بتطوير الويب كطريقة م

وسرعان ما قامت اجلامعات األمريكية بدور الربجمة وتوفري  )64(الكمبيوتر املوجودة على مستوى املركز
على املعلومات املصورة  لإلطالعمع هذا النظام اجلديد  املتوافقة )Internet browsers(برامج التصفح 

دون أن حيتاج  الربامج،الفيديو عرب االنترنت حيث يستطيع أي شخص بسهولة كبرية استخدام هذه  وأفالم
  )65(إىل أن يعرف كيف يتم انتقال املعلومات اليت يتحصل عليها حبرية وجمانا يف معظم األحيان 

   :التجارية االنترنت -2-2
 commercialالتجارية  االنترنتت هو ظهور خدما االنترنتإن أهم التطورات يف تاريخ     

service providers األمريكية،، فمع الضغوط اليت مارستها الشخصيات النافذة يف الواليات املتحدة 
على وجه اخلصوص ويف داخل الشبكات البشرية من أصحاب املصاحل  الفيدراليةويف دوائر احلكومة 

ة بعد أن اتضحت القيمة احلقيقية للمعلومات بالنسبة خاص .منهال مفر  أمراأصبحت االستجابة هلذا املطلب 
وميكن أن يؤرخ لبداية العمل التجاري . .والباحثنيلعامة الشعوب كما اتضحت من قبل بالنسبة للعلماء 

  .)66(م 1993للشبكة بعام 
كان على مجيع شبكات اخلدمات التجارية أن تتحول حتوال كبريا  اهلائل،وكاستجابة هلذا التطور    

وبرودجيي، وعالوة على  الين،وأمريكا أون  كمبيوسريف،كما حصل مع شبكة  االنترنت،وتندمج مع 
 اآلفاقوقد تأكدت  .)67(ذلك أصبحت الشبكات الثالث توفر اتصاال مباشرة باالنترنت من خالل براجمها

نتسكيب  متصفحها ألسهمون الين أ أمريكابعدما طرحت شركة  االنترنت،التجارية اهلائلة لشبكة 
netscape navigator  وحققت الشركة  األمريكية،املتداول يف بورصة ناسداك  م26/05/1995يف

مما دفع باالنترنت التجارية إىل حميط الوعي  ! ثالث أكرب اكتتاب عام ألسهم شركة أمريكية يف التاريخ
  .وتوسعااعا وفتح آفاقا جديدة الستخدامات جديدة على مستوى مجاهريي أكثر اتس )68(العام

   :التطوراتتسارع وتراكم  -2-3
 االلكترونية،وتقدم حاليا شبكة االنترنت عدة خدمات عن طريق العديد من التطبيقات والتقنيات     

 news(جند كذلك جمموعات األخبار ) e-mail(االلكتروين  والربيد )web(إىل الويب  فباإلضافة

groups( لدردشة جمموعة النقاش وا املؤمترات،، أو)Internet reley chat(،  بروتوكول نقل امللفات
)FTP(،  الربط عن بعد)telnet(.. )69(  

ووسيلة تعليم  برجميات،ومكتبة وخمزن  جتارية،وسوقا  بريد،وبذلك أصبحت االنترنت مكتب     
ن ومراكز حوار فكري وعلمي بني الفئات املختلفة يف عدة أماكن م وجمالت،وقراءة صحف  وتثقيف،

والصوري والصويت أو ما يسمى باألوساط املتعددة  الكتايب،كل ذلك باستخدام النص  العامل،
)multimedia()70( .  
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بل أصبحت مبثابة مكان يعج  االلكتروين،واستقبال الربيد  إلرسالجمرد وسيلة  االنترنتإذ مل تعد     
أو اخلائلي  )cyber space()71) (تراضيبالواقع االف(وهو ما يعرف  فيه،بالناس واألفكار ميكن التجول 

)virtuality(وهو يعين كل ما حياكي  االنترنت،الذي يزداد استخدامه يوما بعد يوم يف دنيا  هذا املفهوم ؛
   )72(الواقع أو يناظره إىل درجة خييل لنا معها أنه واقع

فهي بالقدر ذاته  "شبكة الشبكات"فهي جبانب كوا  إعالميا،ولقد فرضت االنترنت نفسها     
وتتجلى عضمة الوسيط االلكتروين على احتواء الوسائط األخرى  منازع،االتصالية بال " وسيط الوسطاء"

تقوم  الراديو،ويف هذا الصدد وبينما كانت عظمة التلفزيون يف احتوائه  .لهكمصادر للمحتوى بالنسبة 
وال يستقيم اليوم  .املعلوماتوالبحث عن  والتلفزيون واإلذاعةعظمة االنترنت على احتوائها الصحافة 

  .)73(إعالميكوسيط  االنترنتدون تناول القضايا العديدة اليت تطرحها  واالتصال، اإلعالمحديث يف شأن 
كوسيلة اتصال جديدة قادة العامل على تشكيل سياسة للتعامل  لالنترنتوقد حثت الطبيعة املنفردة    

" الوزاري تمع املعلومات املؤمتر"الكربى، السبع الصناعية فقد عقدت الدول  الشبكة،مع هذه 
)ministerial conference of the information society ( وقد متت املوافقة يف . م1996عام

حتديد إطار عمل  اخلاص،ومن بينها تشجيع املنافسة واالستثمار  املباديء،هذا املؤمتر على جمموعة من 
 للشبكة،ضمان الوصول العاملي  للشبكات،) open access(لوصول املفتوح إتاحة ا مالئم،تنظيمي 

  . )74(ودعم املساواة يف الفرص والتعددية يف احملتوى
كل مئة يوم مع ما تعكسه  فإن تضاعف تبادل املعلومات من خالهلا االنترنت،عن آفات شبكة  أما   

فقد درست  لذلك، الشبكة، النهاية إىل تباطؤ إال أن هذه الظاهرة ستؤدي يف املستخدم،من إجيابيات على 
وانطلقت ببناء  احملتمل،املؤسسات العلمية واالقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية هذا املشكل 

 NGI : next generation)(اجليل التايل انترنت(، و) Internet II) (2أنترنت(مشروعني كبريين مها 

Internet (احلالية بالنسبة  االنترنتدمني سرعات هائلة تفوق ألف مرة سرعة وكالمها سيوفر للمستخ
  .)75(اجليل التايل  انترنتألف مرة بالنسبة ملشروع  ومائة،  )2انترنت(ملشروع 

 احملورية،فسبيلنا إىل استيعاب الظاهرة هو تعقب توجهاا  االنترنت،ونظرا إىل التطور السريع لشبكة    
  :)76(عليواليت من أمهها من وجهة نظر الباحث الدكتور نبيل  ومايت،املعلمن املنظور الثقايف 

  من املنتدى العلمي إىل سوق التجارة االلكترونية  -)أ(
  من تبادل البحوث إىل تسليع الثقافة  - )ب(
  حنو مزيد من االندماج صوب االحتكار -)ج(
  من النصوص إىل التناص، ومن اخلطية إىل التشعب -)د(
  .الديناميتايت إىل سمن اإل -)ـه(
  .اآليلمن الباحث البشري إىل الوكيل  -)و(
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  .اخلائليمن الواقعي إىل  -)ز(
بسبب طريق املعلوماتية  م2020ويتنبأ الباحث ميتشيوكاكو بصعود صناعات وهبوط أخرى عام    

بعض املدن  )م19(متاما كما جعل نظام السكك احلديدية العابر للقارات يف القرن  االنترنت،السريع عرب 
بينما حول البلدان الواقعة قرب تقاطعات السكك احلديدية إىل  أشباح،مدن  القطار،اليت ال مير ا  الريفية،

  .مزدهرةمدن 
 :أنيف كليفاند  اإلدارةويقول يف هذا الشأن جيفري كريستيان الذي يدير شركة للبحث عن جمال    

 االستثمارية،والعاملني يف املصارف  التأمينات،ئمني بأعمال االنترنت بندقية مصوبة باجتاه الوسطاء والقا"
  "إا ستصيب اجلميع  السيارات،وجمال توكيالت  السفر،ووكالء 

صناعة  الربجمة، الترفيه، :مثل ختصصا،ومن احملتمل أن تزدهر بعض الوظائف بعد أن تصبح أكثر    
  )77(..املعلوماتيةخدمات  والتكنولوجيا،العلم  اخلدمات،

  :توسع استخدام االنترنت -2-4
  : يف العامل – 2-4-1
تعترب االنترنت الوسيلة االتصالية األسرع منوا، ومن بني البيانات الدالة على ذلك، ما توصلت إليه    

دراسة أمريكية حديثة أجريت حول الفترة اليت استغرقتها وسائل وأجهزة االتصال املختلفة، لكي تنتشر بني 
سنة قبل أن يصل إىل ذلك الكم من البشر  38حيث تبني منها أن الراديو أمضى مليون نسمة  50

سنة أما شبكة االنترنت فقد أصبحت يف متناول  13سنة والتلفزيون احتاج إىل  16والكمبيوتر احتاج إىل 
سنوات ، بعدما فتحت أبواا للمؤسسات التجارية واجلمهور على  5مليون من البشر يف ظرف حوايل  50

  .)78(ملدى الواسع ا
شبكة يرتبط ا أكثر من مئيت ألف حاسب،  3000م تضم ما يفوق 1990وكانت االنترنت يف عام    

 1994وقدر عدد املستفيدين من الشبكة يف أواخر  )79(قفز الرقم إىل حنو مليوين حاسب 1992ويف عام 
نظام منتشرة يف سبعني دولة شبكة معلومات عضو يف ال 11000مليون مستفيد ينتمون إىل  40حوايل 

ويف عام . )80(مليون مستخدم 57حوايل  1997حول العامل، وقدر عدد املستخدمني لالنترنت يف عام 
مليون فرد، ويف أوروبا  70م، وصل عدد املتعاملني مع االنترنت يف الواليات املتحدة وكندا إىل 1998
مليون فرد يف أمريكا  7.25مليون فرد، و  19.3 مليون، أما يف آسيا فال يزيد عدد املستخدمني عن31.7

مليون مستخدم  200ليقارب عدد املستخدمني حول العامل . )81(مليون فقط يف إفريقيا  0.8واجلنوبية، 
م مبعدل مليوين مستخدم كل شهر، وهناك ما يقرب املائة ألف شركة تدير أعماهلا من خالل 2000عام 

  .)82(هذه الشبكة 
، حسب دراسة أجرا )83(م2005نسبة استخدام االنترنت يف العامل عام) 05(رقم ويبني اجلدول  

  . اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
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)     2005(عدد السكان   

  باملليون نسمة
نسبة مستخدمي   لسكان العامل% 

  االنترنت

  %1.5  %14  900.5  إفريقيا

  %34  %56.3  3612.4  أسيا

  %29.2  %11.4  731  أوروبا

  %2.2  %4  259.5  الشرق األوسط

  %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

 .م2005 استخدام االنترنت يف العامل عام) 04: (اجلدول
  

الصحفية أن الصني قد احتلت املرتبة األوىل عامليا يف عدد م، فتذكر التقارير 2008أما مع بداية عام  
  .مستخدمي االنترنت، مزحزحة بذلك الواليات املتحدة األمريكية ألول مرة إىل املرتبة الثانية

بعدما كان عددهم يف . مليون مستخدم 210ويفوق عدد الصينيني الذين يستخدمون االنترنت حاليا  
وقد شهدت الصني منوا كبريا يف استخدام االنترنت الالسلكي . دممليون مستخ 111م، 2006جانفي 

  .)84(مليون صيين الشبكة من خالل هواتفهم اجلوالة  17حيث يستخدم حوايل 
  : يف العامل العريب – 2-4-2
رغم االنتشار السريع لالنترنت يف العامل إال أنه كان متواضعا يف البداية على العموم يف العامل العريب   

كان ) مقارنة بسرعة انتشار االنترنت يف العامل الغريب(ستثناء بعض الدول اخلليجية، هذا البطء النسيب با
بسبب عدة عوائق، أمهها ارتفاع كلفة خدمة االشتراك بشبكة االنترنت، سوء البنية التحتية لالتصاالت يف 

وبطء أدائها مقارنة بالدول  أغلب الدول العربية وعدم مواكبتها للتطورات اجلديدة يف هذا اال،
باإلضافة إىل خوف السلطات احلكومية من أن دمقرطة الوصول لالنترنت سوف يؤدي إىل .  )85(األخرى

بأن  1998إاء سيطرة الدولة على املعلومات، وعلى سبيل املثال، فقد صرحت السلطات السعودية عام 
ر كان سببها البحث عن نظام تستطيع مبوجبه أن التأجيالت املستمرة يف افتتاح خدمة االنترنت للجمهو

  .)86("غري املرغوبة"تعوق تدفق املعلومات 
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م، ولكنها مل تنتشر إال يف عام 1991يف عام (وتعترب تونس أول بلد عريب أدخل االنترنت   
 م كانت كل الدول العربية باستثناء العراق وليبيا أصبح لديها شكل ما1999وحبلول ماي  )87()م1996

  .)88(من االتصال الدويل باالنترنت
م فيما خيص مستخدمي االنترنت العرب إىل 1997وتشري اإلحصاءات املتوفرة لشهر ديسمرب عام  

، )15400(ولبنان) 12923(، البحرين)مشترك 32201(اإلمارات العربية املتحدة : األرقام اآلتية
  .)89()882(و اليمن  )1750(، تونس)6289(، قطر)7595(، سلطنة عمان )15255(مصر
مليون مستخدم  1، 1999وجتاوز عدد مستخدمي شبكة االنترنت يف العامل العريب اية شهر جوان  

ألف مستخدم عن عدد املستخدمني يف شهر افريل من نفس السنة وهي نسبة معتربة ويأيت  80بزيادة قدرها 
ما جعل وترية انتشارها تتسارع  )90(تذلك عقب طلب مل يسبق له مثيل على االشتراك يف شبكة االنترن

  .يوضح ذلك أكثر )91( )06رقم (واجلدول . عما كانت علية من قبل
م، من أصل 2003مليون مستخدم، عام  6وقد بلغ عدد العرب الذين يستخدمون االنترنت حوايل  
إىل  م2007ليقفز العدد عام  )92(مليون مستخدم يف العامل، وهذا رقم كبري يف ظرف زمين قصري 650

من تعداد املستخدمني يف العامل، وهي املرتبة العاشرة عامليا، مع %  2.5مليون، أي حوايل  28.5حوايل 
%. 931.8حيث بلغت نسبتها  2007و 2000حتقيق أكرب وترية منو يف العامل كله يف الفترة ما بني 

ربية تقدموا إىل املرتبة الثامنة وكشفت أحدث اإلحصائيات أن مستخدمي االنترنت الذين جييدون اللغة الع
من االنترنتيني العرب، % 60واجلدير بالذكر أن ما نسبته حوايل . )93( م2008عامليا بداية جانفي

  .من التعداد العريب% 11موجودون يف منطقة اخلليج، واليت متثل حوايل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  املصدر  السكان%   العدد  التاريخ    البلد

 Ajeeb.com  0.57  120000  03/2001./  اجلزائر
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  //  2.50  570000  //  العربية السعودية

  //  10.07  105000  //  البحرين

  ITU  0.26  1500  12/2000./  جزر القمر

  //  0.20  1000  12/1999./  جيبويت

  //  31.02  735000  12/2000./  اإلمارات العربية

  Ajeeb.com  0.81  560000  03/2001./  مصر

  ITU  0.05  12500  12/2000./  العراق

  Ajeeb.com  4.07  210000  03/2001./  األردن

  //  8.08  165000  //  الكويت

  ITU  8.38  300000  12/2000./  لبنان

  Ajeeb.com  0.24  20000  //  ليبيا

  //  0.72  220000  03/2001./  املغرب

  ITU  0.07  2000  12/1999./  موريتانيا

  //  3.55  90000  12/2000./  عمان

  Ajeeb.com  م.غ  60000  03/2001./  فلسطني

  //  9.75  75000  03/2001./  قطر

  ITU  م.غ  200  12/1999./  الصومال

  Ajeeb.com  0.08  28000  03/2001./  السودان

  //  0.19  32000  //  سوريا

  //  2.89  280000  //  تونس

  DIT Group  0.08  14000  //  اليمن

  )2001-1999(ة ما بني يبني عدد مستخدمي االنترنت يف الدول العربي) 05(جدول       
  
لتعداد ) العادية وعالية النطاق(أما ما خيص نسبة السكان الذين يستخدمون االنترنت بشىت أنواعها     

، %)26.5قطر ( ،%) 35.1اإلمارات العربية املتحدة:(، فهي كاآليت)م2007مارس (السكان يف كل دولة 
، )%11.7األردن (، %)15.1املغرب(، %)15.4لبنان (، )%20.7البحرين (، )%25.6الكويت (
،          %)7.9فلسطني (، %)9.2تونس (، )%10عمان (، %)10.6اململكة العربية السعودية (
، )%1اليمن ( ،%)1.1جيبويت (، %)3.3ليبيا ( ،%)5.7اجلزائر (، ) %6.9مصر (، %)7.6السودان (
  .)94() %0.1العراق (، ) %0.5  موريتانيا ( ،%)0.7الصومال (

  : يف اجلزائر -2-4-3
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يف مارس  )CERIST(مت ربط اجلزائر باالنترنت عن طريق مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين   
واليت  )RINAF(، وذلك يف إطار التعاون مع اليونسكو دف إقامة الشبكة اإلفريقية للمعلومات 1994

قة اخلط اليت مت هلا ربط اجلزائر باملدينة بؤرة االنطالق، إال أن طا -حبكم موقعها–تلعب فيها اجلزائر 
ثا باستخدام /كيلوبايت  256م إىل 1997مث طورت عام ) ثا/كيلوبايت  96(اإليطالية بيزا كانت ضعيفة

عن طريق واشنطن  1998األلياف البصرية واالرتباط عرب باريس الفرنسية، وقد مت ربط اجلزائر يف اية 
م 1999ثا ويف شهر مارس /ميغابايت  01بطاقة  )MAA() أي أم أي(بالقمر الصناعي األمريكي 
  .)95(ثا /ميغابايت  02أصبحت طاقة ارتباط اجلزائر 

هيئة  800هيئة، وارتفع العدد إىل  130بـ  1996ولقد قدر عدد اهليئات املشتركة يف االنترنت سنة   
هيئة من القطاع  50قتصادي، هيئة من القطاع اال 500هيئة من القطاع اجلامعي،  100م منها 1999سنة 

وكان استخدام االنترنت يف باديء األمر ضئيال، مث عرف . الطيب، والبقية موزعة على القطاعات األخرى
م الذي حيدد 1998أوت  25يف  257/98تطورا سريعا خصوصا بعد صدور املرسوم التنفيذي رقم 

  .)96(شروط وكيفية استغالل خدمات االنترنت 
م، ويف حماولة منها أخذ حصة هامة من سوق االنترنت باجلزائر، قامت وزارة الربيد 2001ويف عام   

لوسنت تكنولوجي   :بالتعاقد مع شركتني عامليتني مها" اجلزائر تيليكوم"واملواصالت بعد إنشاء مؤسسة 
)Losent Technologie ( األمريكية، وإريكسون)Ericson(  السويدية إلنشاء قواعد خاصة، ستمكن
  .)97(ثا/ميغابايت  30ن احلصول على بث يتجاوز م

مليون  1.9ومع ارتفاع عدد مقدمي خدمة االنترنت، ارتفع عدد املستخدمني ليصل إىل حوايل   
 3م أعلنت يف تقرير هلا، أن عدد املستخدمني يف اجلزائر قد بلغ 2006م، ويف أكتوبر 2005مستخدم عام 

) ADSL(حني بلغ عدد من يستخدم االنترنت عايل السرعة  م يف2006ماليني مستخدم حبلول جويلية 
  .)98(ألف مستخدم  700منهم 
ويف فيفري  )99(ماليني 4م فتشري إىل أن عدد املستخدمني قد بلغ 2007أما إحصائيات سبتمرب   

ماليني وذلك حسب تصريح وزير الربيد  5م يكون عدد االنترنتيني اجلزائريني قد وصل إىل 2008
 6000أما عدد مقاهي االنترنت فقد وصل إىل . يات اإلعالم واالتصال السيد بومجعة هيشور وتكنولوج

  .)100(بلدية على مستوى القطر الوطين 1541عرب 
وقد اعترضت يف البداية انتشار االنترنت بشكل واسع يف اجلزائر، جمموعة من العوائق تتلخص يف     

م، وبطء الشبكة، باإلضافة إىل 2003عام % 200ىل نسبة ارتفاع أسعار اهلاتف الثابت واليت وصلت إ
م، أين دخلت شركات أخرى منافسة يف هذا 2006على اخلدمة إىل غاية " اجلزائرية لالتصاالت"هيمنة 
ومن األسباب املعيقة كذلك ارتفاع أسعار احلواسيب مقارنة مع ما هو عليه ). أوراسكوم املصرية(اال 
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هذا ما زاد من اهتمام املستخدمني مبقاهي االنترنت، بعد أن افتتح أول . ة مثالاحلال يف الدول اخلليجي
  .)101(م 1997مقهى انترنت يف اجلزائر عام 

III – خدمات االنترنت:  
تتميز االنترنت بتقدمي عدة خدمات تسهل على املستخدم الوصول إىل أي جزء يف الشبكة، وتوفر له    

  .راحة أكرب يف إحبار أكثر ليونة
حسب حممد عبد احلميد، هي حتقيق التفاعل ) األدوات(وألن الوظيفة األساسية هلذه اخلدمات   

اإلنساين لتعويض غياب االتصال املواجهي الذي يعمق من مفهوم الفردية والتفصيل يف تقدمي احملتوى 
أطراف عملية للمتلقي يف الوسائل اجلديدة، فإنه يصف هذه اخلدمات على أساس توقيت استخدامها بني 

  : االتصال إىل
  .واملؤمترات بأنواعها) Internet relay chat(احملادثة ): Synchronous(خدمات االتصال املتزامن  -
، نقل امللفات )E-mail(الربيد االلكتروين ): Asynchronous(خدمات االتصال غري املتزامن  -

)FTP(صفحات الويب ،)www( القوائم الربيدية ،)Mailing lists( وصناديق االقتراع ،Poll 
Box)102(.  

  : ونتناول هذه اخلدمات فيما يأيت
  ): E-mail(الربيد االلكتروين  -1
وهو أكثر ما يستخدم من تطبيقات االنترنت، وفيه يستطيع املستخدم إرسال واستقبال الربيد من    

   ibnaljabel@: يه أحد، مثلخالل علبة الكترونية افتراضية، وعرب عنوان الكتروين خاص ال يشاركه ف
maktoob.Com  وتتميز عملية اإلرسال واالستقبال هذه بسرعة كبرية إذ تتم يف ثواين معدودة

باإلضافة إىل ذلك فإن الربيد االلكتروين يتميز باخنفاض التكلفة، وإمكانيات إرسال رسالة واحدة  )103(فقط
يف نفس الوقت، وإمكانية ربط ملفات إضافية بالربيد، إىل العديد من األفراد يف أماكن متفرقة من العامل 

كما ميكن معرفة ما إذا  )104(جبانب يئة املتلقي نفسه لقراءة الرسالة والرد عليها يف الوقت الذي يناسبه
كانت الرسالة قد وصلت إىل وجهتها أم ال، ومن مميزات الربيد االلكتروين أيضا أنه ال يفرض على 

مبكان معني مبعىن أنه ميكن له االتصال من أي مكان ويف أي وقت جبهاز مزود اخلدمة املستخدم االرتباط 
  .)105(واستالم الربيد من أي مكان 

والربيد االلكتروين بذلك هو األداة األساسية يف أشكال االتصال الرقمية اجلديدة اليت تتحاور ا    
وار وتطوير العالقات بني البشر، وقد يكون أهم اجلماعات الرقمية، فهي طريقة فريدة ومهمة لالتصال واحل

وسيلة منذ اختراع اهلاتف ألنه سهل االستخدام، ومألوف لتشاه يف نقاط كثرية مع كتابة الرسائل، إال انه 
يتخلص من مصادر اإلزعاج مثل عنونة املظاريف ولصق الطوابع، والذهاب إىل صندوق الربيد لوضعه أو 

  .)106(صية، ويقلل كثريا من فوضوية الكالموهو أكثر خصو.. استالمه
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وتبادل ) Feed back) (أداة للتغذية الراجعة(وميكن استخدامه كوسيلة لالتصال بني املتلقي واحملرر   
وهو وسيلة لالتصال مع اتمعات . املعارف واخلربات من جمموعات املتخصصني يف جماالت معينة

وهو كذلك وسيلة إلرسال األخبار و . ها يف تبادل اآلراء وتدعيمهااالفتراضية واالستفادة من خربات أفراد
  . )107(املوضوعات بصفة شخصية وحتديث املعلومات

وكما تعددت أشكال اخلدمات يف االنترنت بصفة عامة، تعددت أيضا أشكال الربيد    
لتلكس صندوق الربيد االلكتروين، خدمات ا(فهو إما يكون على شكل نصوص  )108(االلكتروين
  .، أو على شكل صور ورسوم)رسائل صوتية مسجلة(أو على شكل بريد صويت ) والتليتكس

وقد القى الربيد االلكتروين منذ طرحه لالستخدامات املدنية واجلماهريية إقباال واسعا  وانتشر بشكل    
دد مستخدميه وصل ع) الربيد الساخن(مثال والذي يعين امسه ) HOTMAIL( سريع ، فالربيد االلكتروين

 65اهلندي األصل إىل أكثر من ) صابر باتيا(سنوات من ابتكاره من قبل  4، وبعد أقل من  2000عام 
  .)109(مليون شخص

ولكن مع ما للربيد االلكتروين من مزايا إال أنه ال خيلو من عيوب منها أن بعض الناس ال مييلون إىل    
الكتابة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، فليس لكل واحد القدرة  الربيد االلكتروين املكتوب ألنه يتطلب منهم

على الكتابة، باإلضافة إىل أنه يسمح لألشخاص بالتجرد من الطبيعة الشخصية لالتصال وانتهاك تقاليد 
وعادات االتصال املعتادة، واليت توجه عادة سلوك التفاعل االجتماعي لذلك ال نفاجأ أن الدراسات 

كما  )110( االتصاالت االلكترونية أكثر حرية وغري مقيدين بالعادات والتقاليد واألخالقأظهرت أن الناس يف
أن الربيد االلكتروين يعترب فريسة سهلة للتجسس حيث ميكن وباستخدام أساليب معينة التجول يف حساب 

 .)111(الشخص املعني واإلطالع على خصوصياته وعالقاته املختلفة
  
 ): www) (World Wide Web(املية الشبكة العنكبوتية الع -2
يف بداية التسعينات حاولت أنظمة عديدة تنظيم الفضاء املعلومايت ، لكن مع ظهور الويب الذي    

وأصبح أداة االنترنت الرئيسية ، وعن . ، فرض نفسه ) CERN(ابتكره تيم برنرزيل يف معهد سرين 
كان احللم من وراء الويب هو " قال تيم برنرزيل  عن ماذا كان يدور يف ذهنه عندما ابتكر الويب،: سؤال

وبالفعل فقد سهل الويب من عملية اإلحبار يف االنترنت ، وصار متاحا  )112("الفضاء اإلعالمي املشترك
للجميع وذلك مبجرد النقر على جزء من الربنامج املعروض على الشاشة لالستفادة من خمتلف ما تقدمه 

  .الشبكة 
واملبدأ يف هذه ) hyper texts(طريقة جديدة للبحث تعتمد على الروابط املتشعبة  فهو عبارة عن    

الطريقة أن املستخدم هو الذي يقوم بالبحث عن املعلومات اليت حيتاجها وليس املؤلف أو الناشر الذي يقوم 
 HTML : hypertext: (خاصة، كلفةوذلك باستخدام لغة برجمة )113(مواده إىل قائمة من القراء بإرسال
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Markup Language ( وهي لغة برجمة تستخدم إلنشاء وثائق نصوص أي لغة النص الفائق املترابط ،
مترابطة ميكن استخدامها يف أجهزة كمبيوتر ذات نوعيات خمتلفة ، وأصبحت صورة قياسية هليكلة 

  .)114(املعلومات ووضعها يف وثائق
برجمة تضيف مزيدا من اإلثارة إىل الويب وقد  ، وهي لغةjavaومنذ فترة بسيطة ، ظهرت جافا    

ملصممي الويب طريقة سهلة للفت انتباه املستخدم إىل " الربجمة باستخدام الكائنات"أتاحت بفضل خاصية 
باإلضافة إىل اللغة، جيب . )115(صفحات معينة وجعل هذه الصفحات تتميز عن بقية الصفحات األخرى

ويتم الربط ) HTTP : Hyper Text Transfer Protocol(عباستخدام بروتوكول نقل النص املتش
أي حمدد ) ULR : Uniforme Resource Locator(بني صفحات األنسجة املختلفة مبا يسمى 

طريقة االتصال ، وعنوان خزن املعلومات ، فمثال عنوان املوقع : املصدر املتناسق ، ويتكون من قسمني مها 
  ) ULR : http:// www.dur.ac.uk: (هو  UKململكة املتحدة يف ا Durahmااللكتروين جبامعة 
 comخمتصر كلمة أكادميية تشري إىل اجلامعات فقد تكونت رموز خاصة للعناوين مثل acحيث ميثل الرمز 

  .)116(...للحكومات  govللمراكز التجارية و
فح مايكروسف انترنت ، مثل متص(browser)ولإلحبار يف االنترنت ال بد من استخدام متصفح معني  

عاما  13بعد %  77.35الذي يسيطر حاليا على السوق العاملية بـ ) Internet explorer(إكسبلورر 
 Netscapeإىل اختاذ قرار إيقاف  )AOL(من طرحه إىل السوق ودفع بشركة أمريكا أنالين 

Navigator  كفايرفوكس  م، يف حني تبقى متصفحات أخرى تصارع من أجل البقاء2008يف فيفري
fire fox )16.01 %من االستخدام العاملي( سفاري ،safari )5.14(% ،opera )0.65(% ،
mazilla)0.09(%)117(.  

  : وذلك طبقا لوجود التفاعل أو غيابه، وهذان النوعان مها )118(وميكننا متييز نوعني من صفحات الويب 
ئ بقراءا فقط لغياب أدوات التفاعل، ، ويكتفي القار static web pageصفحات الويب الساكنة  -

  .فهي صفحات يف اجتاه واحد من الكاتب أو املؤسسة إىل املتلقي 
ويضم تصميمها األدوات اخلاصة بالتفاعل  interactive web pageصفحات الويب التفاعلية  -

املعلومات ذات العالقة مع حمتواها وبنائها مثل إتاحة الوصول إىل ارتباطاا ، والبحث يف قواعد البيانات و
 .مبوضوعاا ، أو اإلجابة على األسئلة ، أو طلب املساعدات أو إبداء اآلراء يف موضوعات معينة

وللوصول إىل خمتلف املواقع االلكترونية واملواضيع اليت جتهل مكاا يف الشبكة العاملية ميكننا االستعانة    
كترونية تقدم لزائريها إمكانية العثور على ما يريدون من مبحركات البحث على االنترنت ، وهي مواقع ال

ومثة إضافات جديدة حملركات البحث تتيح للمستخدم إمكانية تضييق جمال البحث عن كلمة .. معلومات 
معينة ، فيختار مثال البحث بني ملفات الصور ، أو ملفات املواد الصوتية واملرئية أو ضمن األخبار اجلارية 

  .)119(..فحسب

http://www.dur.ac.uk
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وتوجد الكثري من حمركات البحث اليت ختتلف فيما بينها باألسلوب وحبجم التغطية واخلدمات    
إذ تعمل هذه احملركات على جتميع أو حتديث ..اإلضافية اليت تقدمها دف حتقيق أفضل النتائج للباحث 

ت خمتلفة كل ما ميكنها احلصول عليه بعدة طرق، منها استخدام برامج خاصة يطلق عليها تسميا
، تطوف االنترنت بشكل دوري للبحث عن الصفحات واملواقع " كراولر"أو" سبايدر"أو " روبوت"مثل

يرجع إليه احملرك يف ) index(اجلديدة وعندما جتدها تقوم بتحليل وترتيب معلوماا على شكل فهرس
  .)120(عمليات البحث، وعادة ما يتم تصنيف النتائج بعد ذلك حسب معايري معينة

ولكن حمركات البحث ليست قوائم شاملة لكل ما هو موجود على االنترنت، فهي قواعد بيانات ال 
ونظرا للحجم اهلائل للشبكة فال نعجب من أن أكرب حمركات البحث ال تغطي . تعرض إال ما أدخل فيها
  .)121(من مواقع الويب املتوفرة %17-16سوى نسبة تتراوح بني 

  : ث العامة إىل ثالث فئات رئيسية وهي وتنقسم حمركات البح     
 ،)Altavista(: حمركات البحث العامة وتشمل البحث يف خمتلف ااالت ، ومن أمثلة هذه الفئة  -

)Yahoo( ،) Google( ،) Hot bot( .  
حمركات البحث املتخصصة ودف إىل تغطية أعمق وأكثر مشوال ملوضع حمدد، ومن أمثلة هذه  -

 .املتخصص يف العلوم العسكرية) search mil(املتخصصة يف التعليم ، و) searchdu .com: (احملركات 
وتقوم بترمجة مصطلح البحث وإرساله للعديد من ) الباحثات الشاملة(حمركات البحث الفائقة  -

حمركات البحث العامة ، أو املتخصصة، أو األدلة ويف النهاية تقوم باستعراض جمموعة من النتائج اليت 
  .)Meta Crawler Askjeeves ()122(ومن أمثلة هذه احملركات . حصلت عليها من كل أداة

حجم الطلب الكبري على آالت البحث املختلفة حسب إحصائيات ) 07(ويبدو واضحا من اجلدول رقم
 .)123(م2005
 
 
 
 
 
  
  

  عدد املستخدمني  نسبة االستخدام  حمرك البحث

Google 35.11%  112 مليون  

Yahoo  32.79%  105  مليون  
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MSN  12.00%  39  مليون  

AOL  9.00%  29  مليون  

Overture  5.60%  18  مليون  

Altavista  1.74%  6  مليون  

Lycos  1.57%  5 مليون  

Nestscape  1.10%  4  مليون  

Hot Bot  0.10%  أقل من مليون  

  .قائمة بأهم حمركات البحث وعدد املستخدمني) 06(جدول 
  ):Mailing Lists( ةالقوائم الربيدي -3
ويقصد ا نظام إدارة وتصميم الرسائل والوثائق على جمموعة من األشخاص املشتركني يف القائمة،    

عرب الربيد االلكتروين ، وتغطي القوائم مواضيع وجماالت شىت ، وتتناول كل قائمة عادة ، موضوعا حمددا ، 
كنك االشتراك بإحدى القوائم املتخصصة يف هذه فإذا كنت تريد متابعة آخر أخبار السباحة مثال ، مي

  .)124(الرياضة ، وتصلك تباعا النشرات اخلاصة ا
  : وتأخذ املشاركة يف هذه القوائم احد الشكلني اآلتيني 

أحادي االجتاه، وهذا يرتبط باالستقبال فقط ، ويفيد يف توزيع املعلومات أو التعليمات أو : األول  -
  .عدات على املشاركني يف هذه اخلدمة اإلرشادات أو املسا

قوائم احلوار، وهذا يتيح للمشترك يف الربنامج إرسال الرسائل إىل القائمة واستقباهلا ، مما يتيح : الثاين  -
  .)125(مثل إرسال األسئلة واستقبال الردود عليها.احلوار غري املتزامن بني املشاركني يف القائمة 

  ):News Groups(جمموعات األخبار  -4
وهي أشبه ما يكون مبنتدى يتقابل فيه مستخدمو املعلومات ، والنقاش حول موضوع ما، حيث هناك   

تقع هذه اموعات يف شبكة تدعى .جمموعات إخبارية تدير احلوار عرب االنترنت عن أي موضوع تريد
)usenet(  موعات اإلخباريةاليت تضم آالف ا)نت من خالهلا تقدمي أي وبإمكان مستخدم االنتر. )126

ويف الوقت نفسه تقدمي أي معلومات يرى أا مفيدة موعة املناقشة حىت . استفسار وطلب أي معلومات
، misc، موضوعات متنوعة  compالكمبيوتر : ومن أشهر هذه اموعات .تستفيد منها اموعة 

ولكل موضوع ...talk، احلديث socية ، االجتماعsci، العلمية والطبية Rec، اإلبداع  newsاألخبار
من هذه املوضوعات ، موضوعات فرعية تقع حتته ، وتتم قراءة األخبار بواسطة برنامج قراءة األخبار أو 
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برنامج استعراض الويب، ومن غري املفضل اإلبقاء على االتصال مفتوحا وقراءة امللفات أثناء االتصال، لكن 
  .)127(نقلها إىل جهاز الكمبيوتر الذي تعمل عليهيستحب قراءة رؤوس املوضوعات قبل 

، )يف جمال معني(وموعات األخبار فوائد منها أا تزود املستخدم بشعور عام حول القضايا الراهنة 
  . )128(وأا توفر له قصصا إخبارية، كما أا تتيح له العثور على موارد ومصادر املعلومات

  ):FTP(نقل امللفات -5
إىل تلك اللغة اليت يستخدمها )  file transfer protocol" (بروتوكول نقل امللفات"طلح يشري مص  

  ونستطيع نقل أي ملف أو برنامج من االنترنت . أي برنامج يف االتصال بربنامج آخر ونقل نسخة منه 
). FTP Sites(من تلك املكتبات االلكترونية املنتشرة يف أرجائها وهي تعرف باسم مواقع نقل امللفات

: وهناك نوعان أساسيان من هذه الربامج . ومعظم امللفات املوجودة يف هذه املواقع تكون ملفات برامج 
  .)sharware programs )129، وبرامج جتريبية freeware programsبرامج جمانية 

واع وباإلضافة إىل الربامج ، حتتوي مواقع نقل امللفات أيضا على ملفات نصية تضم مجيع أن  
وهذه امللفات النصية تشبه إىل حد بعيد ملفات معاجل الكلمات حبيث يستطيع أي كمبيوتر . املعلومات

  .)130(حتميلها وعرضها على الشاشة ، ويتم عادة تنظيمها وفهرستها طبقا للموضوع أو احملتوى 
لى املوقع وتعتمد سرعة نقل امللفات على عدة عوامل منها سرعة املودم ومدى ازدحام الطلب ع 

  .وحجم امللف املنقول وغريها من العوامل
توضع امللفات يف أماكن التخزين حبيث يتم توفري أكرب قدر ممكن من مساحة التخزين يف األجهزة اليت  

تقوم خبدمة نقل امللفات لذلك يتم ختزين هذه امللفات على صورة مضغوطة هلذا جيب على املستخدم أن 
  .)131(الذي جرى هلذه امللفات حىت تصبح جاهزة لالستخدام  يقوم بعد نقلها بفك الضغط

  ):  Telnet(خدمة الربط عن بعد  -6
  التلنت عبارة عن برنامج خاص يتيح للمستخدم أن يصل إىل مجيع احلواسيب يف مجيع أحناء العامل    

لكي يتمكن من  هلا، وذلك  )client(وأن يرتبط ا ، فخدمة التلنت جتعل من حاسوب املستخدم زبونا
املوجودة يف أي مكان من ) servers(الوصول إىل البيانات والربجميات املوجودة يف إحدى خادمات التلنت

الوصول اخلاص، والوصول العام،  : وهناك نوعان رئيسيان من أنواع الوصول باستخدام التلنت مها . العامل 
فهارس املكتبات : تباط بالنظم البعيدة أو النائية مثلوميكن للمكتبات ومراكز املعلومات اإلفادة منه يف االر

  .)132(والشبكات احلرة.اجلامعية 
وتتيح هذه اخلدمة ألي مشترك يف الشبكة ، االتصال باحلواسيب املختلفة وتنفيذ براجمه عليها ، إذا   

والتفاعل حصل على التصريح اخلاص بذلك، كذلك ميكنه الوصول مباشرة إىل قواعد البيانات املتاحة 
وهذا األمر يتطلب معرفة املشترك لنظام التشغيل على .معها، كما لو كانت يف مكان احلاسوب نفسه 

  .)133(احلاسوب الذي يتصل به



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهية االنترنت/  الثانيالفصل 
 

 66

واستخدام التلنت يبدأ بتشغيل الربنامج مث إدخال العنوان ليقوم بفتح االتصال مع اجلهاز املضيف البعيد   
، بعد ذلك تظهر املوارد املتاحة على الشاشة ، مما يعين أن خدمة الذي يطلب اسم الدخول وكلمة السر 

  .)134(التلنت تشترط اسم الدخول وكلمة السر يف أغلب األحيان
  ):Gopher(خدمة  -7
تعين كلمة غوفر ذلك الربنامج الذي يتبع أحد الربوتوكوالت البسيطة املستخدمة يف التنقيب داخل    

االستخدامات احلديثة هلذه الكلمة اليت تطلق يف األصل على نوع من  وهذا االستخدام من. االنترنت 
وقد . احليوانات الثديية القصرية اليت تنقب يف األرض حبثا عن طعامها، وموطنها األصلي أمريكا الشمالية 

 text menusأصبح يستخدم يف جمال االنترنت للداللة على ذلك النظام الذي يعتمد على القوائم النصية 
يت تقوم بتصنيف املعلومات حسب املوضوع بدال من تصنيفها تبعا السم امللف املوجود داخله أو تبعا ال

  .)135(فهو مبثابة فهرس موضوعي حملتويات االنترنت. لنوعه أو موقعه على االنترنت 
تلف بسهولة باستخدام املتصفح وال خت) املدرجة على شبكة الويب(وميكن االطالع على قوائم الغوفر   

وسيلة الوصول إىل قوائم الغوفر على اإلطالق عن وسيلة الوصول إىل أية صفحة مرجعية منشورة على 
  .الويب
  ):Wais(خدمة  -8
، وهي من أهم أدوات )Wide Area Information Service(اختصار لـ ) WAIS(وكلمة  

اخلدمة على تنظيم البحث خالل كميات ضخمة من املعلومات بطريقة سريعة ودقيقة، وتعمل هذه 
املعلومات على هيئة قواعد بيانات ضخمة تسمح للمستخدم بتحديد قاعدة البيانات احملتوية على املعلومات 

اليت تساعد على الوصول إىل ) keywords(اليت يريدها مث إدخال جمموعة من الكلمات املفتاحية 
  .)136( املعلومات املطلوبة

مة الوثائق اليت حتتوي على املوضوع املستفسر عنه ، مرتبة بناء حيث يقوم جهاز اخلدمة بعرض قائ  
على ما يقوم الربنامج بتقدير ما يرى أنه مناسب لإلجابة على االستفسار املوجه إليه بالبحث عن الكلمة أو 

) 1000إىل  1من درجات تبدأ من (الكلمات اليت وصلت إليه للبحث عنها مع وضع تقدير لكل نص 
هو أعلى تقدير للنص الذي حيصل عليه إذا اعتقد الربنامج أنه األنسب يف تلبية  1000حيث يكون رقم 

  .)137(طلب السائل
  :  Archieخدمة آرشي  -9
إن البحث عن ملف ما بني اهلائل من امللفات املتوفرة يف االنترنت أشبه بالبحث يف غابة من األشجار    

  .بحث للصدفة البحتة أو احلظ السعيد مليئة بأكوام القش عن إبرة ، وختضع عملية ال
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هذا ما دعى جمموعة من الباحثني يف جامعة ماكجيل بكندا بالتفكري يف إنشاء نظام آرشي لالستفسار  
والبحث عن امللفات، وقد صمم الربنامج ليكون وسيلة سريعة وسهلة ملسح مواقع أجهزة نقل امللفات 

  .)138(العامة املوجودة حول العامل 
ب نظام آرشي معرفة اسم أو جزء من اسم امللف املطلوب ليقوم آرشي بالبحث يف قواعد ويتطل  

بيانات أدلة نقل امللفات إلجياد امللف املطلوب حيث يظهر اسم امللف وموقعه واملسار، ليمكن احلصول 
لف و يف حالة استخدام برنامج يقدر على النسخ ميكن نسخ امل.على نسخة امللف عن طريق نقل امللفات

  .)139(مباشرة بالنقر على امسه يف نافذة البحث
  ):Poll Box(صناديق االقتراع أو االستفتاء  - 10
من أكثر اخلدمات انتشارا يف صحف الشبكات حيث تطرح الصحف األفكار أو األحداث أو    

املطروح  الشخصيات ويطلب من القاري املشاركة بالتصويت أو االقتراع على الفكرة أو الرأي أو السؤال
  .لإلجابة 

وتتميز هذه األداة بالسهولة يف التفاعل مع ما هو مطروح يف صندوق االقتراع أو التصويت من خالل   
قيام القارئ بتسجيل عالمة املوافقة أو االعتراض، أو التأمني أو املعارضة أو احلياد يف املكان املخصص 

لرئيسية أو واجهة التفاعل ، أو يف اية املوضوعات للتسجيل يف الصندوق الذي عادة ما يكون يف الصفحة ا
  .)140(أو األفكار املطروحة 

  : )Chat(الدردشة  - 11
وهي عبارة عن نظام يسمح للمستخدمني بتبادل الرسائل يف الزمن احلقيقي بالتربيت على لوحة    
أما هذه . ب معاأهم األنظمة تسمح بالتساوي بتبادل ملفات أو أيضا بتصفح صفحات الوي.املفاتيح

  .التكنولوجية فتتميز باحملادثة ، باإلضافة أيضا إىل وظائف خمتلفة 
  )chat(مث إن .أو أخذ وقت قصري قبل الرد . وميكن ببساطة أكرب القيام بشيء آخر يف الوقت نفسه   

شخاص بسهولة كما ميكننا تسيري نقاش من جمموعة من األ. أداة تترك آثارا مكتوبة ميكننا بسهولة ختزينها 
  .مع خربة قليلة 

وعملية الكتابة ترفع يف كل مرة نوعية النقاش، ألنه قبل إرسال نص معني ، بامكان الشخص إعادة  
ويتميز أيضا نظام الدردشة . باإلضافة إىل إمكانية العودة إىل الوراء ، واسترجاع ما كتب.قراءة احملتوى 

دردشة خاصة ، دردشة مجاعية ، إعالنات : آن واحد مثلبتعدد وتعدد الغرف اليت ميكن استعماهلا يف 
  .)141( ..جلميع املستخدمني

معرفة شخص،دعوة أحد املشاركني يف : ويتوفر نظام الدردشة على جمموعة من اخلدمات أمهها    
جلسة راهنة إىل غرفة خاصة ، جتاهل أو وقف عرض رسائل مستخدم معني، إمكانية احلصول على 

معني، تغيري املعلومات الشخصية ، تسجيل جلسة الدردشة ، اختيار رمز أو صورة متثل معلومات مشترك 
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وتتيح هذه األداة من خالل . )142(..)االبتسام ، الغضب، الضحك(حضور املستخدم ، والتعبريات الرمزية 
 web(الربامج اجلاهزة للمحادثة ، التفاعل بني املتحدثني كتابة أو صوتا وقد تضاف إليها الصورة 

camera (يف برامج معدة خصيصا هلذا الغرض)143(.  
  ): Net Meeting(اجتماعات الشبكة  - 12

يستخدم برنامج اجتماعات الشبكة إلدارة لقاءات ومؤمترات عرب الشبكة ، وإرسال دعوات   
ديو ميكن عقد مؤمترات الفي. ملستخدمني على شبكة حملية أو مستخدمني مسجلني يف خدمات أدلة االنترنت

مع هؤالء األشخاص برؤيتهم والتحدث معهم باستخدام الوسائل السمعية البصرية املتاحة ، وميكن 
استخدام هذا الربنامج للمشاركة يف األعمال واملشروعات ، والتدريس، كما ميكن من املشاركة يف 

 الرسم ، كما ميكن التطبيقات وتبادل املستندات، واستقبال امللفات،ولشرح املفاهيم واخلطط بالتشارك يف
  .)144(الربنامج من إجراء دردشة وتبادل الرسائل بني أكثر من مستخدم يف نفس الوقت

وهناك العديد من الربوتوكوالت واإلرشادات اخلاصة بتصميم التفاعل اخلاص ذه األدوات يف حالة  
عروض الصور والرسومات استخدام الكتابة يف املؤمترات ، أو الصوت يف حالة املؤثرات السمعية ، أو 

  .وصور الفيديو، يتصدرها مراعاة املصمم خلصائص هذه األدوات، واملستخدم ألسس استخدام الكتابة 
  : ويتميز نظام عقد املؤمترات عن بعد مبزايا أمهها ما يلي 

  .التقليل من احلاجة إىل السفر، وتوفري الكثري من الوقت واجلهد واملال -
  .األخذ والرد من خالل حوارام وتبادهلم للمعلومات املختلفة تتيح للمشاركني فيها -
  (...).أصبحت وسيلة هامة خاصة يف وقت احلروب أو املشاكل السياسية بني بعض الدول -
إتاحة اال للحوار واملشاركة الفعالة ملن يرغب أو حيتاج إىل معلومات ذات عالقة باهتمامه بعكس  -

  .)145(ث كانت املؤمترات تتم بني عدد من األشخاص ويف مكان حمدودما كان سائدا يف املاضي حي
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  :اهلوامش
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  الفصل الثالث
  

  استخدامات االنترنتاستخدامات االنترنت
  

  تمھید 

I  -  لالنترنتاالستخدامات االیجابیة.  

II -  السلبیة لالنترنت تاالستخداما.  

III -  السلبیة لالنترنت تستخدامااالالوقایة من   
  .وعالجھا

  

  
  
  
  
  
  
  

  : دـمتهي
، ألن منطلقنا أوال يف هذه الدراسة هو "وظائف"بدال من " استخدامات"استخدمنا هنا مصطلح    

  .الوسيلة يف حد ذاا/االنترنت، وليس "املستخدم"
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بلور وظائفها بشكل جلي حديثة، مل تتاتصالية وإعالمية وسيلة كصوصية االنترنت خلوثانيا، نظرا    
واليت تتصدرها البحوث اخلاصة بأسباب االستخدام ودوافعه، واليت  بعد، مع حداثة الدراسات اخلاصة ا

بصفة عامة، ووظائف  اإلنسايناالستدالل ا على وظائف االتصال على  واإلعالميتفق خرباء االتصال 
  .)1(بصفة خاصة اإلعالموسائل 

I - لالنترنتبية االستخدامات االجيا:  
إن خصائص االنترنت الكثرية، ومزاياها املتعددة ميكن أن تعود على املستخدم بفوائد جليلة ال    

  .تستطيع أية وسيلة أخرى أن جتاريها يف ذلك، لكن بشرط االستخدام اجليد واالجيايب هلا
  :وتستخدم االنترنت يف هذا الشأن ألغراض كثرية نذكر أمهها فيما يأيت   

  :الصحافة االلكترونية واالستخدامات الصحفية لالنترنت -1
 الصحافة الفورية: ويشار إىل الصحافة االلكترونية يف الدراسات العربية مبسميات عديدة أبرزها  

  . االنترنتالنسخ االلكترونية الصحافة الرقمية، صحافة الشبكات، والصحافة عرب 

فة االلكترونية ينص على أا الصحف اليت حممود احلسان وضع تعريف للصحا إحسانوحاول  
  .تستخدم االنترنت كقناة النتشارها بالكلمة والصورة احلية والصوت أحيانا واخلرب املتغري آنيا

على  إصدارهافيما يشري حممود علم الدين إىل أن الصحافة االلكترونية هي تلك الصحف اليت يتم   
اشة الكمبيوتر وتشمل املنت والصورة والرسوم والصوت شبكة االنترنت وتكون كجريدة مطبوعة على ش

شكال أو أكثر من نفس اجلريدة املطبوعة الورقية أو موجز بأهم حمتويات  تأخذوالصورة املتحركة، وقد 
  .)2(أو خدمات مرجعية واتصاالت جمتمعية للرأياجلريدة الورقية أو منابر و مساحات 

على الصحافة االلكترونية، جند هذه األخرية تتميز  إسقاطهان اليت ميك االنترنتإىل خصائص  باإلضافة 
  :بسمات خاصة تتمثل فيما يلي

  .Web siteتوجد يف إطار موقع معني  أا •
  .أن الصحيفة قد توجد مستقلة مبفردها، أو يف إطار موقع مؤسسة أخرى •
ناك مزج بني التطورات يستطيع التوسع يف التفاصيل أو االكتفاء بالنص املوجود أمامه، فه القارئأن  •

  ).الوصلة(وخلفياته) النص املنشور(الراهنة يف احلدث
إىل  باإلضافةأن هناك توظيفا للنص املكتوب إىل جانب الصور والرسوم مثلها يف ذلك مثل اجلريدة  •

  ) احلركة- الصورة- الصوت(توظيف تقنية الوسائل املتعددة
  .)3(بقة من خالل خدمة األرشيف إذا كانت متاحةيستطيع العودة إىل أعداد اجلريدة السا القارئأن  •
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إمكانية احلصول على التغذية العكسية أو رجع الصدى الفوري من املستخدم، ويظهر هذا جليا يف  •
  .احلصول الفوري على نتاج استطالعات الرأي حول املوضوعات أو القضايا املثارة على صفحات املوقع

افة الشبكات طبع الصحافة التلفزيونية يف أن اخلرب مل يعد اآلنية والتحديث املستمر، حيث تتفق صح •
املباشر  التسجيل والبثتقنيات  لتطورتسجيال للوقائع واألحداث، وإمنا أصبح اخلرب هو احلدث نفسه نظرا 

 )4(عرب األقمار الصناعية، وهو ما تتسم به صحافة الشبكات اليت ال ترتبط مبوعد خاص للصدور الدوري
  .ساعة 24على االنترنت ال يتوقف على مدار  فالعمل الصحفي

التغطية الصحفية الالحمدودة، لتوافر مساحة كبرية وال حمدودة على االنترنت، تسمح بتغطية كبرية  •
  .)5(للحدث، وإحالة تفاصيله إىل روابط عديدة

تعد الصحافة االلكترونية جزء من فكرة النشر االلكتروين الذي يقصد به كل نشر تكون فيه  •
حمفوظة للتداول، أو موزعة بشكل الكتروين أو رقمي، وتدخل يف ) نصوص، صور وسائط متعددة(ملوادا

  .)6(ذلك املواد احململة على قرص ممغنط أو مليزر أو اليت يتم بثها عرب االنترنت
  :)7(وتصنف الصحافة االلكترونية إىل ثالث فئات

وال يعمل .. الفضائيات، وتعد امتدادا هلا املواقع التابعة ملؤسسات صحفية تقليدية كالصحف وبعض •
  .ذه املواقع صحفيون وإمنا مربجمون ينقلون ما يف الصحيفة املطبوعة مثال إىل املوقع االلكتروين

متخصصة تنشر أخبارا وحتليالت وحتقيقات  إعالميةوهي مواقع  اإلعالميةكالبوابات  اإلخباريةاملواقع  •
ساعة ويعمل يف هذه البوابات  24، وحتدث املواد على مدار رنتاالنتأعدت خصيصا للنشر على شبكة 

  .االنترنتحمررون ومراسلون مهنيون ميكن تسميتهم بصحافيي 
الصحف االلكترونية البحتة اليت ليس هلا صحيفة مطبوعة، وتدار عادة جبهد فردي وتغطي جماالت  •

ول أن تستفيد من تقنيات تصميم وحتا... األخبار كافة من سياسة واقتصاد ورياضة وسينما وموسيقى
  .آنيا، وصفحتها يوميا اإلخباريةالصفحة ملزيد من التنوع وهي صحف يومية يتم حتديث موادها 

السويدية هي الصحيفة ) هيلزنبورغ داغبالد(أما عن نشأة الصحافة االلكترونية، فكانت صحيفة 
ووصل عدد الصحف .. 1990عام  نترنتااليف العامل اليت نشرت الكترونيا بالكامل على شبكة  األوىل

  .)8(م 1996صحيفة عام  2000االلكترونية إىل 
سبتمرب  09الصحيفة اليومية العربية للمرة األوىل عرب شبكة االنترنت يف  تأما عربيا، فقد توافر

  .)9( م1996جانفي  1وتية بدءا من بري، تلتها صحيفة النهار ال)الشرق األوسط(وتتمثل يف م 1995

) Algeria Interface(جزائريا، فإن أول جريدة إلكترونية تظهر على شبكة االنترنت تتمثل يف وأما
  .)10(وكالة التنمية السويدية ) sida(أسسها جزائريون يف اخلارج بتمويل من ،م1999نوفمرب  وذلك يف
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،مث م1997يف نوفمرب El watan) (فكانت  االنترنتأما أول جريدة ورقية تنشأ موقعا هلا على 
LIBERTE)( (11)م1998يف جانفي.   

  :وفيما خيص االستخدامات الصحفية لالنترنت ،فنجد أمهها يتمثل فيما يلي     
حتقق التواصل املباشر والفوري بني الصحفي ومؤسسته كما شاهدنا يف حرب اخلليج  االنترنتأن  •

من بينها أبو ظيب واجلزيرة  خباريةاإلاألخرية ، وأفغانستان،  حيث كانت وسيلة فعالة استخدمتها الشبكات 
فيكفي  ،يف نقل أحداث احلرب كبديل للبث عرب األقمار الصناعية حينما يتعذر وجود تسهيالت فنية

 اإلخباريةلينقل رسالته  صغريةحممول مزود بكامريا  ركمبيوتوتوصيله جبهاز ) نقال  (املراسل خط تليفوين 
 .ن يف نفس اللحظة املشاهدي إىلعرب الشبكة الدولية لتصل 

من ناحية أخرى ،أصبح الربيد اإللكتروين وسيلة سريعة حلصول الصحايف على أية معلومات أو إجراء  •
  ..أي حديث مع أية شخصية، كما ميكن عقد مؤمترات عن بعد، ونقاشات مجاعية 

ئر تتيح االنترنت قد تكون نفسها مصدر من املصادر مبا متلكه من مواقع رمسية كالوزارات والدوا •
  .)12(وإحصائياتاحلصول على وثائق وأرقام 

   استطالع وجهات نظر املستخدمني يف املوضوعات الصحفية والتعرف على آرائهم وأفكارهم وردود  •
  .حول القضايا اليت يطرحها عليهم الصحفي  أفعاهلم

ت ووسائل رشيفات العديد من املنظمات والشركاأ االتصال بقواعد املعلومات وحمركات البحث و •
  .واملكتبات واجلامعات واملنظمات، واالستفادة منها يف نواحي صحفية عديدة اإلعالم

استخدام االنترنت كأرشيف خاص للصحفي، حيوي موضوعاته الصحفية ومواعيده وعناوينه اخلاصة  •
  ..واهتماماته وكتبه وقراءاته

حفية يف موضوعات شىت، ومبا يتبادل معها اخلربات الص وإخباريةاالنضمام إىل مجاعات صحافية  •
  .)13(يساعد يف تطوير مهاراته ومعارفه 

إليه عند احلديث عن تأثري االنترنت على الصحافة املكتوبة، هو ذلك التغري الذي طرأ  اإلشارةما جيب 
ىل الصحف وتوزيعها، بل امتد إ إصدارعلى العمل الصحفي بصفة عامة، ومل يعد االهتمام منصبا فقط على 

فاالنترنت كشفت عن حتديات جديدة للصحافة املكتوبة، ومن املتوقع أن تقودها حنو ثورة عميقة  الشكل،
يف تطبيقات الصحافة يف خمتلف مراحل العملية وخاصة يف جمال العرض و اإلخراج، كما جعلت االنترنت 

   .)14(العديد من الصحف تتجه إىل إنشاء مواقع هلا على الشبكة
ضي على الصحيفة أو على أية مؤسسة إعالمية أخرى، وإمنا ستقدم خدمات فاالنترنت سوف لن تق 

جليلة لإلعالم واالتصال وملختلف املؤسسات اإلعالمية، فالعملية هي عملية تكامل أكثر منها عملية تنافس 
  .)15(أو القضاء على اآلخر
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    :عرب االنترنت) االفتراضية(املكتبة االلكترونية  -2
االلكترونية، املعلومات املخزنة الكترونيا واملتاحة للمستفيدين من خالل نظم يعكس مفهوم املكتبة 

الشبكات االلكترونية، ولكن دون أن يكون هناك موقعا ماديا، فهي شبه خمزن للمعلومات، وقد يسميها 
وين، البعض باملكتبة االفتراضية، وهي حتقق دون شك اخنفاضا يف تكاليف اإلنتاج واالختزان والبث االلكتر

يف مقابل ارتفاع واضح يف تكاليف إنتاج املعلومات املعتمدة على الورق، وقد صادف ذلك اخنفاض ميزانية 
  .املكتبات، مما دفع العديد من الدارسني إىل القول بأن مكتبة املستقبل هي املكتبة االلكترونية

دمها املعلومات االلكترونية باإلضافة إىل املربرات االقتصادية، هناك أيضا اإلتاحة األفضل اليت تق
للمستفيدين يف أي وقت من الليل والنهار، واملكتبة االلكترونية تضع أوعية املعلومات يف صورة الكترونية 

  .)16(سواء على أقراص مدجمة أو شبكة حملية أو على االنترنت
  :وزيادة على ما تقدم هناك مزايا كثرية للمكتبة االفتراضية، منها

بشبكة االنترنت، سواء يعيشون يف مناطق فقرية أو غنية يف العامل يتمتعون كمبدأ بإمكانية أن املنتفعني  •
  .غري حمدودة للوصول إىل أية مادة باملكتبة

وعند الوصول إىل الوثائق اليت يبحثون عنها، ميكنهم أن ينسخوها إلكترونيا، أو احلصول على نسخة  •
 .مطبوعة منها

 .من خالهلا، ووضع فهارس وقوائم هلا ميكن القيام بأحباث الكترونية •
ويف الوقت نفسه فإن بنود النسخة املطبوعة األصلية تبقى خمزنة بأمان لتصري بالتدريج متاحف للكتب  •

 .)17(بدال من أن تبقى مكتبات تقليدية
ووصلهم وتتميز املكتبة االفتراضية أيضا مبقدرا العالية على إيصال املعلومات إىل طالبيها بسرعة فائقة،  •

 .بأحدث املعلومات مع إتاحتها هلم يف مجيع األوقات
ال حتتاج املكتبة االفتراضية إىل مبىن يأويها بل إىل جمموعة من اخلوادم، وشبكة تربطها، وهي عاملية يف  •

 .)18(وليست حكرا على املعلومات النصية، بل حتوي صورا وأشكاال رقمية...خدماا
ا على الكتاب االلكتروين وهو مصطلح يستخدم لوصف نص مشابه املكتبة االفتراضية تقوم أساس •

 .)19(للكتاب الورقي، ميكن عرضه على شاشة احلاسوب

وكان بيل كلينتون قد ملح إىل إمكانية إقامة مكتبة افتراضية انطالقا من مكتبة الكونغرس وذلك يف     
ى ملكتبة الكونغرس معاهدة رفع القيود عندما وقع الرئيس األمريكي يف قاعة املطالعة الكرب م1996فيفري 

ثورة "ويف هذه املناسبة أعلن أن .)Télécommunications act(القانونية عن االتصاالت عن بعد
، وكانت مكتبة "اإلعالم قد متكن كل طفل أمريكي باستقدام املعارف املتجمعة يف هذه القاعة إىل صالونه
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ماليني وثيقة، من أجل نشر  5عا لترقيم حمتواها، أي حوايل برناجما واس م1994الكونغرس قد أطلقت منذ 
  .)20(اإلرث الثقايف والتاريخ األمريكي بصورة أفضل

وتعترب مكتبة الكونغرس من بني قلة من أكرب مكتبات العامل العامة واخلاصة بالبحوث اليت ختطط، أو    
  .كة االنترنتمتاحة على شب) ومنها ما أصبح بالفعل(بدأت بالفعل حتضر لتكون 

 )21(إا املكتبة االفتراضية-وبذلك تشكل رأس املال املشترك ملكتبة ضخمة ليس هلا وجود مادي   
األمريكي الذي كان يرمي إىل مجع مكتبة إلكترونية ) perseus"(بريسوس"مثلما هو احلال مع مشروع

نيلسون يف شكل  را تيدأو املكتبة الكوكبية اليت طرح فك...ملؤلفات حول الدراسات الكالسيكية
، مقترحا أن تكون مكتبة مدفوعة اخلدمة، وأن تتحول تدرجييا إىل فضاء )Xanadu" (كاسانادو"مشروع

  ...كوكيب للكتابة
ويتطلع مصمموا الكاسانادو حنو بناء صرح أكرب بكثري من جمرد خلق بنية معلوماتية للمعطيات،     

عليه كتاب وقراء العامل بأسره، أي أم خيططون لبناء شبكة إم يتخيلون فضاء مفهوميا واحدا يعمل 
كوكبية قادرة على خدمة مئات املاليني من املشتركني بشكل فوري، ومتزامن، عرب إمكانية الوصول إىل 

  . )22(اجلسم املخزن جلميع املكتوب والغرافيكي واملعطيات املنتجة يف العامل
لكترونية، أول موقع عريب على االنترنت، متخصص يف الكتب اال) املكتبة العربية(ويعترب موقع    

االلكترونية العربية فقط دون الكتب الورقية، ويتميز بكونه مكتبة فعلية حتتوي على إصدارات دور النشر 
ويقدم كتبا .. من مجيع أنواع الكتب اليت صدرت سابقا أو حديثا يف مجيع املواضيع واالهتمامات 

وهي ملفات طبق األصل عن الكتاب الورقي من ناحية الشكل والتصميم ) e-book(إلكترونية بصيغة
  .)23(واحملتوى

ويبقى أهم عائق يقف أمام املكتبة االفتراضية عرب االنترنت هو حقوق امللكية الفكرية، إذ توضع    
منها القانوين الذي و. اليوم أشكال متنوعة من احلماية للملكية الفكرية، منها التقين ملنع الوصول إىل املادة
  .)24(شدد حصرية امللكية الفكرية يف التكنولوجيا الرقمية أكثر مما كان موجودا يف املاضي

  ):االفتراضي(التعليم عن بعد -3
أو املؤسسة اليت تقدم (ذلك النوع من التعليم الذي يكون فيه املعلم :"يعرف التعليم عن بعد بأنه   
  " يف املكان أو الزمان، أو كليهما معابعيدا عن املتعلم إما ) التعليم
ويعتمد هذا النوع من التعليم على وسائط اتصال عديدة، مطبوعة، مسموعة، مرئية وحىت    

  .االلكترونية منها
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وكانت إحدى الوسائل احلديثة املستخدمة يف هذا النوع من التعلم شبكة االنترنت، مبا تتيحه من 
قبال املعلومات، إذ مسحت لكل من األساتذة، والباحثني، والطلبة من إمكانات هائلة لتخزين إرسال، واست

  . )25(التراسل والتخاطب خارج إطار الزمان واملكان
وتتنوع الربامج واملقررات العلمية املعروضة بني مقررات حمو األمية وأعلى مستويات دراسات    

حيث أكثر من -ن خالل برامج التعليم عن بعدالربجمة، وهناك املئات من الدرجات التعليمية املتاحة اآلن م
ممثلة يف العشرات من درجات املاجستري وبعض درجات  –من الوحدات املطلوبة متوفرة  90%

عرب نظم تعتمد ) م2000عام (ألفا من املقررات متاحة اآلن 50الدكتوراه، وتشري بعض التقديرات إىل أن 
  .)26(تقنيات التعليم عن بعد

ديد من اجلامعات عرب االنترنت اليت تتيح هذا النوع من التعليم مثل جامعة أملانيا ولقد ظهرت الع  
الدولية للتعليم عن بعد، ومعهد روكستر للتكنولوجيا الذي يقدم فصوال دراسية عرب االنترنت، مينح 

ستس شووغريها، أما معهد ماسات شهادة املاجستري يف تكنولوجيا املعلومات، وتطوير الربامج، واإلدارة
ويف الواليات املتحدة .)27(فيقدم برناجما لنيل درجة املاجستري يف إدارة وتنظيم األنظمة) MIT(للتكنولوجيا

تقدم إعدادا الكترونيا عن بعد، وبعضها غري موجود ) م2000حىت عام (جامعة  300األمريكية أكثر من 
روسها وإن كانت تعتمد على املشهورة ود) Internationnal University(إال عرب االنترنت مثل

  .)28(أساتذة تقليديني، إال أا تتكيف بصورة خاصة مع التعليم على اخلط

من احملاضرات يف الواليات املتحدة األمريكية على األقل مدعوما رقميا  %95ومن املتوقع أن تكون   
عليمية متاحة عن بعد قبل ، وستكون املقررات التعليمية الرقمية ملعظم املستويات الت2025حبلول العام 

  .)29(بكثري م2025
أما يف فيما خيص التجارب العربية يف هذا امليدان فنجد دولة اإلمارات العربية، قد تبوأت دورا رياديا   

أين .. يف تطوير التعليم واجتاهه حنو التعليم االلكتروين، حيث جند، مشروع مدرسة الشارقة النموذجية
قررة مع أجهزة احلاسوب والفيديو واالنترنت، كما أطلقت السعودية من جهتها تربط املواد الدراسية امل

مشروع عبد اهللا بن عبد العزيز إلدخال االنترنت وتكنولوجيا املعلومات إىل التعليم املدرسي،  م2000عام 
وانطلق املشروع من خالل قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة يقوم عليها متخصصون تربويون وفنيون يف 

  .)30(لربجمة احلاسوبية لتعميمه على مدارس التعليم العام واخلاص يف اململكة العربية السعوديةا

ملتقى دويل ملناقشة إقامة  2001مارس  30و 28ويف اجلزائر ويف أول جتربة من نوعها، أقيم ما بني    
شراف منظمة االورومتوسطي حتت إ" ابن سينا"اجلامعة االفتراضية على االنترنت يف إطار مشروع

ويف . )31( م2001على أن ينفذ املشروع جبامعة التعليم والتكوين املتواصل، ابتداء من ماي" اليونسكو"
أقام املركز الوطين لدمج وتطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال يف املنظومة التربوية حجر األساس م 2007
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أجنبية، وبتمويل من طرف املنظمة  بالتعاون مع مؤسسات) e-ecole(ملشروع املدرسة االلكترونية 
مؤسسات لتطبيق  4األوروبية بالتعاون مع وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، وقد اختريت 

  .)32(املشروع منها متوسطة وثانوية بالعاصمة، ثانوية بعنابة، وثانوية يف االغواط
  :نتونذكر فيما يلي، أهم مزايا التعليم عن بعد باستخدام االنتر

مجع عدة أقسام دراسية حول موضوع واحد عرب العامل، وإجراء حوار مباشر فيه، وتبادل اآلراء  •
  .واألفكار يف جماله

مما ميكن الفرد من الدراسة يف ..متابعة الدراسة يف معاهد افتراضية بديلة عن فصول الدراسة التقليدية  •
 .)33(أفضل جامعات العامل عن طريق االنترنت

فبعض الطلبة يفضلون ).. www(صول على معلومات أكثر بغزارة وغىن من خالل الويبإمكانية احل •
استخدام االنترنت بدل املكتبة التقليدية، ألم يعتربون املصادر االلكترونية أكثر حداثة من املصادر 

بآخر ما  مما يربط املستخدم. )34(املطبوعة، حىت املوسوعات الشاملة تبدو قدمية ما مل تكن حدثت كل عام
 .توصل إليه العلم يف أي جمال

توفري جو من املتعة والتشويق أثناء البحث عن املعلومات أكثر من طرق البحث عن طريق الكتب  •
واملراجع واالت وذلك نظرا الحتوائها على عناصر الوسائط املتعددة من أصوات وصور متحركة ورسوم 

 .وأشكال وأمناط خمتلفة من العروض
تعليمية تتصف باحلرية وعدم االقتصار على غرفة الصف، أو زمان حمدد بل التعلم يف أي  توفري بيئة •

 .)35(وقت وأي زمان
ميكن استخدام الربيد االلكتروين ليتواصل من خالله املتعلمون مع املوجه أو املرشد األكادميي بسرعة  •

 مصادر املعلومات املتوافرة عرب وفعالية دون مواعيد مسبقة، أو ساعات مكتبية، إذ بإمكانه توجيههم إىل
 .هذه الشبكة، كما ميكنهم استشارته يف بعض القضايا التعليمية

كما ميكن االشتراك .إمكانية االشتراك لكل من املتعلمني واملوجهني يف منتديات حملية أو عاملية للحوار •
 .)36(بالدوريات اليت تنشرها دور النشر عرب االنترنت

على حل العديد من املشكالت واألعباء املتمثلة يف عدم قدرة اجلامعات على يعمل التعليم عن بعد  •
استيعاب األعداد املتزايدة من خرجيي الثانويات العامة يف البلدان العربية، وخاصة بالنسبة للطلبة الذين 

 .يتطلعون لدراسة ختصصات معينة ولكن ال تسمح هلم معدالم بذلك
من خالل التعامل مع الشبكة، مثل مهارة القيادة، ومهارة بناء الفريق، إكساب الطلبة مهارات إجيابية  •

ومهارة التواصل مع اآلخرين، ومهارة حل املشكالت، ومهارة التفكري اإلبداعي، ومهارة التفكري الناقد، 
 .)37(وغريها من املهارات
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ة العملية التعليمية، باإلضافة إىل ما سبق فإن التعلم عن بعد باستخدام االنترنت، يؤكد على حموري •
إضفاء الطابع (فاملتعلم قادر على مواصلة التعلم ذاتيا، وهذه احملورية تقتضي التركيز على احتياجات املتعلم

 .ومراعاة خلفيته الفردية) الفردي
فيما خيص املعلم، املزيد من احلرية يف اختيار مادة الدراسة وأسلوب تقدميها وعرضها، ويف تقومي أداء  •

أي تعليم اإلنسان كيف يتعلم ذاتيا؟ وكيف يواصل تعليمه؟ أمام تضخم املعرفة وتنوع مصادرها  -طلبته
ومنه نقول أن املعلم قد فقد سلطة احتكار املعرفة، ومل يعد جمرد ناقل هلا . وطرق اكتساا ووسائط تعليمها

 .ة عرب االنترنتوفرص التعلم املتعددة املتاح. إىل كونه مشاركا وموجها إىل موارد املعلومات
فيما خيص املنهج أو املادة التعليمية، مل يعد يتم بطريقة خطية، بل أصبح منهجا حلزونيا، قائما على أن  •

أية مادة تعليمية ميكن تدريسها يف أية مرحلة من العمر، مع استمرارية عملية التعميق املعريف من 
على ما مساه البعض بتشظي النصوص  فنحصل. ما مت تدريسه يف مراحل سابقة) زيادة-تكرار(خالل

 .)38(واملعارف، وتشظي املناهج

  : املنظمة االفتراضية -4
يف االرتباط ) االنترنت باخلصوص(املنظمة اليت تستخدم الشبكات"تعرف املنظمة االفتراضية على أا   

ن تلزم نفسها باألفراد، واملمتلكات واألفكار، بغرض أن تؤمن وتوزع املنتجات واخلدمات، من دون أ
  .)39("الفعلية) املادية( باحلدود التنظيمية التقليدية واملواقع

شكل من أشكال التعاون األفقي والرأسي بني جمموعة من الشركات املستقلة " كما تعرف على أا  
للحصول على خدمة أو منتج وفقا للفهم السائد للعمل، إذ تساهم كل شركة بأفضل ما لديها من 

وتدار املؤسسة . ث تبدو املؤسسة االفتراضية للمالحظ اخلارجي وكأا وحدة متكاملةقدرات، حبي
يف دعم ) مثل االنترنت(االفتراضية من قبل إدارة مركزية، تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نتج، أو وتزول هذه املؤسسة بزوال اهلدف من إنشائها إما باحلصول على اخلدمة أو امل. عملية التنسيق
  "بفشلها

، الفصل بني متطلبات املستهلك )virualness( االفتراضية: وتقوم املنظمة االفتراضية على مباديء  
من أجل إرضاء املتطلبات، التفاعلية عرب  )switching(وإرضاء تلك املتطلبات، املرونة يف التحول 

  .)40(استخدام تكنولوجيا االتصاالت والوسائط املتعددة، والتعاون

وتتشارك اآلن مصانع الطائرات والسيارات مع . وميتد مقر العمل االفتراضي عرب املنظمات االفتراضية  
وغالبا ما يعمل املهندسون يف كثري من الشركات مع . ديها لتصميم قطع الغيار ووحدات التجميعمور

مسون املعلومات إم يتقا.. بعضهم البعض على موقع  العمل االفتراضي لتطوير منتجات جديدة
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فقد أضحى من السهل على  .والتصميمات، واخلواطر واألفكار دون حاجة إىل تقارب مكاين فيما بينهم
فريق من املهندسني يف شركات عدة، أن يعقد اجتماعا يف شكل منتدى من تلك املنتديات اليت تنظم عن 

  .)41()عرب االنترنت(طريق مؤمترات الفيديو
اليت عكستها االنترنت على املنظمات وعلى إجراء العمل واإلدارة فيها، ميكن أن وهناك عدد من املزايا 

  :حنددها يف اآليت
. ضاعفت االنترنت من فرص الوصول واحلصول على املعلومات واملعرفة، وكذلك ختزينها وتوزيعها •

  .لذلك فإن أية معلومات تقريبا، ويف أي مكان وموقع كانت ميكن أن تكون متاحة للمنظمات
باستخدام االنترنت تستطيع املنظمة تقليص عدد من املستويات اإلدارية، ومتكن من سرعة وقرب يف  •

 .االتصاالت بني اإلدارات العليا واإلدارات يف املستويات األقل منها
  .)42(قلصت االنترنت من التكاليف اإلمجالية للمؤسسة املعنية باستخدامه •

  : امةاستخدام االنترنت يف العالقات الع -5
 Public(هناك تعريف شائع للعالقات العامة وأكثر نوعية عرضته جملة العالقات العامة األمريكية  

Relations News ( العالقات العامة وظيفة إدارية تقيم اجتاهات اجلمهور، وحتقق "وفيها تشري إىل أن
عمل للفوز بثقة اجلمهور  سياسات وتصرفات الفرد أو التنظيم مع املصلحة العامة، وتضع وتنفذ برنامج

  .)43("وتقبله للمؤسسة

، فهي ليست مبنأى عن استخدام تكنولوجيا )داخل املنظمة(وألن العالقات العامة وظيفة إدارية   
  .االتصال احلديثة واالنترنت بشكل خاص، واليت صارت أكثر من ضرورية للمزايا الكثرية اليت تقدمها

  :نترنت يف جمال العالقات العامة يف اآليتوميكن إمجال أوجه االستفادة من اال
استخدام قواعد البيانات على الشبكة يف احلصول على املعلومات وكتابة التقارير، األمر الذي مكن  •

  .بعض ممارسي العالقات العامة من املشاركة يف صنع القرار داخل منظمام
راد املنظمة، وخارجيا مع اجلمهور استخدام الربيد االلكتروين كوسيلة اتصال شخصي داخليا بني أف •

 ) .اجلمهور الداخلي واخلارجي(ومع املنظمات األخرى
 .التواجد الدائم يف الشبكة العنكبوتية من خالل املوقع اخلاص باملنظمة •
، عرب الربيد االلكتروين، )on-line interviewing(يف شكل مقابالت يف الشبكة : إجراء البحوث •

، والتخاطب )news groups(، وجمموعات األخبار)websurveys(ة والتصويت يف موقع املنظم
 .واملهاتفة عرب االنترنت) chat)(الدردشة(
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التعرف على صورة املنظمة من خالل ما ينشر عنها من قبل وسائل اإلعالم واملنافسني واملستخدمني  •
 .وغريهم ، يف االنترنت

لشبكة يف حاالت األزمات يطلق عليها تقوم بعض املنظمات الرائدة بإعداد مواقع توضع على ا •
 .)44(وتستهدف مجهورا حمددا) dark web sites(تسمية

وهناك من يرى بأن استخدام االنترنت يف جمال العالقات العامة أزال احلاجز النفسي بني املنظمة  •
على الويب  ومجهورها، فأصبحت تبدو قريبة منهم ، وكأن االنترنت هي البوابة األمامية للمنظمة، وموقعها

  .)45(هو الردهة اليت يتجول فيها اجلمهور

  ):عرب االنترنت(اإلعالن االلكتروين -6
جهود غري شخصية لتقدمي :"إذا كان اإلعالن حسب التعريف الذي أوردته مجعية التسويق األمريكية   

  .)46("األفكار أو السلع أو اخلدمات بواسطة جهة معلومة و مقابل أجر مدفوع
د باجلهود غري الشخصية هو استخدام وسائل اإلعالم املختلفة، فإن اإلعالن عرب االنترنت هو واملقصو  

نوع من اإلعالنات وذلك حسب الوسيلة اإلعالمية املستخدمة، كأن نقول اإلعالن التلفزيوين مثال، مسبة 
  .إىل التلفزيون

العرض التروجيي املقدم من  مجع أشكال"على أنه) عرب االنترنت(وميكن تعريف اإلعالن االلكتروين
  .)47("معلن معني من خالل شبكة االنترنت

الشريط اإلعالين، إعالنات الرعاية : ، أمهها )48(ويتخذ اإلعالن على شبكة االنترنت عدة أشكال  
  .الرمسية، اإلعالنات املفاجئة، اإلعالنات الفاصلية، اإلعالنات املرتبطة، النسخ اإلعالمي

ستثمارات اإلعالنية بشكل واسع على شاشة االنترنت، بعد انطالقها من نقطة ولقد انتشرت اال  
م، هذا الواقع دفع املستثمرين إىل التفكري جديا لتأسيس صناعة قائمة حبد ذاا، 1995الصفر يف عام 

ختتص فقط باإلعالن عرب االنترنت الذي ختتلف قواعده اختالفا كبريا عن قواعد اإلعالن يف وسائل 
  .)49(م األخرىاإلعال

لذلك قامت جمموعة من الشركات الدعائية ودور النشر االلكتروين على االنترنت اية   
وهي رمز خمتصر لالسم الكامل . أي السرعة) fast(بتشكيل منظمة جديدة أطلق عليها رمز1998

العاملية يف ما ساهم يف تشجيع أكرب الشركات ) مستقبل املسامهني باحلصص يف الترويج والدعاية(هلا
  .)50(االستثمار لإلعالن االلكتروين، وجعل مداخيل اإلعالنات تتضاعف سنويا

حيث شهدت اإلعالنات باالنترنت منوا متصاعدا، فعلى سبيل املثال كان املنفق على اإلعالن   
، مث م1998بليون عام  1قفز إىل . مليون دوالر أمريكي 43ال يتجاوز  م1995باالنترنت يف عام 
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بليون  15وكان من املتوقع آنذاك أن يصل إىل حوايل . مليون دوالر 2ليصبح م 1999عف عام تضا
  .)51(م2005دوالر عام 

  :ويتميز اإلعالن عرب االنترنت مبجموعة من اخلصائص، أمهها
أن أي معلن على االنترنت ميكنه أن يدفع فقط على نسبة املترددين الفعليني على إعالنه، وليس على  •

حملتمل ملستخدمي االنترنت الذين ميكن أن يتعرضوا إلعالنه، وهنا يكمن الفرق  الكبري بني الرؤية العدد ا
  .)52(احلديثة لقياس درجة التردد

توفر اإلعالنات باالنترنت للمعلن تغذية عكسية فورية من خالل املعلومات املرتدة من زائري موقعه  •
 .نات التقليديةعلى االنترنت وهي إمكانية ال تتوافر يف اإلعال

كما تتيح للمعلن تفصيل رسائل تروجيية تتناسب مع كل قطاع مستهدف من العمالء، مبجرد  •
 .املشتري احملتمل ملوضع اإلعالن داخل املوقع) ضغط(تنشيط

ختدم اإلعالنات باالنترنت التسويق املباشر، حيث ميكن للمعلن تتبع كل زائر ملوقعه على االنترنت  •
ونوعية االستفسارات اليت طلبها، واملوضوعات مثار اهتمامه، وهو ميكن املنظمة من  تعامل مع اإلعالن

توجيه رسائل تروجيية مباشرة للمستثمرين احملتملني على بريدهم االلكتروين تتضمن االهتمامات اخلاصة 
 .)53(بكل مشتري

للسلع واملنتجات اليت تقدمها إمكانية الوصول إىل أعداد كبرية جدا من األفراد الذين ميثلون سوقا هائلة  •
 .وذلك جيعل عمليات االختيار واملنافسة قائمة بني املنظمات املختلفة . املنظمات

تقدمي اخلدمات بأساليب متنوعة وبيسر وسهولة، مع إمكانية التقييد املستمر ألساليب العرض واإلفصاح  •
ية اليت يصعب فيها تصحيح ما نريده ذه عما تريده املنظمة بسرعة وبتكاليف معقولة قياسا للطرق التقليد

 .املرونة العالية
ميكن لألفراد احلصول على كميات هائلة من املعلومات املعروضة من قبل املنظمة يف اإلعالن  •

 .)54(باالنترنت، مع السرعة الكبرية من خالل نقرات بسيطة على الفأرة
بكثري من تكلفة اإلعالن التقليدي على يتصف اإلعالن باالنترنت كذلك باقتصاديته، فتكلفته أقل  •

 .صفحات اجلرائد واالت، والطبع أقل من تكلفة اإلعالن يف التلفزيون والقنوات الفضائية
ميكن للمعلن استخدام التقنيات الفنية املتقدمة لشبكة االنترنت من مؤثرات بصرية وصوتية جلذب انتباه  •

  .)55(املشترين احملتملني

  ):عرب االنترنت(روينالتسويق االلكت -7
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تلك العملية االجتماعية واإلدارية اليت يتم مبقتضاها احلصول على  )marketing( يقصد بالتسويق   
االحتياجات والرغبات عن طريق خلق وتبادل منتجات ذات قيمة مع اآلخرين، ويتضمن ذلك ختطيط 

  .)56(وتسعري وترويج تلك املنتجات
ستخدام امكانات شبكة االنترنت وشبكات االتصال املختلفة ويقصد بالتسويق االلكتروين ا  

  .)57(والوسائط املتعددة يف حتقيق األهداف التسويقية

ويشري التسويق االلكتروين عرب االنترنت إىل األنشطة التسويقية اليت يتم تنفيذها عرب شبكة    
فهناك التوزيع باالنترنت، التسعري  ويستفاد من ذلك أن التسويق باالنترنت متعدد الوظائف،. )58(االنترنت

  .باالنترنت، والترويج باالنترنت

  :وللتسويق باالنترنت مزايا عديدة، أمهها
التسويق املباشر على االنترنت باستخدام الربيد االلكتروين، أو كتيبات االنترنت املصورة، أو بالربيد  •

وذلك ما يؤدي إىل خفض ميزانية التسويق )59() داخلية أو خارجية(الصويت، أو التسويق بقواعد البيانات
  .وتوفري األموال

توفري الوقت من خالل اختصار خطوات عملية التسويق، إذ أن مجيع مراحل عملية التسويق ميكن أن  •
تتم بواسطة اخلدمة املباشرة على أجهزة الكمبيوتر وشبكة االنترنت، باإلضافة إىل أن التسويق االلكتروين 

 .)60(اعة طوال العاممتاح على مدار الس
 .يتيح للمنظمات خدمة قطاعات جديدة ومتنامية من العمالء، يشار إليهم بعمالء التسويق باالنترنت •
يسهم التسويق باالنترنت يف زيادة رضا العمالء، وحتسني جودة املنتج، فالقدرات التفاعلية هلذا النشاط  •

 .تتتيح تغذية عكسية فورية ملواقع املنظمات على االنترن
يساعد التسويق باالنترنت مبفهومه الواسع يف خلق الوعي لدى املشتري باملنتج، فعرض املنتجات  •

املختلفة على شبكة االنترنت يسهم يف خلق إدراك عال باملنتج ومكوناته، وخصائصه وأسعاره، مبا يتوافر 
 .)61(للشبكة من تقنيات ومؤثرات فنية عالية

وجعل أية منظمة على ) خدمة ما بعد الشراء(مة العمالء الكترونياتستخدم إمكانيات االنترنت يف خد •
اتصال وثيق بعمالئها احلاليني أو املستقبليني، وتساعد أمتتة خطوات خدمة العميل الروتينية واملتكررة، على 
ختفيف العبء الفين على املسؤول عن إجابة األسئلة املتكررة اليت يطرحها العمالء، ويعفيه من تكرارها 

  .)62(أكثر من مرة

  :)عرب االنترنت( التجارة االلكترونية -8
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يصف عمليات تبادل ) emerged concept(تعرف التجارة االلكترونية بأا مفهوم مشتق   
املنتجات من بيع وشراء وتبادل املعلومات بني البائعني واملشترين عرب شبكات احلاسبات اآللية وشبكة 

  .االنترنت
  رة االلكترونية بأنه مفهوم مشتق، نظرا ألنه ميكن اشتقاق أكثر من تعريف هلاويوصف مصطلح التجا

  .)63(وفقا للمنظور الذي يتم به تناول تلك الظاهرة

املعامالت التجارية اليت تتم "بأا بصفة عامة) OCDE(وعرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
عاجلة ونقل البيانات الرقمية مبا فيها الصوت والصورة من من قبل األفراد واهليئات، واليت تعتمد على م

واليت تسمح بالدخول إىل شبكات ) minitelaol(خالل شبكات مفتوحة مثل االنترنت، أو مغلقة مثل
  .)64("مفتوحة

 م1998وقد منت التجارة االلكترونية عرب شبكة االنترنت بسرعة مل تكن متوقعة، ففي الفترة ما بني   
مليار  16.5مليون وظيفة تتعلق بالتجارة االلكترونية يف نفس الفترة من  2.3خلقت حنو م 1999إىل اية 

أما يف إحصائيات أخرى فتشري إىل أن حجم  .)65(%127مليار دوالر أي مبعدل منو  37.5دوالر إىل 
دوالر  مليار 7000، وتوقعت أن يصل إىل م1999مليار دوالر عام 170التجارة االلكترونية وصل إىل 

  .)66(م2005عام 
أن قطاعات السياحة واإلعالم  م1999وأظهرت دراسة أجرا مدرسة لندن لالقتصاد يف سبتمرب   

  .)67(موقع مؤسسي تقدم التجارة االلكترونية على االنترنت 100والترفيه هي القطاعات الغالبة على اكرب 

االقتصادية كوا اصطدمت  –لثورة التقنية والالفت أن الدول العربية عموما بقيت بعيدة عن هذه ا  
تتمثل أوال يف كون اللغة العربية كانت ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من .. باديء األمر بعدة معوقات 

 مساحة االستخدام على االنترنت باإلضافة إىل غياب اإلطار التشريعي والقانوين لرعاية هذه التجارة
كترونيات أو االتصاالت، ونقص كبري يف وعي املستهلك لوسائل وفقدان البنية التحتية سواء يف االل

التجارة االلكترونية، وخصوصا وسائل الدفع االلكتروين وتسلم املشتريات فضال عن ضعف الثقة ببطاقات 
لكن وسط كل هذه ..االئتمان، وباألمور املتعلقة حبماية املعلومات سواء بالنسبة إىل التاجر أو املستهلك

كنت مملكة البحرين واإلمارات العربية املتحدة السيما ديب، من أن ختطو خطوات كبرية على املعوقات مت
  .)68(صعيد التجارة االلكترونية 

  :تتمثل أهم خصائص التجارة االلكترونية عرب االنترنت فيما يلي
ملغيب يف حبكم الطبيعة التفاعلية لالنترنت، فإن املستهلك اجلديد مل يعد نفسه املستهلك القدمي ا •

  .االقتصاد التقليدي فاملستهلك على الشبكة يتفاعل مع املنتج ومع املستهلكني اآلخرين
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، فالتسويق ضمن شبكة )69(وأصبح بإمكانه أن يكتسب معلومات شبه كاملة عن السوق وعن السلعة
واملسارح  االنترنت يتيح اإلطالع على عناوين وأسعار اخلدمات األكثر انتشارا مثل املصارف والفنادق

وإذا كانت بعض السلع التجارية مثل الثياب . ووكاالت السفر، مع توفري إمكانية احلجز وقطع التذاكر
واهلدايا املعلبة تتطلب دقة أكثر على صعيد التدقيق وكيفية االختيار، فإن الربامج الرسومية الثالثية األبعاد 

)3d( طة بالعديد من السلع إىل حد بعيدعلى االنترنت ستسهل التجارة االلكترونية املرتب)70(.  
من املؤكد أن التجارة االلكترونية تقوم بتخفيض املسافة االقتصادية اليت تفصل املنتجني عن املستهلكني  •

الذين بإمكام القيام مباشرة باملشتريات دون اللجوء إىل الطرق العادية، كتجارة اجلملة، أو حىت املوزعني 
لومات جيدة، وتكاليف ضعيفة التبادل، وأسعار منخفضة، واختيارات متنوعة، الذين سيستفيدون من مع

وإمكانية طلب سلع متكيفة مع احتياجام اخلاصة والتسليم يف وقت معني وسلع غري مادية ويف شكل 
  .)71(رقمي

 لقد أصبح املستهلكون قادرون على التسوق يف وطنهم أو على مستوى العامل، باختيار تشكيلة متنوعة •
 .)72(من املنتجات يف السوق احمللية وأيضا على مستوى العامل

إن معظم البضائع والسلع املعروضة على شبكة االنترنت عادة ما تكون أقل سعرا من رفوف احملالت،  •
كما يوفر . حىت وإن أضفت عليها رسومات الربيد والنقل فستكون أقل سعرا مما هي عليه يف الشارع

 .)73(انية البحث والشراء ملواد قد ال تكون متوفرة يف السوق أصالالتسوق االلكتروين إمك
وبفضل . أما بالنسبة إىل البائعني، فإن التجارة االلكترونية متكنهم من الوصول إىل األسواق العاملية •

التجارة االلكترونية تتمكن الشركات من إجياد مصادر دخل جديدة، مما يفرض عليها أن تتهيأ بسرعة 
كما أن . سها بدقة يف كل امليادين، بدء باألمور املالية إىل األمور اإلدارية، فالتسويقية وغريهاوتنظم لنف

 .)74(التجارة االلكترونية ستوفر الكثري من التكاليف
من ناحية و " مؤسسات جتارية"وتنقسم األعمال التجارية اليت ميكن خدمتها الكترونيا إىل جتارة بني •

أخرى من ناحية " مؤسسات جتارية"من ناحية، و" مؤسسات جتارية"وجتارة بني  من ناحية ثانية،" أفراد"
تبلغ نسبة حصيلة م 2000األمريكية، ونشرت يف أكتوبر " ديلويت"ثانية، وطبقا لدراسة أجرا مؤسسة 

  .)75( % 17جتارة املؤسسات فيما بينها، من خالل العمل االلكتروين حنو

  :نتالطب عن بعد باستخدام االنتر -9
تعود جذور فكرة الطب عن بعد إىل الستينات، عندما أثبت العلماء العاملون يف وكالة الفضاء    

إمكانية مراقبة الوظائف الفسيولوجية، كضغط الدم وسرعة ضربات القلب وحرارة ) ناسا(األمريكية
  .)76(اجلسم لرواد الفضاء خالل رحالم الفضائية وذلك بواسطة األطباء على األرض
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وجاءت االنترنت لتوسع وتعمق من مفهوم الطب عن بعد، وباتساع استخدام االنترنت اتسعت    
  .دائرة استخدامها يف جمال الصحة بصفة عامة ويف جمال الطب عن بعد بصفة خاصة

وازداد االهتمام الدويل ذا اال، حيث انعقدت الندوة العاملية األوىل للطب عن بعد يف الربتغال يف   
وقد ناقشت الندوة خمتلف تطبيقات الطب عن بعد والتجارب املكتسبة يف بلدان عديدة  .م1997لية جوي

  .)77(وآليات التمويل، فضال عن استراتيجيات التعاون بني قطاعي الرعاية الصحية واالتصاالت

وحىت وقت قريب كان الطب عن بعد يستعمل بصورة خاصة من قبل املستشفيات لعمليات   
ثل اجلراحة عن بعد، ولكن اختبارات أجريت على عينات من املرضى دلت على أن الطب متخصصة م

  .)78(عن بعد بإمكانه تأمني عناية ذات نوعية باملرضى يف منازهلم أو يف مراكز معاينة حملية

وانتشرت مواقع االنترنت اليت تم بالصحة االلكترونية والطب عن بعد يف البلدان العربية، وخاصة   
  .)79( 2005موقعا حىت عام  480اململكة العربية السعودية اليت بلغ فيها عدد املواقع ما يقارب  يف

  :ويتميز الطب عن بعد مبزايا وخصائص عديدة منها   
يتجه الطب عن بعد اليوم إىل العاملية، حيث جند أن العديد من املستشفيات بدأت تشترك يف مشاريع  •

ألف  12ألف مريض سنويا، منهم  400األمريكي الذي يستفيد من خدماته عاملية، مثل مركز مايو الطيب 
  .)80(من دخل املركز  % 12مريض ينتمون إىل مناطق الشرق األوسط وأمريكا اجلنوبية وأوروبا وميثلون 

ميكن أن يكون الطب عن بعد يف الوقت احلقيقي حيث يكون االتصال والتفاعل متزامنا، وقد يكون  •
 ) .تخدام الربيد االلكتروين مثالباس(غري متزامن

إمكانية تطوير مباديء الرعاية الصحية بشكل أسرع، فيعزز التعاون الطيب يف تقاسم املعلومات  •
 .واخلربات، حيث يسهل االستعانة مبتخصصني أجانب من دول خمتلفة

كل دوري من حمل تأيت أمهية الطب عن بعد بالنسبة لألمراض املزمنة من إمكانية متابعة حالة املريض بش •
 .)81(إقامته، وتلقي التعليمات الالزمة من الطبيب املختص بشكل دوري كذلك

ميكن للطب عن بعد أن يفرض نفسه كوسيلة للحد من التكاليف املتعلقة باإليواء يف مراكز العناية  •
 .)82(وبالعالج

  

  :استخدام االنترنت يف جمال السياحة- 10
شهده العامل اليوم حترص كافة وزارا ت السياحة على مستوى العامل نظرا للتقدم التكنولوجي الذي ي  

على ربط املنشآت السياحية يف جمتمعاا بشبكة االنترنت، ووضع بنك معلومات سياحي عن مجيع املناطق 
السياحية، يتضمن معلومات وافية عن التاريخ احلضاري للمعامل السياحية، فضال عن كيفية حجز الفنادق 



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    استخدامات االنترنت/  الثالثالفصل 
 

 90

السيارات السياحية، وكافة املعلومات اليت تلزم السائح بغية خدمة العملية السياحية وتروجيها يف واستئجار 
  .)83(اتمعات األخرى

شقة لقضاء  2200فندق و  1000منتجعا سياحيا و  140، م1999وعلى سبيل املثال كان يف عام   
أللب، قد مت ربط مجيع حاسباا اآللية السويسرية الواقعة يف أحضان جبال ا) غروبندين(اإلجازات مبنطقة

املستخدمة يف تنفيذ عمليات احلجز وحسابات تكلفة اإلقامة، وتأجري الغرف يف موقع واحد على 
  .)84(االنترنت
موقعا للترويج السياحي والثقايف وغالبا ما  50تسجيل حوايل  م2001أما يف اجلزائر، فقد مت عام     

موقع  100ويف نفس الفترة سجل يف مصر أكثر من . أو جتديد ملدة طويلة  تبقى هذه املواقع دون متابعة
  .)85(خمتص بالسياحة

أدى توسع استخدام االنترنت يف جمال السياحة إىل ظهور ما يدعى بالسياحة االفتراضية اليت تسمح    
عن بعد ملستخدم االنترنت بزيارة متاحف ومعارض افتراضية، باإلضافة إىل زيارة مناطق سياحية 

وميكن ملستخدمي االنترنت اإلطالع  .)86(واإلطالع على أدلة السياحة اليت تعرضها العديد من املؤسسات 
على أدق تفصيالت الفنادق ما يدفع الشركات املشرفة على الفنادق لتحسني أوضاع اخلدمات بسرعة 

  .)87(قبل أن يتعرف السياح على التفاصيل يف املوقع االلكتروين على االنترنت

  :األلعاب عرب االنترنت - 11
كغريها من وسائل اإلعالم التقليدية، فإن االنترنت قد خصصت حيزا كبريا من مواقعها اليت تشهد    

حيث تتوفر يف االنترنت ألعاب الكترونية تتميز . ازديادا مطردا للترفيه والتسلية بطرق وأساليب متنوعة
مهما كانت ميوله، باإلضافة إىل تعدد مصادر هذه . سة أية لعبةبالتنوع الشديد الذي يتيح للمستخدم ممار

كما أن هناك ألعاب تستفيد من خصائص ). anonymous ftp(األلعاب، منها على سبيل املثال
  .)88(االنترنت كالتفاعلية إذ ميكن مثال لعب الشطرنج مع شخص آخر يف مكان آخر من هذا العامل

كوسيلة للتشخيص والعالج ألولئك الذين يعانون من االضطرابات  وميكن استخدام ألعاب االنترنت   
وهو عبارة عن تقليد جللسة مع طبيب نفسي، حيث أن مستخدم االنترنت ميكنه ) eliza(النفسية كربنامج

  .)89(..أن يفضي مومه عن طريق أسئلة وأجوبة بينما

ما تتوفر لديهم اإلمكانات والفرص بل أصبحت االنترنت يف حد ذاا متثل ساحة لعب للصغار، عند   
بال حدود، حيث يصبح يف متناول يدهم الصوت واملوسيقى والصورة والصور املتحركة والنص املتشابك 

  .)90(من األجزاء املختلفة للكرة األرضية

  :التواصل من خالل جمتمع افتراضي - 12



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    استخدامات االنترنت/  الثالثالفصل 
 

 91

، )اتمع االفتراضي(ح أول من استعمل مصطل) H. Rheirgold(رينبورد . ـيعترب الباحث ه   
  .)91(ويصفه بأنه العناصر االجتماعية اليت تربز يف شبكة االنترنت

حيث ال يتم االتصال وجها لوجه ولكن من خالل احملادثات واحلوارات والربيد االلكتروين، ومع   
ء من آخرين ال يعرف بعضهم البعض، وال متيزهم مسات خاصة سوى ما يفرضه هذا الواقع وحاجاته، بد

الصداقات اجلديدة مع آخرين يف ثقافات خمتلفة إىل االتصال ذه الثقافات ذاا والتجول خالهلا مبا يليب 
  .حاجة الفرد إىل االتصال ذه الثقافات وأفرادها

ويف هذا يسود االعتقاد بأن الفرد قام بتوسيع دائرة عالقاته، ولكن يف إطار واقع جديد يرمسه األفراد    
  .)92(، أو ترمسه عمليات التخيل والتقمص اليت تتم يف عمليات هذا االتصال الرقميألنفسهم

وقد يتعدى األمر إىل إقامة مجهورية دميوقراطية افتراضية، كاليت أقامها طلبة أملان، وتتوفر هذه الدولة    
يف موقع  على حكومة وشرطة وعملة وأحزاب افتراضية والزواج عالقة روحية الكترونية، يتم كل ذلك

  .)93(م2000كان قد أنشئ عام  )www.do12day.com( على االنترنت

  :اإلعالم اإلسالمي والدعوة عرب االنترنت - 13
إن اإلعالم اإلسالمي روح تسري يف النشاط اإلعالمي كله، تصوغه وحتركه وتوجهه منذ أن     

  .عمال منتجا متكامال مقروء كان أو مسموعا أو مرئيايكون فكرة إىل أن يغدو 
وقد طرح اإلعالم اإلسالمي بقوة على الساحة الثقافية يف الربع األخري من القرن العشرين على     

وفضل السابقني إليه، يف حماولتهم التأسيس القيمي . أمهيته كتعبري عن منط من أمناط الفن والفهم اإلعالمي
  .)94(ملقومات وأركان العملية اإلعالمية والتأصيل األخالقي

وتعترب االنترنت وسيلة إعالمية مثالية الحتواء اإلعالم اإلسالمي بصفة عامة واإلعالم الديين     
  .والدعوة اإلسالمية بشكل خاص

وحسب املفكر اجلزائري عبد الرمحن عزي فإن املدخالت اإلسالمية يف االنترنت ليست بأي حال     
كما أن احملتوى اإلسالمي يف االنترنت . نها تفتقر إىل التحدث املستمر يف خمتلف ميادين املعرفةضئيلة، لك

يتجه إىل عكس وجود النسق السوسيوسياسي يف العامل اإلسالمي، منتوج دنيوي ال خيتلف عن النموذج 
  .الغريب

، أمهها القرآن الذي وجيب تقدير وجود عدد من املصادر اإلسالمية األصلية يف شبكة االنترنت    
صار يف املتناول مبختلف اللغات، ونفس الشيء يقال عن السنة النبوية، املفهرسة واملصنفة لتسهيل الوصول 

http://www.do12day.com
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هلا خصائص االنترنت والدعوة من خالهلا، ى على أحد ما لذلك من فوائد ختتزخيف الو.)95(إىل نصوصها
  :هذه الفوائد ميكن ذكر أمهها يف

  .لداعية خياطب مشارق األرض ومغاراعاملية الدعوة، فا •
 .سهولة االنتشار بإجراءات وخطوات بسيطة •
 .حرية الكلمة فالدعوة يف هذا اال بال قيود وال حدود •
 قلة التكلفة املادية يف إعداد الربامج واألنشطة •
 الدعوة فيها ذات طابع تفاعلي بني الداعية واملتلقني •
 .ملادة صوتية أو مكتوبة أو مرئيةتوثيق املعلومات وحفظها سواء كانت ا •
سهولة اإلطالع والوصول على نتاج الدعاة وحبوث العلماء وفتواهم، واالستفادة منها يف أي وقت ولو  •

 .)96(طالت املدة 
ورغم هذه اخلصائص اليت توفرها شبكة االنترنت، إال أنه هناك حتديات تواجه البلدان العربية    

  :ميكن مجع هذه التحديات يف ثالثة عناصر حموريةو .أمثلة للتقنية الشبكيةواإلسالمية يف سبيل استخدام 
  .كالنقص يف صناعة احلاسوب حمليا.. التحديات املرتبطة بواقع التخلف املادي احملض •
التحديات املرتبطة بالتخطيط من حيث حتديد األهداف واإلمكانات والوسائل وضوابط التعامل  •

 .التطبيقي معها
العالقة املباشرة بالتقنية الشبكية واستخدامها، ليتم توظيفها باألسلوب املناسب للغرض  التحديات ذات •

 .)97(املناسب

  :األبعاد العلمية والبحثية لالنترنت - 14
فكانت تلك  لقد كان لشبكات املعلومات اجلامعية والبحثية الدور الكبري يف منو االنترنت،      

ية والوطنية والدولية متثل اجلو املالئم هلا، فاستقطبت حوهلا الباحثني الشبكات بأعدادها الكبرية اإلقليم
  .)98(ليتبادلوا األفكار فيما بينهم وإلثراء الشبكة باملعلومات واملعطيات

لذلك فبإمكان املكتبات اجلامعية القيام بإجناز مشاريع تتمثل يف النشر االلكتروين للرسائل      
اخل، ومن ..ج الفكري متوفر عكس ما هو ينشر يف شكل كتب أو دورياتاجلامعية، كون أن هذا اإلنتا

ناحية أخرى فإن تداول الرسائل اجلامعية واستعماهلا كوا وثيقة علمية هو استعمال ضعيف وحمدود 
ألسباب كثرية، وهلذا فإن النشر االلكتروين هلذه األعمال األكادميية وبثها بواسطة االنترنت ميثل أحسن 

وباستطاعة املكتبات اجلامعية ملا . تعريف ذه األعمال ووضعها يف متناول كل من يف حاجة إليهاطريقة لل
  .)99(تتوفر عليه من حواسيب وبرجميات وإمكانيات بشرية أن جتسد هذا املشروع على أرض الواقع

II - االستخدامات السلبية لالنترنت:  
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إال أن هناك جانب آخر من االستخدامات مليء رغم االستخدامات االجيابية الكثرية لالنترنت،    
باألخطار والسلبيات جتعل االنترنت تبدو يف غاية اخلطورة كوسيلة ميكن استغالهلا من أطراف هلم غايات 
وأهداف إجرامية وغري قانونية، أو من أطراف يسيئون استخدامها من غري قصد، وميكن أن نورد فيما يلي 

  :نترنتأهم االستخدامات السلبية لال

  )worms(والديدان ) viruses(التخريب باستخدام الفريوسات -1
  ):viruses(التخريب باستخدام الفريوسات -1-1
مت تصميمه ) سوفت وير(برنامج كمبيوتر"يعرف خبري الكمبيوتر األمريكي فريد كوهن الفريوس بأنه   

ري مدمر للجهاز كأن يستخدم ليدخل الكمبيوتر بسرية تامة، فيفعل فعله الذي يتراوح بني أن يكون غ
ت مثال، أو أن يكون عنيفا ويتلف امللفات فال يعود بعده الكمبيوتر سوى كتلة معدنية ال فائدة للتنص
  .)100("منها

وهذه )تكاثر(الفريوس مرة أخرى) نسخ(ويقوم عمله على تعديل الربامج األخرى حبيث تقوم بتكرار  
  .الذي يصيب اإلنسان العملية مشاة لعملية انتقال الفريوس

التكاثر واملضاعفة، واالختفاء أو التخفي، : فالفريوس االلكتروين يتصف عموما بثالث خصائص هي  
  .)101(مث االنفجار حيث يبدأ بالعمل

) 300و  200(وتنتشر فريوسات الكمبيوتر بشكل كبري بسبب سهولة تكوينها، فهناك ما بني   
تشار احلاسبات الشخصية واحملمولة، والربيد االلكتروين، واالتصال فريوس جديد كل شهر مع استمرار ان

هجوم ) 71402(وبناء على تقرير نظم من االنترنت فإن هناك . عن بعد، وزيادة االرتباط على الشبكات
  .)102(م2000فريوس يف الربع األول من عام 

   ذو االسم املغري) وس احلبفري(وميكن أن تتسبب هذه الفريوسات خبسائر فادحة كاليت تسبب فيها   
)I love you( يف م2000ماي  5و  4، والذي بلغ ذروة انتشاره من خالل الربيد االلكتروين يومي ،

خسارة املاليري من الدوالرات على املستوى العاملي، ويف ضياع املعطيات وشل آالف املواقع املعلوماتية 
  .)103(اده املعلومايتواحلواسيب الشخصية إىل حني اكتشاف واستعمال مض

  :والفريوس أنواع اختلف املختصون يف تصنيفاا ومسمياا، ولكن أشهرها يتمثل يف

إذ حيل هذا النوع من الفريوسات حمل تعليمات  ):boot sector( فريوسات قسم التحميل •
شر يف الذاكرة التحميل يف نظام الكمبيوتر ويتغلغل فيها، وحاملا يبدأ تشغيل النظام فإن الفريوسات تنت
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الرئيسية قبل نظام التشغيل، حيث يستطيع التأثري يف بقية امللفات، وهكذا تتكرر العدوى وتنتشر، ومن 
 .)ripper, stoned ,ant cmos)104: أمثلة هذا النوع

. فريوس املاكرو هو تعليمات حيملها برنامج تنفذ تلقائيا ):macro viruses(فريوسات املاكرو •
مهددة ذا الفريوس الذي ينتج نفسه بنفسه يف كل مرة يشغل فيها ...) رد، اإلكسلوالو(وغالبية الربامج

الربنامج املصاب، وغالبا ما ينسخ الفريوس نفسه يف ملف تشغيل الربنامج، وبالتايل فإن أية وثيقة تستخدم 
أو بالربيد من خالل ذلك الربنامج تصبح مصابة، وإذا ما مت إرسال أية وثيقة سواء كانت على قرص 

وقد ظهرت هذه الفريوسات يف منتصف عام . االلكتروين فإا تصيب برنامج الشخص املتلقي ا
 .)105(م، وتعترب من أكثر الفريوسات انتشارا1995

وميتاز هذا النوع من الفريوسات بقابليته أن ينقل  ):file sector viruses(فريوسات امللفات •
من النوع ) )extensionا االربامج واليت تكون يف العادة متددالعدوى إىل امللفات الفاعلة يف 

)com,exe( مث يبقى يف ذاكرة احلاسوب، ويصيبها بالعطب، ويصبح عندها أي برنامج قيد التشغيل ،
ومن الفريوسات املشهورة من هذا النوع فريوس القدس، الذي . )106(معرضا خلطر اإلصابة بالفريوس

  .)107(م 1988ف الثالث عشر من أي شهر منذ ظهوره عام ينتشر كل يوم مجعة يصاد

وهذا النوع يصعب التعامل معه والتغلب عليه، إذ أنه يعترب جتميعا : الفريوسات متعددة األشكال •
لألنواع السابقة من الفريوسات، فهو يصيب وحدة التشغيل، وإصابة أي منها يعين أن اآلخر معرض 

لفات من شر هذا الفريوس لن جيدي نفعا ما دام أنه موجود يف وحدة وتطهري امل. لإلصابة يف أية حلظة
 .)108()االنثراكس(و) تاكيال(التشغيل، وأبرز األمثلة على هذا النوع، فريوس

  ):worms(التخريب باستخدام الديدان -1-2
رر ختتلف الديدان عن الفريوس، حيث إنه برنامج مستقل وال يعتمد على الربامج األخرى، وهو يك   
على احلاسوب ذاته، وحياول أن يصيب احلواسيب األخرى اليت ميكن أن تكون متصلة ) ينسخ(نفسه

بشبكة االنترنت، وتقوم الديدان دم نظام احلاسوب وتعطيله، وتدمري البيانات، وذلك يف وقت معني، أو 
تالء الذاكرة بشكليها حيث تتكاثر حىت ختتلف منظومة العمل بزمحة ام،  )109(بعد تكاثر  معني من النسخ

  .)110(احلقيقي واالفتراضي وتوقف سعتها عن نسخة العمل الالزمة
اليت حتتوي على املعلومات والبيانات ) servers(وختتص الديدان مبهامجة أجهزة الكمبيوتر اخلادمة   

ال بعد أن ال حتتاج إىل مكان إقامة فهي دائمة الترح) worms(فالديدان. املوجودة على شبكة االنترنت
  .)111(حتط لوقت معني لتعيث فسادا

  :االختراق يف االنترنت -2
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وختتلف طرق اختراق األجهزة والنظم باختالف .. تتمثل ميكانيكية االختراق يف السيطرة عن بعد    
وسائل االختراق ولكنها مجيعا تعتمد على فكرة توفر اتصال عن بعد بني جهازي الضحية والذي يزرع به 

اخلاص باملخترق، وجهاز املخترق على الطرف اآلخر حيث يوجد برنامج املستفيد أو ) server(اخلادم 
  .)client ()112(العميل

  :وهناك ثالث طرق شائعة لتنفيذ االختراق يف االنترنت 

  ):trojan horses( عن طريق ملفات أحصنة طروادة -2-1
التارخيية املعروفة، إذ تبدو " صان طروادةح"ومسيت هذه امللفات بأحصنة طروادة ألا تشبه قصة   

فالتروجان عبارة عن برناجمني،  .)113(بريئة ونافعة ولكنها يف احلقيقة تستخدم إلدخال برنامج آخر ضار
األول برنامج موثوق به يرغب املستخدم يف حتميله على جهازه، ولكن يلتصق يف هذا الربنامج، برنامج 

الذي ال يظهر للمستخدم حيث يقوم بتحميل نفسه تلقائيا مىت قام  )الباب اخللفي(آخر مثل برنامج 
  .املستخدم بتحميل الربنامج األول 

وعندما حيمل برنامج الباب اخللفي يف جهاز كمبيوتر ما فإنه يفتح ثغرة يف ذلك اجلهاز تسمح ألي    
يث ميكن استرجاع أو وباستخدام برنامج مرافق، من التحكم الكامل باجلهاز ح. مستخدم على االنترنت

حذف أو تغيري أي معلومة خمزنة على ذلك اجلهاز، كما ميكن أيضا مساع ورؤية ما يدور حول ذلك 
  .)114(اجلهاز املصاب إذا كان اجلهاز يضم مايكروفون وكامريا 

  ):IP Adress( عن طريق -2-2
 IPباسم الـ مبدئيا كل جهاز متصل بشبكة االنترنت يكون له رقم معني خاص به يعرف    

Adress     )Internet Protocol Adress( أي أن ،)IP ( يكون كرقم هوية خاص بكل من يعمل
  .على االنترنت

اخلاص بالضحية، فإنه من خالله يتمكن من الولوج ) IP(حينما يتمكن خمترق حمترف من معرفة رقم 
  .ال بالشبكة فقطإىل اجلهاز والسيطرة عليه خالل الفترة اليت يكون فيها الضحية متص

 IPلكن هذا اخليار ال خيدم املخترق كثريا ألن السريفر اخلاص مبزود اخلدمة يقوم بتغيري رقم الـ 
  .)115(اخلاص باملشترك تلقائيا عند كل عملية دخول للشبكة

  ):cookies(عن طريق الكعك -2-3
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تزن الفئة األمنية من خت على القرص الصلب للمستخدم،) text files(وهي عبارة عن ملفات نصية   
اليت ميكن أن تستثمر كدليل ميكن للمضيف  و.. هذا النوع قائمة تفصيلية عن أهم خيارات املستخدم 

  . تقدمي أفضل اخلدمات املمكنة لزبائنه من خالله
 بتتبع مجيع االنتقاالت املعلوماتية اليت) ودون علم املستخدم(أما الفئات غري األمنية من الكعك فتقوم   

ميارسها يف الفضاء املعلومايت خطوة فخطوة، فتدون مجيع املواقع اليت يقوم بزيارا، والكلمات املفتاحية 
اليت يستخدمها يف آالت البحث، والربيد االلكتروين الوارد والصادر لفترات طويلة مما يوفر مثال للجهة 

التلصص على مجيع حتركاته وأنشطته املنافسة يف حقل ما فرصة مثينة ملعرفة ما يدور بذهن املنافس، و
  .)116(العلمية واالقتصادية والصناعية

  :القرصنة عرب االنترنت -3
ويقصد ا نسخ الربامج بصورة غري شرعية أو احلصول على معلومات خمزنة يف ذاكرة احلاسوب    

ل على كلمة ويتم احلصول على املعلومات املخزنة إما بصورة  مباشرة عن طريق احلصو. دون وجه حق
وإما بصورة غري مباشرة عن طريق التقاط املوجات الكهرومغناطيسية املنبعثة من احلاسوب أثناء ... السر 

  .)117(تشغيله وترمجتها
بالقرصنة واليت تتضمن خمتلف األنواع من  ةوتنتشر يف االنترنت عشرات املواقع املختص   
اليت حتمل جمانا أو بأمثان خبسة بينما قد يقدر مثنها يف ..) .الربامج اخلدمية األلعاب، نظم التشغيل(الربامج

ويصطلح على تسمية هذه املواقع يف جمتمع االنترنت املوازي، . السوق بعشرات اآلالف من الدوالرات
  .)warez()118(مبواقع 

ن أو قراصنة الكمبيوتر والشبكات، الذي) اهلاركز(وارتبط بظاهرة القرصنة على االنترنت مصطلح   
  :)119(ميكن متييز ثالثة أنواع منهم

  .النوع األول ال يهدف إىل اإليذاء، وهدفهم هو املشاركة احلرة للمعلومات، ورفض احتكار املعرفة -
 .النوع الثاين يهدف إىل االستفادة واإلثارة بالتالعب بشركات االتصاالت والربجميات  -
األجهزة، ويتم ذلك إما بشل املواقع على النوع الثالث يهدف إىل التسلل لتخريب األنظمة ورمبا  -

الشبكة وتعجيزها عن العمل أو بزرع الفريوسات املدمرة، أو امللفات القادرة على سرقة ملفات املعلومات 
 .من األجهزة أو املواقع املستهدفة

 11فقط حبوايل م 1998وتنجر عن هذه القرصنة خسائر فادحة للمنتجني األصليني قدرت سنة    
دوالر يف جمال الربجميات وحدها، بغض النظر عن قرصنة املوسيقى واإلنتاج األديب والعلمي، كما مليار 
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ألف وظيفة سنويا وقيمة  130قدرت عدد الوظائف املفقودة بسبب عمليات القرصنة يف أمريكا بـ 
  .)120(الضرائب غري احملصلة مبليار دوالر سنويا

  : اإلباحية اجلنسية عرب االنترنت -4
إا عبارة عن شكل من أشكال اجلرمية املنظمة تقوم ا شبكات حملية، جهوية وعاملية، تقدم عروضا    

جنسية مغرية نفسيا وماليا عرب مواقع ظاهرة ومتسترة، أو تقتحم ا بريد مستخدمي االنترنت دون 
اعات املوازية وجيد هذا النوع من اإلباحية الدعم الكامل والتشجيع العلين من طرف اجلم. استئذان

واجلمعيات االفتراضية اليت تعمل على فرض أخالقياا اإلباحية يف شىت ااالت، وتوفري احلماية القانونية 
  .)121(هلا

شبكات املافيا العاملية بعض هذه املواقع لتحقيق أرباح طائلة من العالقات غري الشرعية بل واستغلت    
والسيدات من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا عرب هذه  اليت تنشأ من خالهلا، وتسويق الفتيات

قبل عام (ألف موقع  500وكانت إحدى الدراسات قد أشارت إىل وجود ما يقرب . )122(الشبكة
  .)123(حيتوي على مضمون جنسي، ويصور عدد كبري من عالقات جنسية مع األطفال )م2003

 4.7مثال أن ) play boy(نترنت، إذ تزعم شركةو تلقى املواقع اإلباحية رواجا بني زائري اال   
بعدد زوار ) webside story(مليون زائر يزور صفحاا يف األسبوع الواحد، ويف دراسة أجرا 

 280000صفحات الدعارة واإلباحية يف االنترنت وجدت أن بعض هذه الصفحات يزورها أكثر من 
  .زائر يف اليوم الواحد

من التجارة االلكترونية كما  % 8موعة مشتريات الدعارة يف االنترنت بلغت جمم 1999ويف سنة    
  .)124(مليون دوالر  970بلغت جمموعة األموال املنفقة على الدخول على الصفحات اإلباحية 

كما تفشى ارتياد املواقع املروجة للجنس من قبل الشباب العريب، إذ توصلت إحدى الدراسات إىل    
هم الدراسة يف اتمع السعودي احملافظ يستخدمون االنترنت لإلطالع على مواد ممن مشلت  %13.2أن 

وأشارت دراسة أخرى إىل أن موضوع اجلنس حيتل مرتبة متقدمة من حيث اهتمام مرتادي . جنسية 
  .)125(مقاهي االنترنت متقدما حىت على الربيد االلكتروين

عن املواقع  -صص لتبادل الصور واألفالم اجلنسيةاليت خت –ولإلشارة، ختتلف القوائم الربيدية    
اإلباحية، أا على عكس األخرية، غالبا ما تكون جمانية ويقوم أعضاؤها من املشتركني بتبادل الصور 

  .واألفالم على عناوينهم الربيدية ورمبا تكون ابعد عن املراقبة األمنية
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نتشار الواسع للشبكة واملزايا األخرى اليت تقدمها وقد استفادت هذه املواقع والقوائم الربيدية من اال   
تحم على اجلميع حيث تتيح أفضل الوسائل لتوزيع الصور الفاضحة واألفالم اخلليعة بشكل علين فاضح يق

  .)126(بيوم ومكانتهم 

  : االحتيال عرب االنترنت -5

إذ .ا يف شبكة االنترنتله حقال خصب –هذا السلوك القدمي أقدم اإلنسان –االحتيال  دلقد وج   
يتلقى الكثري من أصحاب الصناديق الربيدية اإللكترونية رسائل حتمل اقتراحات ووعود من مصادر جمهولة 

،فلذلك هم يطلبون املساعدة من املراسل إليه ايدعي أصحاا أم أصحاب ثروات يريدون نقلها أو ريبه
  .احملتال  بني بلده وبلد الشخص)ضابط االتصال(قصد لعب دور 

كوال أو ميكروسوفت ،أسست مكتبا أو ينتمي إىل شركة عاملية مثل كوكا ومنهم من يزعم أنه   
مؤسسة لليانصيب ،مث تأيت الرسالة لتبشر املرسل إليه بأنه صاحب احلظ املوفور الذي فاز بكذا أورو أو 

  .)127(لتسريح اجلائزة أنه جمرد احتيال دوالر لتطالبه بدفع مبلغ معني كشرط

ويف اجلزائر أوردت جريدة الشروق اليومي أن عددا كبريا من اجلزائريني تعرضوا الحتيال عن طريق    
االنترنت من أطراف تبقى جمهولة ويصعب الكشف عنها ،بالنظر إىل تعقيدات الظاهر ، وتأخر اجلزائر يف 

ة  على الربيد االلكتروين ، وبعد حماربة ظاهرة اجلرمية االلكترونية ،وحسب أحد الضحايا أنه شارك يف قرع
قرابة (ألف جنيه إسترليين 950عام وصلته رسالة تؤكد  له بأنه مؤهل للحصول على مبلغ مايل يقدر ب

،ولكن الشركة يف اجلزائر وبعد حتقيقات قامت ا الشركة ، أا عملية احتيال قد جنا )مليار سنتيم 13
  .)128(منها 

أسلوبني ، األول يقوم على أساس انتحال شخصية األفراد ،ومن  وتقوم عملية االحتيال على   
على الرصيد البنكي أو السحب من البطاقة االئتمانية أو حىت اإلساءة إىل مسعة  ءميكن االستيال.. خالله

للسيطرة عليه ، ومن مث يقوم بتحويله كموقع  عوالثاين يقوم على هجوم يشنه احملتال على املوق. الضحية
  .)129(توقع أن يكثر استخدام أسلوب انتحال شخصية املواقع يف املستقبل نظرا لصعوبة اكتشافهاوي.بيين 

  :تزوير البيانات يف االنترنت-6
ختلو جرمية من جرائم نظم االنترنت من شكل من أشكال تزوير البيانات وتتم عملية التزوير  دال تكا   

وجودة ا أو إضافة معلومات مغلوطة دف االستفادة غري قاعدة البيانات وتعديل البيانات امل بالدخول إىل
  .)130(املشروعة من ذلك
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وتشري الغالبية العظمى من احلاالت املكتشفة ألفعال هذا الغش املعلومايت أا ارتكبت بواسطة    
ذون هذا مستخدم من املنشأة اليت تدار بنظام املعلوماتية ، أو على األقل عن طريق اشتراكه فيها وهم ينف

  .الفعل إما حلسام أو حلساب أشخاص أجانب مقابل دفع مبلغ مايل 
بل قد يرتكب التزوير بواسطة مستخدمي املنشأة وحلساا أيضا ومبوافقة واشتراك إدارا مثلما    

حدث بإحدى شركات التأمني مبدينة لوس أجنلوس األمريكية ، حيث متكن مستخدموها من خلق عمالء 
  .)131(عليهم ، ما جعل هذه الشركة تكسب عددا كبريا من العمالء اجلدد مهمني مؤمن

  :غسيل األموال والقمار عرب االنترنت -7
أي عملية من شأا إخفاء املصدر غري املشروع الذي اكتسبت "ميكن تعريف غسيل األموال بأنه    

  .)132("منه األموال

ألخرية على نترنت إىل اخلصائص اليت تضيفها هذه اغسيل األموال عرب اال وويرجع التوجه اجلديد حن  
إىل جاذبية  باإلضافة.. عدم اعترافها باحلدود اجلغرافية ،)إلغفاهلا التوقيع(، السرية السرعة:حركة األموال 

  . اوشعبيتها املترتبتني عن جودا وحداثته االنترنت
وال واملروجة حلركية  ما أصبح يدعى وأما فيما خيص مواقع االنترنت املمتهنة لعملية غسيل األم   
و األمريكية يف نوادي القمار عرب  ة، فيتمثل أمهها يف نظر احلكومات األوروبي)النقود االلكترونية ب(اليوم 

  .التفاعلية)الكازينوهات االفتراضية(االنترنت ، واليت اشتهرت باسم 
املتخصصون املبالغ اليت يتم ويقدر .أمريكا الوسطى  توينطلق معظمها من حوض جزر ودويال   

  .)133(مليار دوالر ، بطرق خمتلفة ،أمهها القمار 400تنظيفها سنويا حبوايل

أكثر من ألف موقع للقمار يسمح ملرتاديه من مستخدمي  )م2001قبل عام (ويوجد على االنترنت    
أن ينفق األمريكيون ما  عاملتوقاالنترنت ممارسة مجيع أنواع القمار اليت توفرها املواقع احلقيقية ،وكان من 

  .)134(يف هذه األندية امليار دوالر سنوي600يزيدعن

  : صناعة وتسويق املمنوعات عرب االنترنت -8
لقد أصبحت االنترنت سوقا مغرية للباحث على املمنوعات من املنحرفني واخلارجني عن القانون،    

املخدرات مبختلف أنواعها، وأن يتعلموا كيفية  فهي تتيح الفرصة هلم  أن يكتشفوا كيفية احلصول على
استعماهلا بصيغها الكيماوية املختلفة والتجهيزات الالزمة هلا، وان يطلعوا على أسعارها، وذلك عرب مئات 
املواقع املنتشرة يف كثري من دول العامل، أو من خالل موقع املنتديات والدردشة اليت تتكاثر فيها ثقافة 

  .)135(صاعد االنترنت بشكل مت
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وتعرض مواقعها  .ومن املمنوعات املروج لبيعها ولكيفية صناعتها أيضا جند املتفجرات واألسلحة
االنترنتية على روادها خدماا املعرفية واملادية اليت تغذي صغار اجلاحنني مثلما قد تزود العصابات املنظمة 

موقع لبلد خيايل عرب االنترنت  2000ولقد اكتشف يف ماي  -بل وحىت الدول املتحاربة والتسلطية
مستفيدين من احلصانة  -يستعمل ويبيع أصحابه جوازات سفر رمسية، ويشترون بسهولة) sealand(امسه

  .)136(أسلحة ثقيلة باسم بلدهم الومهي لبيعها يف السوق السوداء -الدبلوماسية

  :عرب االنترنت) االلكتروين(اإلرهاب  -9
يف ) بريل هاربور االلكترونية(من م 1997وزارة الدفاع األمريكية عام  لقد حذر تقرير صادر من   

إشارة إىل اهلجوم املفاجيء الذي شنه سالح اجلو الياباين على األسطول األمريكي يف ميناء بريل هاربور 
حدة أثناء احلرب العاملية الثانية، وتوقع التقرير أن يزداد اهلجوم على نظم املعلومات يف الواليات املت

األمريكية من قبل اجلماعات اإلرهابية أو عصابات اإلجرام املنظم أو عمالء املخابرات األجنبية، وأن يصل 
  .)137(م2005هذا اهلجوم إىل ذروته عام 

وطهر مفهوم اإلرهاب يف بلدان عديدة، إال أنه بفضل آلة احلمالت اإلعالمية اليت متلكها وقدراا    
  :ت متكنت الواليات املتحدة األمريكية من ترويج تعريفها اخلاص، وبدت بذلكاملتفوقة يف شىت ااال

االستخدام غري القانوين للقوة أو العنف ضد أفراد أو ممتلكات بغية اإلرهاب بالتهديد إلرغام احلكومة "
  .)138("أو السكان املدنيني أو أية فئة أخرى على القبول دف سياسي أو اجتماعي

قد برهن على ) العدو األول ألمريكا حسب أجندا للجماعات اإلرهابية(القاعدة وكان تنظيم     
وقد أصبحت املواقع . مقدرات متزايدة الستغالل االنترنت يف عملية جتميع صفوفها وتعديل تشكيالا

ا وتستخدم خالي. االلكترونية اليت تديرها القاعة ومؤيدوها فصوال افتراضية لتعليم عناصرها وتدريبهم
القاعدة شبه املستقلة عن بعضها البعض، برامج شفرية ووسائل تقنية مبسطة لتبادل رسائل عصية على 

  .)139(االكتشاف بني مقاهي االنترنت من كراتشي وحىت لندن
ويف اجلزائر أصبح تنظيم اجلماعة السلفية للدعوة والقتال يستعرض قدرات تكنولوجية متقدمة يف    

قوم به، وهو بذلك حيقق نفس الوقع والتأثري واإلار الذي يبثه عرب مواقعه على العمل الدعائي الذي ي
وتتميز املادة اإلعالمية بإخراج مثري حيتوي على مقاييس اجلاذبية املطلوبة يف العمل الدعائي، .. االنترنت 

  .)140(كما يقدم إمكانيات التفاعل مع اجلمهور وإمكانية حتميل سريعة للمادة اليت يعرضها
وتعترب إسرائيل أكثر من يستخدم االنترنت بغية اإلرهاب، ومن أمثلة ذلك إنشائها مثال ملوقع باللغة    

حتت عنوان االنتفاضة، بغرض التحريض ضد االنتفاضة الفلسطينية وتربير " إسرائيل ستنصر"العربية 
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دعاية املغرضة يف حق املقاومة اهلجمات على املدنيني واألطفال الفلسطينيني، باإلضافة إىل التشويه و ال
  .)141(الفلسطينية

  :احلرب عرب االنترنت - 10
إا .من نتائج التقدم اهلائل الذي سجلته تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ميالد أسلحة جديدة بالكامل   

احلروب  ومنذ اآلن بدأ العد التنازيل لنهاية عصر. أسلحة سيربنيتيكية قادرة على إفناء اقتصاد أمة كامال
اليت " احلروب عرب االنترنت"الكالسيكية، وبداية عصر آخر أكثر قسوة ووحشية من األسلحة النووية، إا

  .)142(ال تعرف ال قيود الزمان وال املكان، وتتسبب يف خسائر ال تقدر
ومن مظاهر استخدام االنترنت يف احلروب، استخدامها كسالح دعائي كما حصل يف حرب    

أعطى  للحرب النفسية بعدا آخر ولو بأدائية متفاوتة، للتأثري على الرأي العام العاملي، وكسب كوسوفو ما 
تعاطفه مع الرؤى اليت يدافعون عنها، فهناك كم هائل من املواقع اليت عاجلت أزمة كوسوفو، ابتداء من 

لتجمعات الصغرية اليت مها املواقع الرمسية للحكومات واملؤسسات واهليئات العاملية واحمللية، وصوال إىل ا
وكانت هذه احلرب أول صراع حيث لعبت االنترنت فيه دورا .. األزمة بصورة مباشرة أو غري مباشرة

  .)143(هاما
إذ مل يقتصر دور االنترنت يف احلرب يف الدعاية، بل تعداها إىل اهلجوم االلكتروين كالذي شنه    

رات الرسائل االلكترونية إىل املوقع إلشباعه ومن مث الصرب على موقع احللف األطلسي، بإرسال عش
  .)144(تعطيله، باإلضافة إىل طريقة اإلغراق هذه، كانت بعض الرسائل االلكترونية حتمل فريوسات خطرية

نشبت عن املواجهة الساخنة بني حزب اهللا والكيان الصهيوين بروز ديدات م 2006ويف صيف    
فقد تعرضت مواقع حزب اهللا على االنترنت إىل . نظم معلومات اجلهتني معلومات وبأمناط خمتلفة، على

هجمة شرسة مارستها الكوادر املعلوماتية يف وزارة الدفاع اإلسرائيلية كرد فعل لإلخفاقات اليت أصيبت 
ا على أرض اجلنوب اللبناين، ومن تلك اهلجمات، ما أحدث تشويها مباشرا على صورة أمني عام حزب 

ويف املقابل تعرضت الكثري من . .م2006جويلية  31ن نناء إلقائه كلمته على موقع حمطة املنار يف اهللا حس
مواقع الكيان الصهيوين إىل هجمات قام ا أنصار حزب اهللا من داخل لبنان وأماكن أخرى من 

  .)145(العامل
وسيا الفدرالية، وكان مثال آخر عن احلرب عرب االنترنت صنعه الرتاع الذي حدث بني استونيا ور   

م، عندما قررت السلطات االستونية إنزال متثال برونزي ميثل 2007هذا الرتاع قد بدأ حنو اية أفريل 
حلجب  -وما أشعل حرب سيربنيتيكية استمرت حوايل شهر شلت فيها هجمات. عسكري روسي
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هذه اهلجمة املدبرة . ىت اجلرائدستوين، االتصاالت عن بعد البنوك، وحمواقع الويب للربملان األ -اخلدمة
  .)146(كانت احلرب األوىل اليت كانت االنترنت املسرح الوصيد هلا) on-line(على اخلط

ودون أدىن شك، فإن هذه احلادثة ليست سوى قطرة من السيل اجلارف املقبل خالل األعوام القليلة    
اآلن يدرسون كيفية استخدام االنترنت كوسيلة املقبلة، وتدل املؤشرات الكثرية على أن كثريا من األعداء 

وتشري التكهنات العسكرية يف هذا اال إىل توقع حدوث .. هجومية من بعضهم ضد بعضهم اآلخر
  .)147(كوارث باستخدام احلرب االلكترونية كوسيلة هجومية خالل السنوات العشرين املقبلة

  :اإلدمان على استخدام االنترنت - 11
بصرف النظر عن هذا ..لعلماء اإلدمان بأنه عدم قدرة اإلنسان االستغناء عن شيء ما يعرف بعض ا   

الشيء طاملا استوىف بقية شروط اإلدمان من حاجة إىل املزيد من هذا الشيء بشكل مستمر حىت يشبع 
  .)148("مبدمين االنترنت:"وبالتايل اقتنع بعض العلماء أن هناك من يسمون. حاجته حني حيرم منها

  :ما األسباب اليت تقف وراء هذا اإلدمان فهي عديدة، نذكر منهاأ
  .االنترنت توفر لإلنسان إطالق رغباته الدفينة •
 االفتقاد إىل السند العاطفي عند املراهقني جيعلهم يلهثون وراء اإلشباع الومهي واللذة املؤقتة من خالل  •

 .الدردشة مع أناس وعوامل ال يعرفون عنها شيئا 
 .)149(حاالت القلق النفسي وضغوطات احلياة الصعبة اليت يعاين منها الشباب التخلص من •

  :ويترتب على إدمان االنترنت ظواهر قريبة من إدمان املخدرات، ومن هذه الظواهر      
ويعد من مظاهر اإلدمان حيث مييل املدمن إىل زيادة اجلرعة إلشباع اليت كان يتطلب إشباعها  :التحمل •

ل، وكذلك مدمن االنترنت فإنه يزيد من ساعات االستخدام باطراد إلشباع رغبته املتزايدة لديه جرعة أق
 إىل االنترنت 

يعاين املدمن من أعراض نفسية وجسمية عند حرمانه من املخدر، وكذلك مدمن االنترنت  :االنسحاب •
كز تفكريه على االنترنت فإنه يعاين عند انقطاع اتصاله بالشبكة من التوتر النفسي احلركي، والقلق، وتر

 .)150(بشكل قهري وأحالم وختيالت مرتبطة باالنترنت

وينتج عن إدمان االنترنت سلبيات كثرية بالنسبة للمدمن نفسه مثل السهر واألرق وآالم الرقبة    
والظهر والتهاب العني وبالنسبة ألسرته ملا تسببه من مشكالت زوجية وعدم االهتمام باألبناء ومشكالت 

  . عمله نتيجة لتأخره يف أعماله ومشكالت اجتماعية إلمهال املصاب به ألهله وأقاربهيف



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    استخدامات االنترنت/  الثالثالفصل 
 

 103

هلذا فقد بدأت بالظهور عيادات نفسية لعالج اإلدمان االنترنيت، حيث أنشئت عيادة نفسية عام    
يف جامعة هارفارد، وبدأت تلك العيادة تقدم خدماا اإلرشادية ) ماكني(يف مستشفى م 1996
  .)151(جيةوالعال

III - الوقاية من االستخدامات السلبية لالنترنت وعالجها:  
رغم األخطار الكثرية واملتنوعة اليت تنجر عن االستخدام السليب لالنترنت، إال أنه يبقى هناك جمال    

  :وميكن أن حيدث ذلك بإتباع ما يلي. للوقاية أو التخفيف على األقل من مضارها

يف هذا اال لتنظيم شبكة ) القانوين، املعلومايت، املادي والبشري( تنشيط التعاون الدويل -1
 -كما هو معروف-وقبل ذلك على مستوى الدائرة احلضارية للعرب واملسلمني، ألن هناك.. االنترنت

صراع حول االنترنت من أجل احتالل مكانة يف هذا اتمع االلكتروين من مجيع النواحي السياسية 
وهذا ما يهدد بترك بصمات تروج ألمناط حياتية غريبة عن . القتصادية والثقافية والدينيةواإلعالمية وا

  .منطنا احلضاري على شعوبنا

إقليمية مغاربية، خليجية، شرق أوسطية، عربية، : وتكون الوقاية مثال بإقامة جتمعات شبكية متفاعلة   
  .)152(نترنتإسالمية، متكننا من احتالل مكانتنا املناسبة يف عامل اال

منظمة ومسايرة للتطورات اليت تطرأ على استخدامات شبكة االنترنت، ويكون  إصدار تشريعات -2
ذلك على مستوى كل دولة، احتذاء بالدول اليت سيطرت على إنتاج تكنولوجيا املعلومات واستخدامها 

نية اليت جتعل هذه الوسيلة يف وذلك بوضع القواعد القانو. كالواليات املتحدة األمريكية واليابان وفرنسا
  .)153(خدمة اجلماعة، وتضمن عدم جنوحها

وينبغي عدم اخللط بني تنظيم شبكة االنترنت وبني خنق احلريات يف الرأي والتعبري الذي تضمنه 
إنه لكل شخص :"من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تقول) 19(املنظومة الدولية كالنص يف املادة

حبرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون مضايقة، ويف التماس األنباء حق التمتع 
فنص املادة واضح وال اجتهاد  ".واألفكار وتلقيها ونقلها لآلخرين بأية وسيلة، ودومنا اعتبار للحدود

  .)154(بوجود نص قانوين صريح

بني الصغار واملراهقني لتقوية مناعتهم وتعزيز وخاصة العمل على نشر ثقافة االنترنت يف اتمع  -3
رفضهم الذايت للمخاطر اليت تتضمنها الشبكة، وذلك بتحذيرهم من إعطاء معلومات شخصية عن أنفسهم 
لألشخاص الذين يتم التعارف بينهم عن طريق االنترنت، أو تنظيم لقاء معهم مباشرة، دون استشارة 

لكترونية املريبة، ويفضل أن يوضع الكمبيوتر يف منطقة مفتوحة يف الوالدين، وعدم الرد على الرسائل اال
  .)155(املرتل، مع االستخدام العائلي اجلماعي لالنترنت 
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وشبيهاا بلغات عدة ملنع ) جنس(كما ميكن إدخال كلمات مفتاحية على مستوى الكمبيوتر، مثل   
  .)156(ثالتدفق املعلومات وفتح املواقع املروجة لإلباحية اجلنسية م

الذي يقوم مبنع املستخدمني ) nanny net(أو االستفادة من الربامج اليت تتيحها االنترنت كربنامج   
من الدخول على املواقع اليت ال تتناسب مع القيم والتقاليد الدينية حبيث ميكن ترك األطفال أمام الشبكة 

وهذا ..ن تعرضهم للمواقع غري املالئمةللحصول على املعلومات والبيانات اليت حيتاجوا دون خوف م
الربنامج يعطي املسؤولني عن احلاسب سواء كانوا آباء أو أمهات أو مدير مسؤول يف العمل كلمة سر 

  .)157(متكنه من حتديد خصائص هذا الربنامج

من طرف الشرطة القضائية وحجز األجهزة  تقصي أثر الشبكات غري القانونية عرب االنترنت -4
اتية للبحث عن أثر االتصاالت واالرتباطات السابقة فوق القرص الصلب، مث فك الرموز والشفرات املعلوم

وألجل ذلك يتوجب على السلطات العمومية . اللغوية والرقمية اليت تتخفى وراءها هذه املواقع أو رسائلها
  .)158(توفري الوسائل الكافية ملطاردة مثل هذه املواقع ومناهضة أنشطتها

، ويفترض ذلك مواجهة الظاهرة اإلجرامية واملخاطر اليت دد املعلومات اية املعلوماتمح -5
والشبكات، سواء تعلق األمر بنظام املعاجلة اآللية للمعلومات أو انتهاك سرية هذه املعلومات، أو ارتكاب 

يا أو اختذت صبغة جرائم متعلقة بسريتها، مثل القرصنة واإلتالف والتزوير، وما إىل ذلك سواء وقعت حمل
  .)159(عاملية

وللعمل على حتقيق أمن للكم اهلائل من املعلومات املوجودة على شبكة االنترنت ال بد من اختاذ    
  :العديد من خلطوات إال أنه ميكن تقسيم تلك اخلطوات إىل ثالثة اجتاهات هي

واسيب اآللية، أو تلك املنقولة سرية املعلومات، أي ضمان حفظ تلك املعلومات املخزنة على أجهزة احل -
  .عرب شبكة االنترنت، حبيث ال يطلع عليها إال ممن هو خمول له ذلك

  .سالمة املعلومات، أي ضمان عدم تغيري تلك املعلومات إال ممن هو خمول له ذلك -
  .)160(وجود املعلومات، أي ضمان عدم حذف تلك املعلومات إال ممن هو خمول له ذلك -

  :طرق احلماية اليت ميكن االستعانة ا فتتمثل فيما يلي أما أهم     

تشفري املعلومات هو تغيري مظهرها حبيث خيتفي :"ويعرفه على النحو التايل) بوير(يرى: التشفري -5-1
يستطيع -حبيث تكون غري مفهومة ملن يتلصص عليها-فعن طريق حتوير صورة البيانات" معناها احلقيقي

منع األشخاص غري املرخص هلم من اإلطالع على هذه البيانات، والبيانات اليت ال  أخصائيو أمن املعلومات
ويستخدم التشفري اآلن كأساس لبعض الربوتوكوالت اليت  .ميكن قراءا ال ميكن بالتايل تعديلها أو تزييفها

  .)161(تضمن إتاحة املوارد ملن حيتاج إليها
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ة، وبرجميات خاصة توضع بني الشبكة الداخلية وهو عبارة عن مكونات مادي: جدار النار -5-2
ويعمل جدار النار على منع أي من . للمنظمة من جهة، وبني الشبكات اخلارجية من جهة أخرى

وقد صمم جدار النار بطريقة تؤمن .. املستخدمني اخلارجيني من التوغل يف الشبكات اخلاصة واملرخص هلا
، وتفحص صفاا ومن مثة رفض أية رسالة منها غري خمولة، له اعتراض كل حزمة رسائل متر بني شبكتني

  .)162(من حماولة الدخول واالختراق

وهو برنامج ) Ghost mail(، ومن بينها برنامج الربيد الشبحدعم أنظمة الربيد االلكتروين -5-3
يف ) Junk busters(وكذا يساعد برنامج . يساعد على إخفاء شخصيتك عند إرسالك لربيد الكتروين

) Anonymous remailer(تعليم املستخدمني كيفية تتبع الكعكات االلكترونية هلم، وأيضا برنامج 
الذي يساعد يف إرسال رسائل الكترونية بدون حتديد هويتك، كما تتوافر امكانيات يف 

للتحكم يف نوعية الرسائل القادمة إليك عن طريق حتديد أمساء احلقول، أو بعض ) Audora(برنامج
  .)163(عباراتال

وتستخدم هذه الربامج ملف بصمات الفريوسات ملقارنته بامللفات : فاحصات الفريوسات-5-4
  .كما ميكنها تنظيف اجلهاز من الفريوس املكتشف.. املوجودة على القرص الكتشاف وجود الفريوس

من مث جيب ولكن املشكلة األساسية يف هذا النوع أنه ال يكتشف إال الفريوسات املسجلة لديه، و
  .)164(حتديثه باستمرار بإضافة بصمات األنواع اجلديدة املكتشفة من الفريوسات

  :وذلك بتتبع عدة طرق منها ؛عالج اإلدمان على االنترنت -6
عمل العكس ملا اعتاد عليه املدمن فإذا كان مثال يفتح الربيد االلكتروين حينما يستيقظ من النوم نطلب  -

  .رمنه أن ينتظر حىت يفط
  .االمتناع التام عن استخدام جمال حمدد كغرف الدردشة مثال -
حبيث تكون معه أينما . إعداد بطاقات يكتب فيها أهم املشاكل الناجتة عن إسرافه يف استخدام االنترنت -

  .ذهب وذلك لتذكريه ذه املشاكل
  )165(...الزيادة يف مساحة العالقات االجتماعية واالنضمام إىل فرق رياضية معنية -

بضرورة ) توعية األطفال خاصة(واملعروف أن الوقاية دائما حيز من العالج، فال بد من التوعية      
االستخدام الرشيد لالنترنت، مع مزيد من اليقظة والتوجيه واإلرشاد النفسي الوقائي من إمكانية الوقوع يف 

  .هذه املشكلة
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  :اهلوامش
  .50، مرجع سابق، ص إلعالم على شبكة االنترنتاالتصال وا: حممد عبد احلميد -)1(
  .79 -78ص -مرجع سابق، ص: عبد األمري الفيصل -)2(
  .263 -262ص -مرجع سابق ص: حممود علم الدين -)3(
  .145-144ص -، مرجع سابق، صاالتصال واإلعالم على شبكة االنترنت: حممد عبد احلميد -)4(
  .29، ص م2000مصر، -، العريب للنشر والتوزيع، القاهرة1ط، االنترنت..الصحافة و: السيد خبيت -)5(
  .8، ص م2003، دار النهضة العربية، الصحافة عرب االنترنت وحقوق املؤلف: أشرف جابر سيد -)6(
  .81مرجع سابق، ص : عبد األمري الفيصل -)7(
  .املرجع نفسه -)8(
  .33، مرجع سابق، ص مستقبل الثورة الرقمية: بة من الكتابخن -)9(
  .30-29ص–ص  م،2000، رسالة اليونسكو، فيفري اجلزائر، استقالل الصحافة عن طريق االنترنت: جالل ماليت: للمزيد أنظر -)10(
  .127مرجع سابق، ص : حممد شطاح -)11(
  .254، ص م2005، دار األمني، مصر، 1، طصناعة األخبار يف عصر املعلوماتية: خالد جمد الدين -)12(
  .44-43ص -مرجع سابق، ص: مري الفيصلعبد األ -)13(
  .119مرجع سابق، ص : حممد شطاح -)14(
  .18ص  )م2002أوت  24إىل 18من (، 410، رسالة األطلس، عواالجنراف الثقايف..االنترنت واإلعالم: حممد قرياط -)15(
        ، م2001، القاهرة،، املكتبة األكادمييةاتالنشر االلكتروين وتأثريه على جمتمع املكتبات واملعلوم: حممد فتحي عبد اهلادي -)16(
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  .28، ص م1997رسالة اليونسكو، جوان  ،)متحكم فيه أوتوماتيكيا(فضاء سيربناين : نيريي.س.ج -)17(
، خمرب الدراسات 3، احلوار الفكري،عاملعلومات االلكترونية يف املكتبات اجلامعية، التحديات وثقافة املواجهة: عبد اللطيف صويف -)18(

  .70-69ص -، صم2002التارخيية، جامعة قسنطينة، جوان 
  :، كتاب الكتروين متاح على اجتاهات إعالمية معاصرة: حممد جاسم فلحي -)19(

www.ao-academy.org/wesima-articles/library-20060114-324.html. 
-، دار عويدات للنشر والطباعة، بريوت1ترمجة فؤاد شاهني،ط ،"ملتمديا"وسائل االتصال املتعددة: فرانسوا لسلي، نكوال ماركاريز-)20(

  .37ص  م،2001لبنان، 
  .28املرجع السابق، ص : نيريي.س.ج -)21(
  .516-515ص -مرجع سابق، ص: فريال مهنا -)22(
  .62مرجع سابق، ص : حممد فتحي عبد اهلادي -)23(
  .13م، ص 2007فيفري/،األردن، جانفي01ع،56الد ، القافلة، نولوجياامللكية الفكرية يف عصر التك: هدى بتربولس -)24(
، قسم املكتبات 2، جملة املكتبات واملعلومات، الد األول،عدور االنترنت يف دعم التعليم عن بعد: بوعناقة جدي سعاد -)25(

  .56، ص م2002واملعلومات، جامعة قسنطينة، ديسمرب
  .172، ص م2001، الكويت، مارس104، ترمجة حنان حسني عواد، جملة الثقافة العاملية، عراضيالتعلم االفت: صامويل دون -)26(
  .56املرجع السابق، ص : بوعناقة جدي سعاد -)27(
  .80مرجع سابق، ص : نكوال ماركاريز.فرانسوا لسلي -)28(
  .174مرجع سابق، ص : صامويل دون -)29(
- ، دار الشروق، عمان1طاستخدام احلاسوب واالنترنت يف ميادين التربية والتعليم،: يجودت أمحد سعادة، عادل فايز السرطاو -)30(

  .174-172ص -، صم2003األردن، 
  .22، ص )م2001أفريل 09إىل 03من  (،109، اخلرب األسبوعي، عاجلامعة االفتراضية يف اجلزائر: حفيظ .ص -)31(

http://www.ao-academy.org/wesima-articles/library-20060114-324.html
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، )م2007ديسمرب 26إىل 20من (، اجلزائر، 32، جريدة اهلاتف اجلوال، علتعميم تكنولوجيا اإلعالم واالتصا: كاهينة صفاية -)32(
  .07ص

  .74مرجع سابق، ص : عبد اللطيف صويف -)33(
  .61، ص م2002األردن، -، دار املسرية، عمانالتكنولوجيا احلديثة ومراكز املعلومات واملكتبة املدرسية: عبد اهللا امساعيل الصويف -)34(
  .135ة، عادل فايز السرطاوي، مرجع سابق، ص جودت أمحد سعاد -)35(
  .57مرجع سابق، ص : بوعناقة جدي سعاد -)36(
  .136-126ص -جودت أمحد سعادة، عادل فايز السرطاوي، مرجع سابق، ص -)37(
، جملة منتدى األستاذ، ديداكتية االنترنت، البدائل املتاحة لتفاعلية رباعية املعلم، املتعلم، املنهج واملنهجيات: شرفاوي حاج عبو -)38(

  .72، ص م2005، املدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة، أفريل 1ع
م، 2005األردن،  -عمان، دار املسرية 2ط، نظم املعلومات اإلدارية: عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب -)39(

  .136ص
، مؤمتر العالقات العامة يف الوطن العريب يف ظل العوملة صر الوسائط املعلوماتيةمستقبل العالقات العامة يف ع: حممد األمني موسى -)40(

  .2004ماي  5- 4الواقع احلايل وآفاق املستقبل، جامعة الشارقة، 
   http// www.arabicmediastadies.net ::متاح على

، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، )253(عامل املعرفة سلسلة ، ترمجة حسام الدين زكريا،النفومدياثورة ا: فرانك كيلش -)41(
  .459، ص م2000الكويت، جانفي 

  .152مرجع سابق، ص : عامر إبراهيم قنديلجي، عالء الدين عبد القادر اجلنايب  -)42(
- ، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية4، طواإلعالم من منظور علم االجتماعالعالقات العامة : حسني عبد احلميد امحد رشوان –) 43(

  .117، ص م2004مصر، 
  .مرجع سابق: حممد األمني موسى -)44(
  .املرجع نفسه -)45(
، م2003األردن، -عمان ، دار وائل للنشر والتوزيع1، طاإلعالن مدخل تطبيقي: طاهر حمسن الغاليب، أمحد شاكر العسكري -)46(

  .18ص
مصر، - ، الدار اجلامعية اإلسكندريةحماضرات يف هندسة اإلعالن واإلعالن االلكتروين: عبد السالم أبو قحف، طارق طه أمحد -)47(

  .341، ص 2006
، 2005مصر،  - ، دار الكتب ومنشأة املعارف     اإلسكندرية 2التسويق والتجارة االلكترونية، االصدار: طارق طه: للمزيد انظر -)48(

  .233-229ص -ص
، م2003لبنان، -بريوت ع، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزي1،طدور اإلعالن يف التسويق السياحي: مصطفى عبد القادر -)49(

  .179ص 
  .23ص،)م2000مارس  28إىل  22من (، اجلزائر، 55، اخلرب األسبوعي، عتضاعف مداخيل اإلعالنات يف االنترنت: بن.صادق -)50(
  .340مرجع سابق، ص : عبد السالم أبو قحف، طارق طه أمحد -)51(
  .99الصادق رابح، مرجع سابق، ص  -)52(
  .342مرجع سابق، ص : عبد السالم أبو قحف، طارق طه أمحد -)53(
  .244مرجع سابق، ص : طاهر حمسن الغاليب، أمحد شاكر العسكري -)54(
  .342سابق، ص مرجع : عبد السالم أبو قحف، طارق طه أمحد -)55(
  .31مرجع سابق، ص : طارق طه -)56(
  .203مرجع سابق، ص : ممجدي محد أبو العطا-)57(
  .32مرجع سابق، ص : طارق طه -)58(

http://www.arabicmediastadies.net
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  .222ص : املرجع نفسه -)59(
  .204مرجع سابق، ص : جمدي حممد أبو العطا -)60(
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  .331مرجع سابق، ص : عبد السالم أبو قحف، طارق طه أمحد -)63(
مركز دراسات   288، ع25، املستقبل العريب، السنةطبيعة التجارية االلكترونية وتطبيقاا املتعددة: زايري بلقاسم، طوباش علي -)64(

  .72، ص  2/2003لبنان-الوحدة العربية، بريوت
، مكتبة الشروق تكنولوجيا املعلومات والتنمية، الطريق إىل جمتمع املعرفة ومواجهة الفجوة التكنولوجية يف مصر: صالح زين الدين -)65(

  .45م، ص 2002مصر، -الدولية، القاهرة
  .18ص ،2005ديسمرب-نوفمرب األردن، 6ع  ،54جملة القافلة، الد هي حصة العرب منها؟ ما..التجارة االلكترونية: اء الرملي -)66(
 12إىل  6من ( 13، عي، اخلرب األسبوعموقع 100قطاعات السياحة والنقل واإلعالم والترفيه تغلبت على أكرب: بن.صادق -)67(

  .23، ص )م1999أكتوبر 
  .18املرجع السابق، ص : اء الرملي-)68(
  .16، ص2004أكتوبر /، األردن، سبتمرب05، ع53الد ، جملة القافلة، اقتصاد الشبكات: أمني جنيب -)69(
  .184، ص 1998، الكويت، سبتمرب 478، جملة العريب، ع التجارة االلكترونية: أنطوان بطرس -)70(
  .78مرجع سابق، ص : زايري بلقاسم، طوباش علي -)71(
  .45مرجع سابق، ص : صالح زين الدين -)72(
  .23، ص )1999ديسمرب 14إىل  8من  (،40، اخلرب األسبوعي، عاالنترنتالتسويق على شبكة : بن.صادق -)73(
  .78مرجع سابق، ص : زايري بلقاسم، طوباش علي -)74(
  .45، ص 2001ماي/، اململكة السعودية أفريل296، جملة الفيصل، عالعمل الكترونيا و آفاق املستقبل: سعد علي احلاج بكري-)75(
  .14ص ، م2005فيفري 14، السعودية، 13384الطب عن بعد، جريدة الرياض،ع : مشعل عبد اهللا احلميدان -)76(

(77)- http// : www.ituarabic.org/medecin.htm(22.03.2008) 
  .86مرجع سابق، ص : فرانسوا لسلي، نيكوال ماركاريز -)78(
  .14مرجع سابق، ص : مشعل عبد اهللا احلميدان -)79(

(80)- http://www.islamonline.net/arabic/science/2001/01/article5.html. 
  .14مرجع سابق، ص : مشعل عبد اهللا احلميدان -)81(
  .87مرجع سابق، ص : فرانسوا لسلي، نيكوال ماركاريز -)82(
  .252ص  م،2006لبنان، -، دار النهضة العربية، بريوت1،طدراسات سوسيوإعالمية: حممد علي البدوي -)83(
  .182مرجع سابق، ص : مصطفى عبد القادر -)84(
  .22، ص)م2001ماي  21إىل  15من (، 115، اخلرب األسبوعي، عمواقع جزائرية للترويج السياحي: حفيظ.ص -)85(
، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، جامعة اإلعالم اإلسالمي االلكتروين املعاصر: حممد الطيب زاوي -)86(

  .216، ص 2004-2003اجلزائر، 
  .182مرجع سابق، ص : مصطفى عبد القادر -)87(
  .216املرجع السابق، ص : حممد الطيب زاوي -)88(
  .149ص م،2005األردن، -، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1، طعلم النفس اللعب: حممد أمحد صواحلة -)89(
  .175، ص م2003، الكويت، سبتمرب538هقة اجلديدة، جملة العريب، عجيل االنترنت ثقافة املرا: امحد حممد الصاحل -)90(
، تـونس،  3، جملة اإلذاعات العربيـة ع استخدام االنترنت والسلوك الثقايف: الشباب اإلمارايت واالنترنت: صر الدين لعياضين -)91(

  .95، ص م2005
  .51ابق، ص ، مرجع ساالتصال واإلعالم على شبكة االنترنت: حممد عبد احلميد -)92(
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  : عامة بيانات.1
  .هلا استخدام الطلبة اإلعالم من  حيث درجةترتيب وسائل ): 07(جدول رقم  •

    

الرت  
التكرار   املعامل  التكرار  بة

  الرتبة  اموع  املعدل

  االنترنت 

1  07  6  42  

284  4  
2  19  5  95  
3  12  4  48  
4  19  3  57  
5  17  2  34  
6  08  1  08  

  التلفزيون 

1  45  6  270  

421  1  
2  19  5  95  
3  08  4  32  
4  06  3  18  
5  02  2  04  
6  02  1  02  

  اإلذاعة

1  14  6  84  

322  3  
2  21  5  105  
3  22  4  88  
4  05  3  15  
5  10  2  20  
6  10  1  10  

  اجلريدة

1  12  6  72  

332  2  
2  16  5  80  
3  27  4  108  
4  19  3  57  
5  07  2  14  
6  01  1  01  

  الة 

1  00  6  00  

140  6  
2  01  5  05  
3  01  4  04  
4  13  3  39  
5  25  2  50  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتائج الدراسة الميدانية/  الرابعالفصل 
 
 

 114

6  42  1  42  

  الكتاب

1  4  6  24  

223  5  
2  6  5  30  
3  12  4  48  
4  20  3  60  
5  21  2  42  
6  19  1  19  

 
وتبني األرقام أن . ترتيب وسائل اإلعالم حسب درجة استخدام الطلبة هلا) 07(ميثل اجلدول رقم 

ون يأيت يف املرتبة األوىل وتليه اجلرائد مث اإلذاعة، لتأيت االنترنت يف املرتبة الرابعة،قبل الكتاب والة التلفزي
  .الذين جاءا يف املرتبة اخلامسة والسادسة على التوايل

ويكشف اجلدول بذلك املكانة اليت حتتلها االنترنت من بني وسائل اإلعالم األخرى، واليت تبدو أا  
  .ل بعيدة عن أخذ مكانة متقدمة يف سلم استخدامات الطلبة، اليت تبقى من نصيب الوسائل التقليديةال تزا

إذ من املالحظ أن التلفزيون يبقى الوسيلة األوىل املفضلة لدى الطلبة نظرا إىل تنوع براجمه وتعدد 
. نيات التكنولوجيا اجلديدة، واستفادته من تق)جتدده(وتنوع قنواته الفضائية، ومسايرته ملقتضيات الراهن 

  . باإلضافة النتشاره على نطاق واسع وإمكانية تواجده يف كل مرتل
أما اإلذاعة فيمكن تفسري متوقعها املتقدم إىل إمكانية استخدامها يف أي مكان نظرا لتناقص حجم 

مها ومتابعة خمتلف األجهزة املستقبلة هلا باستمرار، باإلضافة إىل سعرها الزهيد نسبيا، مع سهولة استخدا
  .دون تعقيدات) احمللية، والوطنية، والدولية(اإلذاعات 

وعن اجلرائد ميكن أن نقول أا ال تزال حتتل مكانة متميزة نظرا ملا تتمتع به من خصائص فنية، 
وتوفريها جوا من حرية اختيار التعرض من حيث الكمية والنوعية والكيفية، باإلضافة إىل اختيار الزمان 

  .ملكان املناسبنيوا
  :و ميكن تفسري قلة اإلقبال على االنترنت إىل جمموعة من األسباب نلخصها يف ما يلي

  .أا ال تزال حديثة مقارنة مع الوسائل األخرى -
أا تتطلب وجود أجهزة كومبيوتر باإلضافة إىل اهلاتف، وهذا ليس يف متناول اجلميع، ما يعين أن  -

وهنا أيضا يوجد عائق آخر يتمثل يف . ب األحيان الذهاب إىل مقهى االنترنتاستعماهلا يقتضي يف غال
  .ارتفاع األسعار

  .أا تتطلب حتكما يف املعلوماتية -
أا تتطلب أيضا إتقان اللغات احلية وخاصة االجنليزية نظرا إىل لسيطرا على أغلبية املواقع  -

  . االلكترونية
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رمها نسبة إىل ميزانية الطلبة ميكن أن يكون السبب الرئيسي وراء أما الكتب واالت فارتفاع أسعا
  .احتالهلما لذيل الترتيب من حيث التعرض والتفضيل

و نشري إىل عدم ربط هذا اجلدول مبتغريي اجلنس والتخصص، وذلك ألن هدفنا منصب على معرفة 
استخدام الطلبة هلا، مع العلم أن  ترتيب االنترنت أو مكانتها من بني وسائل اإلعالم بصفة عامة من حيث

النتائج مل تشر إىل وجود فروق أو اختالف يف ترتيب وسائل اإلعالم لدى الطلبة ال من حيث اجلنس، وال 
  .من حيث التخصص

 
  .مدة استخدام الطلبة لالنترنت): 08(جدول رقم 

 
 

 
 

 
 
 
 

ترنت، ونالحظ من خالهلا أن النسبة املدة اليت بدأ فيها الطلبة استخدام االن) 08(ميثل اجلدول رقم 
، يف حني متثل )سنة إىل  أربع سنوات(قد بدؤوا استخدام االنترنت منذ %)  46.34(الكبرية من الطلبة 

متثل الطلبة %) 18(، ونفس النسبة %)18) (سنوات 08إىل  04من(نسبة الذين بدؤوا استخدامها 
فقط من %)  09.75(وما نسبته . إال منذ أقل من سنةالذين مل يبدؤوا استخدام هذه الوسيلة اإلعالمية 

  .الطلبة كان قد بدأ استخدام االنترنت منذ أكثر من مثاين سنوات
ومن خالل اجلدول ميكن القول أن أغلبية الطلبة مل يبدؤوا التعامل مع االنترنت إال منذ  أربع سنوات 

الضعيفة نسبيا اليت حتتلها هذه الوسيلة مقارنة فقط، وهذه النتيجة تفسر اجلدول السابق الذي أظهر املكانة 
  .مع الوسائل اإلعالمية األخرى يف سلم استخدامات الطلبة

  :وميكن إرجاع تأخر الطلبة يف االلتحاق بركب مستخدمي االنترنت إىل عدة أسباب
  .حداثة هذه الوسيلة مقارنة بالوسائل األخرى -
 .فة عامةتأخر انتشار االنترنت يف اتمع اجلزائري بص -
حيث كان الطلبة ) كالثانويات مثال(عدم انتشار االنترنت يف املؤسسات التعليمية السابقة  -

  .يزاولون دراستهم قبل أن يلتحقوا باجلامعة

 %النسبة  التكرار 
سنوات 08منذ أكثر من   08 09.75 

سنوات 08 -  4  18 21.95 
سنوات 04 -سنة   38 46.34 

 21.95 18 منذ أقل من سنة
لمجموعا  82 100% 
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وقبل ذلك افتقار املنظومة التعليمية أثناء ذلك الوقت إىل مادة ختتص باملعلوماتية، وتعليم اإلعالم  -
 ...اآليل وخمتلف تقنياته

، إىل حداثة ارتباط الطلبة يف اجلزائر باالنترنت رغم ما )08(ا، تشري نتائج اجلدول رقم وعموم
 . تعرفه هذه الوسيلة من انتشار واسع إن كان ذلك على مستوى العامل، أو على مستوى الوطن العريب

 
 .مدة استخدام الطلبة لالنترنت حسب متغري اجلنس): 09(جدول رقم 

  
  اجلنس                         

  املدة
  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار
  09.75  08  04.83  03  25  05  سنوات 08منذ أكثر من 

  21.95  18  12.90  08  50  10  سنوات 08 -  4
  46.34  38  56.45  35  15  03  سنوات 04 -سنة 

  21.95  18  25.80  16  10  02  منذ أقل من سنة
100  62  %100  20  اموع

%  82  100
%  

=  اجلدولية  2كا                    3=د                                              23=احملسوبة ²كا
07.81         

 
  

وما نالحظه من  .، مدة استخدام الطلبة لالنترنت وعالقة ذلك مبتغري اجلنس)09(رقم  ميثل اجلدول
  .ث بداية استخدام االنترنتخالله هو الفروق الواضحة بني الذكور واإلناث من حي

كانت بدايتهم مع استخدام الشبكة العاملية مابني أربع % )  50(فإذا إذا كانت أغلبية الذكور 
كانت بدايتهن مع الشبكة منذ سنة إىل أقل من أربع %)  56.45(ومثاين سنوات، فإن أغلبية اإلناث 

  .سنوات
مثاين سنوات فأكثر هم ذكور وذلك بنسبة  كما نالحظ أن أغلبية الذين استخدموا االنترنت منذ

  .من اإلناث مل يستخدمن االنترنت إال منذ سنة فأقل%)  25.80(يف حني أن %).  25(مقدارها 
هذا االختالف الواضح بني اجلنسني يف مدة استخدام االنترنت الذي تبينه بيانات اجلدول، يؤكِّده 

لة إحصائية بني اجلنس ومدة استخدام االنترنت من طرف الذي دلّ على وجود عالقة ذات دال ²كا اختبار
  .أفراد العينة
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) 03=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية  ²كاتفوق قيمة ) 23(احملسوبة  ²كا حيث أن قيمة
  ). 0.95(ومستوى ثقة 

 .مدة استخدام الطلبة لالنترنت حسب متغري التخصص): 10(جدول رقم 
 

  خصصالت                         
  املدة

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  09.75  08  06.45  02  11.76  06  سنوات 08منذ أكثر من 
  21.95  18  19.35  06  23.52  12  سنوات 08 -  4

  46.34  38  61.29  19  37.25  19  سنوات 04 -سنة 
  21.95  18  12.90  04  27.45  14  منذ أقل من سنة

100  31  %100  51  وعام
%  82  100

%  
= اجلدولية  2كا                           3=د                                  05.63=  احملسوبة  ²كا

07.81           
 

وذلك حملاولة الكشف عن . مدة استخدام االنترنت حسب متغري التخصص) 10(ميثل اجلدول رقم 
  ). أي بني مدة االستخدام والتخصص( وجود أو عدم وجود عالقة بينهما

أما ما نالحظه على البيانات املدرجة خالل هذا اجلدول فهو وجود فروق لكنها طفيفة بني طلبة  
علوم اإلعالم واالتصال من جهة وطلبة بيولوجيا احليوان من جهة أخرى، من حيث بداية استخدام 

تتراوح مدة استخدامهم مابني سنة %) 37.25( إذ نالحظ أن أغلبية الطلبة يف ختصص اإلعالم. الشبكة
استخدام %) 61.29(ونفس الشيء يقال عن طلبة البيولوجيا الذين بدأ غالبيتهم . واحدة وأربع سنوات

  .االنترنت من سنة إىل أربع سنوات
لكن نالحظ يف املقابل أن نسبة طلبة اإلعالم الذين بدؤوا تصفح االنترنت من أربع سنوات إىل مثاين 

تفوق نسبيت %) 11.76(، ومن مثاين سنوات فأكثر واليت تقدر بـ%)23.52(نوات واليت تقدر بـس
%) 19.35(طلبة البيولوجيا الذين بدؤوا تصفح االنترنت يف نفس الفترتني واللتان تقدران على التوايل بـ

  %).06.45(و
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قبل طلبة البيولوجيا، لكن  هذا ما قد يوحي إىل أن طلبة اإلعالم يكونون قد احتكوا بشبكة االنترنت
تفوق نسبة طلبة البيولوجيا الذين ارتبطوا %) 27.45(نسبة طلبة اإلعالم الذين ارتبطوا ا منذ سنة فأقل 

  %). )12.90ا خالل نفس املدة املقدرة بـ

هذه النتيجة يؤكدها . هذا جيعلنا نستنتج عدم وجود عالقة بني التخصص ومدة استخدام االنترنت
عند ) 07.81(اجلدولية  املقدرة بـ 2كاعن ) 05.63(احملسوبة واملقدرة بـ ²كاإذ تقلّ قيمة  ²كا اختبار

  .ما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الظاهرتني). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(درجة حرية 
 
 

 . نوع الوسيلة اليت يستخدم الطلبة من خالهلا االنترنت): 11(جدول رقم 
  

  %النسبة   ارالتكر  
  PC(  82  85.41(كمبيوتر شخصي

  06.25  04  حاسوب حممول
  08.33  08  هاتف نقال

  %100  94  اموع
 

  
واليت يبدو أا تتركز . نوع الوسيلة اليت يستخدم الطلبة من خالهلا االنترنت) 11(يبني اجلدول رقم 
من %) 85(ة بنسبة مقدارها ، حيث يستخدمها الغالبية العظمى من الطلب)PC(يف احلاسوب الشخصي 

يستخدمون احلاسوب ) مفردة82(كما يتضح من خالل التكرارات أن مجيع الطلبة . جمموع االستخدامات
من %) 08.33(الشخصي، مث تأيت الوسيلة الثانية واملتمثلة يف اهلاتف النقال اليت يستعني ا ما مقداره 

  .يستعينون باحلاسوب احملمول%) 06.25(ذلك الطلبة لالتصال بشبكة االنترنت، وبنسبة مقاربة ل

هذه البيانات تدل على أن الطلبة الذين هم يف األصل فئة من اتمع اجلزائري، مل يصلوا بعد إىل 
ويكاد يكون السبب منحصرا يف القدرة الشرائية . املسايرة احلقيقية للتقنية املعلوماتية اليت يشهدها العامل

  .فضال عن أن يكون طالبا جامعيا الضعيفة للفرد اجلزائري ،
. أما ما يهمنا يف األمر أن هذه النتائج حتيلنا إىل االستنتاج أن الطالب غالبا ما يكون مرتبطا باملكان

إن كان ذلك يف املرتل أو يف مكان آخر، وهذا ما قد ينقص من . أي مقيدا مبكان تواجد جهاز الكمبيوتر
  .تحتمس الطلبة يف اإلقبال على االنترن
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 .نوع الوسيلة اليت يستخدم الطلبة من خالهلا االنترنت حسب اجلنس): 12(جدول رقم 
  

اجلنس                                          
  

  الوسيلة املستخدمة

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  PC(  20  66.66  62  93.93  82  85.41(كمبيوتر شخصي
  06.25  06  03.03  02  13.33  04  حممول حاسوب

  08.33  08  03.03  02  20  06  هاتف نقال
  %100  96  %100  66  %100  30  اموع

= اجلدولية  2كا                        02=د                                  12.28=  احملسوبة ²كا
05.99           

   
  

يستخدم الطلبة من خالهلا االنترنت وعالقة ذلك مبتغري  نوع الوسيلة اليت) 12(ميثل اجلدول رقم 
يستخدمن %) 93.93(ونالحظ على البيانات اليت حيتويها أن األغلبية الساحقة من اإلناث . اجلنس

وتتوزع النسبة الباقية منهن بشكل . تالشخصي كوسيلة أوىل تسمح هلن باالتصال باالنترن رالكمبيوت
  .لكل من الوسيلتني%) 03.03(احملمول واهلاتف النقال بـمتساوٍ على استخدام احلاسوب 

أما ما نالحظه على استخدامات الذكور  فهو ارتفاع نسبة مستخدمي اهلاتف النقال كأداة لالتصال 
خاصة إذا أضفنا . حمدثة بذلك الفرق  مع استخدامات اإلناث%) 20(باالنترنت إذ تقدر هذه النسبة بـ

رغم أن أغلبية الطلبة يستخدمون %). 13.33(م احلاسوب احملمول املقدرة بـهلا النسبة اخلاصة باستخدا
  %). 66.66(مثل اإلناث الكمبيوتر الشخصي كأداة رئيسية لالرتباط باالنترنت بنسبة تقدر بـ 

)  12.28(واملقدرة بـ  2هذه املالحظات حيث تفوق قيمة كا 2ومن جهة أخر يؤكد اختبار كا
وهذا ما . )0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(حرية عند درجة ) 05.99( واملقدرة بـ  احملسوبة قيمة اجلدولية

  .يعين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني نوع الوسيلة املستخدمة واجلنس
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 .نوع الوسيلة اليت يستخدم الطلبة من خالهلا االنترنت حسب التخصص): 13(جدول رقم 

                  
          التخصص             

  
  الوسيلة املستخدمة

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  PC(  52  85.24  30  85.71  82  85.41(كمبيوتر شخصي
  06.25  06  08.57  03  04.91  03  حاسوب حممول

  08.33  08  05.71  02  09.83  06  هاتف نقال
  %100  96  %100  35  %100  61  اموع

= اجلدولية  2كا                    02=د                                         00.75 = احملسوبة ²كا
05.99            

 
  

الكشف عن العالقة بني نوع الوسيلة املستخدمة لالرتباط ) 13(حناول من خالل اجلدول رقم 
هو النسب املتقاربة بني طلبة كال التخصصني يف أما ما نالحظه على بياناته ف. باالنترنت والتخصص

  .استخدام الوسائل املوضحة أعاله

من طلبة اإلعالم الكمبيوتر الشخصي وبنفس النسبة تقريبا %)  85.24(حيث  يستعمل ما نسبته 
  .من طلبة البيولوجيا يستعملون نفس األداة لالرتباط باالنترنت%) 85.71(

و يأيت يف %). 09.83(رتبة الثانية اهلاتف النقال بنسبة تقدر بـ مث يستخدم طلبة اإلعالم يف امل
من طلبة اإلعالم، االتصال من %) 04.91(األخري احلاسوب احملمول كأداة أخرى تسهل على ما نسبته 

  .خالهلا باالنترنت

ىل احلاسوب يف املقابل نالحظ أن املرتبة الثانية من الوسائل املستخدمة بالنسبة لطلبة البيولوجيا تعود إ
يستخدمون باإلضافة إىل %) 05.71(وما نسبته . من أفراد العينة%) 08.57(احملمول بنسبة مقدارها 

  .ذلك اهلاتف النقال
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للكشف عن العالقة بني التخصص والوسيلة املستخدمة لالتصال  2أما إذا استخدمنا اختبار كا
احملسوبة تقل  2، ما يعين أن كا05.99= ة اجلدولي 2، و كا00.75 = احملسوبة ²باالنترنت فسنجد أن كا

  ).0.95(ومستوى داللة ) 2=د(اجلدولية عند درجة حرية  2عن كا

  .وهذا جيعلنا نستنتج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني الظاهرتني
  

 .مواجهة أو عدم مواجهة الطلبة لصعوبات يف استخدام االنترنت): 14(جدول رقم 
  

  %النسبة   التكرار  
  29.26  24  نعم
  70.73  58  ال

  %100  82  اموع
  

       
مواجهة أو عدم مواجهة الطلبة لصعوبات يف استخدام االنترنت، ونالحظ ) 14(يبني اجلدول رقم 

% 70.73مقابل . من أفراد العينة يواجهون صعوبات يف استخدامهم لالنترنت% 29.26من خالله أن 
  .ال يواجهون صعوبات يف هذا الشأن

كن رغم أن نسبة الذين ال يواجهون صعوبات أكرب، إال أن نسبة الذين يواجهون صعوبات هي ول
وهو ما يفسر قلّة إقبال الطلبة على االنترنت مقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى كما رأينا يف . نسبة معتربة

  .وهو ما يؤكد كذلك التربير الذي قدمناه حينها). 07(اجلدول رقم 
النتائج جتعلنا أيضا نستنتج أن استخدام االنترنت ليس بالسهولة اليت قد تتميز ا /هذه البيانات

على شروط معينة قد تقف عائقا أو تتحول إىل ) االستخدام(وإمنا ينطوي . الوسائل اإلعالمية األخرى
  . صعوبات أمام املستخدمني
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وعالقته خدام االنترنت مواجهة أو عدم مواجهة الطلبة لصعوبات يف است): 15(جدول رقم 
 .اجلنس مبتغري
اجلنس                                    

  
  مواجهة صعوبات 

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

  29.26  24  32.25  20  20  04  نعم
  70.73  58  67.74  42  80  16  ال

100  62  %100  20  اموع
%  82  100%  

= اجلدولية  2كا                         1= د                             01.08=  احملسوبة ²كا
03.83                    

  
  

الكشف عن عالقة مواجهة أو عدم مواجهة الطلبة لصعوبات ) 15(حناول من خالل اجلدول رقم 
ذين ال يواجهون ونالحظ أن نسبيت كلٍّ من الذكور واإلناث ال. يف استخدام االنترنت مبتغري اجلنس

  %).67(و%) 80(صعوبات يف هذا الشأن هي األكرب، واللتني تقدران على التوايل بـ 
كما نالحظ أن نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبات يف استخدام االنترنت واليت تقدر بـ 

ة هم ما جيعلنا نقول أن الطلب%). 32(هي أقل من نسبة اإلناث الالئي يواجهنها واملقدرة بـ %) 20(
  .األكثر حتكما ذه الوسيلة واألكثر جتاوزا لصعوباا

 2حيث سنجد أن قيمة كا. 2لكن هذه النتيجة لن تكون ذات داللة إحصائية إذا ما طبقنا اختبار كا

، عند درجة احلرية 03.83 اجلدولية املقدرة بـ 2وهي أقل من قيمة كا). 01.08(احملسوبة تقدر بـ 
  ).0.95(و مستوى ثقة ) 1=د(
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ó  يف استخدام االنترنت وعالقته مواجهة أو عدم مواجهة الطلبة لصعوبات ) : 16(جدول رقم
  .مبتغري التخصص

  
  التخصص            

                  
  ممارسة أنشطة

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

  29.26  24  38.70  12  23.52  12  نعم
  70.73  58  61.29  19  76.47  39  ال

100  31  %100  51  اموع
%  82  100%  

=  اجلدولية  2كا                             1=د                         02.09=  احملسوبة ²كا
03.83                    

  
لبة لصعوبات الكشف عن عالقة مواجهة أو عدم مواجهة الط) 15(حناول من خالل اجلدول رقم 

وكما هو واضح فإن نسبة الطلبة الذين يزاولون دراستهم يف . يف استخدام االنترنت مبتغري التخصص
ختصص اإلعالم واالتصال والذين يواجهون صعوبات يف استخدام االنترنت أقل من نسبة الطلبة الذين 

  %).38.70(و%) 23.52(ـ إذ تقدر النسبتان على التوايل ب. يزاولون دراستهم يف ختصص البيولوجيا
وهذا ما جيعلنا نقول أن طلبة اإلعالم هم األقدر على جتاوز الصعوبات اليت تقف كعائق يف طريق 

  . استخدامهم للشبكة العاملية
وقد يعود السبب إىل أن االنترنت كوسيلة إعالمية هي يف حقيقة األمر تقع ضمن اهتمامات طلبة 

كما أن وجود مقياس . ة جتاوز صعوباا باالحتكاك املستمر باالنترنتاإلعالم أكثر، ما يدعوهم إىل ضرور
اإلعالم اآليل ضمن املقرر الدراسي هلذا التخصص سيحسن من درجة حتكم الطلبة باالنترنت أكثر، انطالقا 

مع العلم أن هناك صعوبات أخرى موضوعية خارجة عن نطاق املستخدم . من التحكم يف جهاز الكمبيوتر
  .يف اجلدول التايل كما سنرى

فقد كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مواجهة أو عدم  2أما عن اختبار كا
احملسوبة بـ  2حيث تقدر قيمة كا. مواجهة الطلبة لصعوبات يف استخدام االنترنت، والتخصص
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ومستوى ثقة ) 1=د(عند درجة حرية ) 03.83(اجلدولية املقدر بـ  2وهي أقل من قيمة كا) 02.09(
)0.95.(  
  

ó  الصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند  استخدامهم لالنترنت) : 17(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  06.25  02  عدم توفر ملحقات كافية
  31.25  10  بطء االتصال باالنترنت
  09.37  03  ارتفاع مثن االستخدام

  15.62  05  صعوبات لغوية
  37.50  12  بيوترعدم التحكم يف استخدام الكم

  %100  32  اموع
  

بعد أنة تعرفنا على نسبة الطلبة الذين يواجهون صعوبات يف استخدام االنترنت، حناول من خالل 
  .التعرف على هذه الصعوبات) 17(اجلدول رقم 

وما نالحظه أن عدم التحكم يف استخدام الكمبيوتر، وبطء االتصال باالنترنت مها أكثر الصعوبات 
تعيق استخدام االنترنت إذ متثل نسبة كل منهما ثلث الصعوبات املوضحة أعاله حيث تقدران على اليت 

%). 09.37(مث تأيت الصعوبات اللغوية يف املرتبة الثالثة بنسبة %). 31.25(و%) 37.50(التوايل بـ 
  %).06.25(وأخريا عدم توفر ملحقات كافية بنسبة 

أن الصعوبات اليت تواجه الطلبة تتوزع على فئتني؛ األوىل هي وإن دلّ هذا على شيء فإمنا يدل على 
صعوبات ذاتية، وتتمثل يف اجلدول أعاله يف الصعوبات اللغوية والصعوبات يف التحكم يف استخدام 

  .وهي صعوبات كان من املفروض جتاوزها من فئة نوعية مثقفة كالطلبة اجلامعيني. الكمبيوتر
فيها دخل وهي بطء االتصال باالنترنت، وعدم توفر ملحقات وصعوبات موضوعية ليس للطالب  
وهي صعوبات تدل . ، باإلضافة إىل ارتفاع تكاليف االتصال باالنترنت..)كامريا، طابعة، املسمع( كافية 

على احلالة العامة لالنترنت يف اجلزائر اليت ال تزال حتتاج إىل مزيد من االهتمام من قبل السلطات املعنية 
  .  ا قدما، للّحاق بالركب التكنولوجي العاملي، أو حىت اإلقليمي فقط للدفع
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ó  الصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند استخدامهم لالنترنت، وعالقتها ) : 18(جدول رقم

  .مبتغري اجلنس
  

اجلنس                          
  الصعوبات

  اموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

عدم توفر ملحقات 
  06.25  02  00  00  18.18  02  كافية

بطء االتصال 
  31.25  10  33.33  07  27.27  03  باالنترنت

ارتفاع مثن 
  09.37  03  21  03  00  00  االستخدام

  15.62  05  21  03  18.18  02  صعوبات لغوية
عدم التحكم يف 

  37.50  12  38.09  08  36.36  04  استخدام الكمبيوتر

100  21  %100  11  اموع
%  32  100%  

=   اجلدولية  2كا                             4= د                             04.02 = احملسوبة ²كا
09.48         

  
كما يوضحه عنوانه، عالقة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف طريق ) 18(ميثل اجلدول رقم 

  .استخدامهم لالنترنت مبتغري اجلنس
ظه  على هذه الصعوبات أا تكاد تكون بنسب متساوية عند الطرفني إال فيما يتعلق بعدم وما نالح

من الذكور يعيقهم %) 18.18(حيث جند أن . توفر ملحقات كافية، وارتفاع مثن االتصال باالنترنت
من %) 21(يف املقابل ترى ما نسبته . عدم توفر ملحقات كافية وذلك ما ال يعترب عائقا بالنسبة لإلناث

اإلناث يف ارتفاع مثن االتصال باالنترنت عائقا، بينما جند أنه ال ليس من الصعوبات اليت تقف أمام الذكور 
  .يف االتصال باالنترنت
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لكن عموما ميكن القول أن العالقة بني طبيعة الصعوبات اليت يواجهها الطلبة واجلنس ليست ذات 
عند درجة احلرية ) 09.48(اجلدولية  2عن قيمة كا) 04.02(احملسوبة  2داللة إحصائية إذ تقل قيمة كا

  ).0.95(ومستوى ثقة ) 4=د(
ó  وعالقتها .الصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند استخدامهم لالنترنت) : 19(جدول رقم

  .مبتغري التخصص
  

التخصص                         
  الصعوبات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  %  ت  %  التكرار  %النسبة   كرارالت

عدم توفر ملحقات 
  06.25  02  07.69  01  05.26  01  كافية

بطء االتصال 
  31.25  10  30.76  04  31.57  06  باالنترنت

ارتفاع مثن 
  09.37  03  07.69  01  10.52  02  االستخدام

  15.62  05  07.69  01  21.05  04  صعوبات لغوية
عدم التحكم يف 

  37.50  12  46.15  06  31.57  06  استخدام الكمبيوتر

  %100  32  %100  13  %100  19  اموع
اجلدولية  2كا                             4=  د                         02.19 = احملسوبة ²كا
 =09.48  

  

الصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند استخدامهم لالنترنت، وعالقتها مبتغري ) 19(ميثل اجلدول رقم 
  :ونالحظ من خالله . التخصص
أقل %) 31.57(نسبة طلبة اإلعالم الذين جيدون صعوبات يف التحكم يف استخدام الكمبيوتر  -

  %).46.15(من نسبة طلبة البيولوجيا 
أقل من %) 07.69(يف املقابل نالحظ أن نسبة طلبة البيولوجيا الذين لديهم صعوبات لغوية  -

 %).21.05(نسبة طلبة اإلعالم 
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يكشف عن عدم  2عوبات فنالحظ تقارب نسبها عند التخصصني،  وهو ما جعل اختبار كاأما بقية الص 
اجلدولية  2أقل من كا) 02.19(احملسوبة  2وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الظاهرتني، حيث أن كا

  ).0.95(ومستوى ثقة ) 4=د(عند درجة حرية ) 09.48(

  
 :ئريني لالنترنتبيانات حول عادات استخدام مجهور الطلبة اجلزا .2

ó  انتظام أو عدم انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت:)20(جدول رقم .  
   

  %النسبة   التكرار  
  21.95  18  منتظم

  78.04  64  غري منتظم
 %100  82  اموع

  
عن نسبة انتظام أو عدم انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت، وكما )  20(يكشف اجلدول رقم 

يف حني %. 21.95ن الطلبة املنتظمني يف زيارة االنترنت ال متثل نسبتهم سوى نالحظ على بياناته، فإ
  .، بشكل غري منتظم%)78.04(يزور البقية منهم االنترنت واملقدرة نسبتهم بـ 

هذا ما جيعلنا نقول أن معظم الطلبة ال حيرصون كثريا على زيارة االنترنت، وإمنا يقومون بعملية 
نت متعلقة بالوقت أو متعلقة بتوفر أو عدم توفر تكاليف االتصال تصفحها حسب الظروف، إن كا

باالنترنت، أو حىت عدم ثقة الطلبة بعد،  يف قدرة االنترنت على إشباع حاجام اليت يتوقعون من الوسائل 
  .األخرى إشباعها

ن سلم ولكن عموما نستنتج أن االنترنت كوسيلة إعالمية واتصالية مل حتظى بعد مبكانة متميزة ضم
  .    اهتمامات الطلبة ، حبيث جيعلهم ذلك مثال حيرصون على االنتظام يف زيارا
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ó  انتظام أو عدم انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت:)21(جدول رقم .  
  

                         
  اجلنس                    

  
  غري منتظم/منظم

  إناث  ذكور

  اموع
  %النسبة   تكرارال  %النسبة   التكرار

  21.95  18  19.35  12  30  06  منتظم
  78.04  64  80.64  50  70  14  غري منتظم
 %100  82  %100  62  %100  20  اموع

اجلدولية  2كا                              1=د                                   0.97 =  احملسوبة ²كا
 =03.83 
  

وما نالحظه . ظام أو عدم انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت باجلنسعالقة انت) 21(ميثل اجلدول رقم
هي أكرب من نسبة اإلناث املقدرة %) 30(عليه أن نسبة الذكور املنتظمني يف زيارة االنترنت املقدرة بـ 

  %).19.35(بـ 
ما معناه أن الطلبة الذكور هم األكثر حرصا على االنتظام يف استخدام االنترنت، واإلناث هن 

  .األكثر استسالما للظروف اليت تقلل من إمكانية االستخدام املنتظم لالنترنت
، حيث أن  2لكن تبقى الفروق ضئيلة وليست ذات داللة إحصائية، كما يؤكده ذلك اختبار كا

عند درجة حرية ) 03.83(اجلدولية املقدرة بـ  2أقل من قيمة كا) 0.97(احملسوبة املقدرة بـ  2قيمة كا
  ). 0.95(توى ثقة ومس) 1=د(
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ó  انتظام أو عدم انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت:)22(جدول رقم .  
  

                       
التخصص                    

  غري منتظم/منظم

  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  اموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  21.95  18  12.90  04  27.45  14  منتظم
  78.04  64  87.09  27  72.54  37  غري منتظم
 %100  82  %100  31  %100  51  اموع

اجلدولية  2كا                                 1=د                                02.36=   احملسوبة ²كا
 =03.83 
  

. وعالقة ذلك بالتخصصانتظام أو عدم انتظام الطلبة يف تصفح االنترنت ) 22(ميثل اجلدول رقم 
%) 27.45(وكما هو مالحظ فإن نسبة طلبة اإلعالم واالتصال املنتظمني يف استخدام االنترنت تقدر بـ 

  .فقط%) 12.90(وهي أكرب من نسبة طلبة بيولوجيا احليوان املقدرة بـ 

طلبة وقد يعود سبب هذا الفرق قي أن االنترنت كوسيلة اتصالية وإعالمية تعد من اهتمامات 
لذلك يكون حرصهم على االنتظام يف استخدامها شيء منطقيا إن مل  -كما أشرنا سابقا-اإلعالم أكثر 

  .يكن مطلوبا
 2قد كشف أن كا 2لكن تبقى هذه الفروق أقل من أن تصبح ذات داللة إحصائية، فاستخدام كا

  ).0.95(ومستوى ثقة ) 1=د(اجلدولية عند درجة حرية  2احملسوبة هي أقل من كا
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ó  حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت ) : 23(جدول رقم.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت، وذلك خالل زيارة ) 23(ميثل اجلدول رقم 
بني ، يتصفحون االنترنت ما%)39.02(ونالحظ أن النسبة األكرب من الطلبة . واحدة، مث خالل أسبوع

من الطلبة يتصفحون االنترنت يف أقل من %) 35.36(ساعة وساعتني يف الزيارة الواحدة، مث تليها نسبة 
أما . االنترنت من ساعتني فأكثر%) 25.60(ويتصفح بقية الطلبة ونسبتهم . ساعة يف الزيارة الواحدة

وهو وقت ليس . ساعة1.24املتوسط احلسايب للوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت فيقدر بـ 
  .بالطويل وال بالقصري وهو عموما مناسب وغري مبالغ فيه

أما فيما خيص حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت أسبوعيا، فنالحظ أن أغلبية 
، مث تأيت بعدها نسبة الطلبة الذين يقضون %)45.12(ساعات ونسبتهم  10و5الطلبة يستخدموا مابني 

أما الذين يتصفحوا مابني %). 34.14(اعات يف تصفح االنترنت أسبوعيا وتقدر بـ س5أقل من 
ساعة يف األسبوع  15، يف حني ال يستخدم االنترنت ألكثر من %)15.85(ساعة فنسبتهم  15و10

هذا ويقدر املتوسط احلسايب  للوقت الذي يقضيه الطلبة يف . من الطلبة أفراد العينة%) 04.87(سوى 
وهو وقت ليس بالكبري لكنه مناسب جلمهور . ساعة 6.55نترنت يف األسبوع الواحد بـ تصفح اال

  .   كجمهور الطلبة
 
  

  
  

  %النسبة   التكرار  الوقت  

في الزیارة 
  الواحدة

  35.36  29  ساعةأقل من 
  39.02  32  ساعتین - ساعة 

  25.60  21  ساعتین فأكثر
  %100  82  المجموع

  في األسبوع

أقل من 
  34.14  28  ساعات5

  45.12  37  ساعات 10 – 5
  15.85  13  ساعة 15 - 10

 15أكثر من 
  04.87  04 ساعة

  %100  82  المجموع
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ó وعالقته مبتغري اجلنس تصفح االنترنتحجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف ): 24(جدول رقم.  
  

                           
  اجلنس 

  الوقت 

  اموع  إناث  ذكور

 %  ت  % ت  %  %

يف الزيارة 
  الواحدة

  35.36  29  38.70  24  25  05  ساعةأقل من 
  39.02  32  33.87  21  55  11  ساعتني-ساعة 

  25.60  21  25.80  16  20  04  ساعتني فأكثر
  %100  82  %100  62  %100  20  اموع

 2كا                              2= د                                      02.76= احملسوبة ²كا
  05.99=اجلدولية 

يف 
  األسبوع

أقل من 
  34.14  28  40.32  25  15  03  ساعات5

5 – 10 
  45.12  37  46.77  29  40  08  ساعات

10 -15 
  15.85  13  11.29  07  30  06  ساعة

 15أكثر من 
  04.87  04  01.61  01  15  03 سا

  %100  82  %100  62  %100  20  اموع
 2كا                                3=د                                   07.52 = احملسوبة ²كا

   07.81=اجلدولية 

  
. وعالقته مبتغري اجلنس تصفح االنترنتحجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف ) 24(ميثل اجلدول رقم 

ضني أقل من ونبدأ أوال بالوقت الذي يقضيه الطلبة يف الزيارة الواحدة، حيث نالحظ أن أغلبة اإلناث، يق
يف املقابل فإن نسبة . ساعة يف تصفح االنترنت، يف حني أن أغلبية الذكور يقضون مابني ساعة وساعتني

ما . يقضني أكثر من ساعتني أكرب من نسبة الطلبة الذين يتصفحون االنترنت بنفس املدة يالطالبات الالئ
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 2التخصص، وهو ما يؤكده اختبار كايوحي إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني حجم الوقت و
  ).0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند ) 05.99(اجلدولية  2عن كا) 02.76(احملسوبة  2إذ تقل كا

أما إذا اجتهنا إىل حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت خالل أسبوع، فنالحظ أن 
يف حني .  األسبوع بنسبتني متقاربتنيساعات يف 10و5أغلبية الذكور واإلناث يتصفحون االنترنت مابني 
ونسبة . ساعات أسبوعيا أكثر من الطلبة الذكور بكثري 5أن الطالبات اللوايت يتصفحن االنترنت يف أقل من 

  .ساعة يف األسبوع أكثر من اإلناث 15الطلبة الذين يتصفحون االنترنت ألكثر من 
احملسوبة رغم أن قيمتها كبرية  2حيث أن كا. ورغم هذه الفروق إال أا تبقى دون داللة إحصائية

  ).0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2إال أا أقل من قيمة كا) 07.52(
ó التخصصوعالقته مبتغري  تصفح االنترنتحجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف ): 25(جدول رقم.  

                         
  التخصص

                             الوقت

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

 %  ت  % ت  %  %

يف الزيارة 
  الواحدة

  35.36  29  48.38  15  27.45  14  ساعةأقل من 
  39.02  32  32.25  10  43.13  22  ساعتني-ساعة 

  25.60  21  19.35  06  29.41  15  ساعتني فأكثر
  %100  82  %100  31  %100  51  اموع

 =اجلدولية  2كا                              2=د                                  01.96= احملسوبة ²كا
05.99  

يف 
  األسبوع

أقل من 
  34.14  28  32.25  10  35.29  18  ساعات5

5 – 10 
  45.12  37  41.93  13  47.05  24  ساعات

  15.85  13  22.58  07  11.76  06  سا 15- 10
 15أكثر من 

اس  03  05.88  01  03.22  04  04.87  

  %100  82  %100  31  %100  51  اموع
 2كا                                   3=د                                 01.82= احملسوبة ²كا

                        07.81 = اجلدولية 
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وعالقته مبتغري  االنترنتتصفح حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف ) 15(ميثل اجلدول رقم 
ونبدأ أوال بالزيارة الواحدة لنالحظ أن أغلبية طلبة اإلعالم يقضون مابني ساعة وساعتني يف . التخصص

ونسبة طلبة اإلعالم  .تصفح االنترنت، بينما أغلبية طلبة البيولوجيا يتصفحون االنترنت ألقل من ساعة
لكن املالحظ على . أكرب من نسب طلبة البيولوجياالذين يقضون أكثر من ساعتني يف تصفح االنترنت 

احملسوبة  2النسب أا متقاربة يف العموم، ما جعل الفروق ختلو من داللة إحصائية، حيث تقل قيمة كا
  ).0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند ) 05.99(اجلدولية  2عن كا) 01.96(

أسبوع، فنالحظ أن أغلبية الطلبة أما عن حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت خالل 
ساعات يف استخدام الشبكة، مث وبنسب متقاربة يأيت ترتيب  10و5يف كال التخصصني يقضون مابني 

هذه  2ويؤكد اختبار كا. حجم الوقت الذي يتصفح فيه الطلبة االنترنت نفسه عند كال  التخصصني أيضا
صائية بني التخصص وحجم الوقت الذي املالحظات إذ يكشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إح

اجلدولية  2عن كا) 01.82(احملسوبة  2يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت خالل أسبوع، حيث تقلّ قيمة كا
  ).0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند )  07.81(

  . األيام اليت يتصفح فيها الطلبة االنترنت غالبا) : 26(جدول رقم •
  

  الترتيب  %النسبة   التكرار  
  06  07.82  14  سبتال

  05  11.17  20  األحد
  03  13.40  24  االثنني
  07  06.14  11  الثالثاء
  03  13.40  24  األربعاء
  01  25.69  46  اخلميس
  02  20.67  37  اجلمعة

  08  01.67  03  كل يوم
  08  %100  179  اموع
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ما نالحظ فإن املرتبة ، وكاأليام اليت غالبا ما يتصفح فيها الطلبة االنترنت ) 26(يوضح اجلدول رقم 
األوىل تعود ليوم اخلميس، مث يليها يوم اجلمعة يف املرتبة الثانية، ومها كما هو معلوم يوما عطلة بالنسبة 

  . للطلبة، وهو ما يفسر إقبال الطلبة فيهما على االنترنت

تيار يوم وحىت األيام األخرى مرتبطة مبدى تفرغ الطلبة من الدراسة ، حيث أن السبب الرئيسي الخ
معني مرتبط أساسا بوقت الفراغ ، فاالنترنت ليست كوسائل اإلعالم األخرى اليت  ميكن استخدامهما 

  .بسهولة ، وإمنا تتطلب تفرغا كليا هلا
كما أن استخدام االنترنت ليوم معني ال عالقة له مبحتوى هذه الوسيلة يف ذلك اليوم كما هو احلال 

  .ساعة وكل أيام األسبوع 24نترنت متاح على مدار فمحتوى اال. مثال مع التلفزيون
أما املالحظة األخرى اليت ميكن تسجيلها على هذا اجلدول فهو أن الطلبة الذين يزورون االنترنت  

وهي نسبة ضعيفة جدا تؤكد ما ذهبنا إليه من تربير سابق . 01.67كل يوم ال تقدر نسبتهم سوى بـ 
تعطينا ثانيا فكرة وافية عن مكانة  االنترنت ضمن سلم استخدامات وهي . عن خصوصية هذه الوسيلة أوال

  .الطلبة
 .األيام اليت يتصفح فيها الطلبة االنترنت غالبا وعالقتها مبتغري اجلنس) : 27(جدول رقم •

  
                 

  اجلنس
  األيام

  اموع  إناث  ذكور

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

  06  07.82  14  06  08.46  11  06  06.12  03  السبت
  05  11.17  20  05  11.53  15  05  10.20  05  األحد
  03  13.40  24  03  13.07  17  04  14.28  07  االثنني
  07  06.14  11  07  06.92  09  06  06.12  03  الثالثاء
  03  13.40  24  04  12.30  16  03  16.32  08  األربعاء
  01  25.69  46  01  24.61  32  01  28.57  14  اخلميس
  02  20.67  37  02  21.53  28  02  18.36  09  اجلمعة

  08  01.67  03  08  01.53  2  07  02.04  01  كل يوم

100  49  اموع
%  08  130  100%  08  179  100

%  08  
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األيام اليت يتصفح فيها الطلبة االنترنت غالبا وعالقتها مبتغري اجلنس، وما  )27(يوضح اجلدول رقم 
كما أن النسب املئوية تكاد تكون . ثالثة والرابعةنالحظه على ترتيب األيام أنه نفسه سوى ما تعلق بالرتبة ال

حيث ال يتعدى الفارق بني نسب االستخدام املوزعة على األيام عند . نفسها عند كل من الذكور واإلناث
  .على األكثر%  3الطرفني 

كما نالحظ أن كال من الذكور واإلناث يستخدم االنترنت بشكل أكرب خالل اية األسبوع 
  .يومي اخلميس واجلمعةاملتمثلة يف 

هذا ما جيعلنا نستنتج عدم وجود عالقة بني اجلنس واختيار أيام معينة الستخدام االنترنت، وهذا 
  .2التقارب الكبري يف النسب املوزعة على خمتلف األيام والترتيب املتطابق يغنينا عن استخدام اختبار كا

  
 .نترنت غالبا وعالقتها مبتغري التخصصاأليام اليت يتصفح فيها الطلبة اال) : 28(جدول رقم  •

  
                 

  التخصص
  األيام

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

  05  07.82  14  05  09.58  07  06  06.60  07  السبت
  04  11.17  20  06  08.21  06  04  13.20  14  األحد
  03  13.40  24  02  16.43  12  05  11.32  12  االثنني
  06  06.14  11  03  08.21  06  07  04.71  05  الثالثاء
  03  13.40  24  06  09.58  07  03  16.03  17  األربعاء
  01  25.69  46  01  27.73  20  01  24.52  26  اخلميس
  02  20.67  37  03  19.17  14  02  21.69  23  اجلمعة

  07  01.67  03  08  01.36  01  08  01.88  02  كل يوم

10  اموع
6  

100
%  08  73  100%  08  179  100

%  08  

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتائج الدراسة الميدانية/  الرابعالفصل 
 
 

 136

وما . األيام اليت يتصفح فيها الطلبة االنترنت غالبا وعالقتها مبتغري التخصص) 28(ميثل اجلدول رقم 
نفسه فيما خيص املراتب األوىل حيث يتصدر دائما يوم اخلميس باقي هنا أيضا  نالحظه على الترتيب أنه

  . يوم األربعاءاأليام يف املرتبة األوىل مث يليه يوم اجلمعة وبعده يأيت

أما باقي األيام فإنه وإن اختلف ترتيبها بني طلبة التخصصني إال أنه يبقى اختالف طفيف، وذلك ما 
  .نالحظه على النسب املئوية املتقاربة جدا

وهذا ما جيعلنا نستنتج عدم وجود عالقة بني التخصص واختيار أيام معينة لتصفح االنترنت، ونظرا 
إىل الترتيب الذي يكاد  ةاملئوية املوزعة على األيام يف كال التخصصني ، باإلضاف للتقارب الواضح للنسب

  .2يكون نفسه لأليام سواء عند طلبة اإلعالم أو طلبة البيولوجيا، فإننا حنجم هنا عن استخدام اختباركا
  

ó  غالبا الطلبة االنترنتاليت يتصفح فيها الفترات ): 29(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  21.90  23  ) 12 - 06( يف الصباح 
  40  42  )18 -12( يف املساء 
  34.28  36  ) 24 -18( يف الليل 
  03.80  04  ) 06 -24( يف اهلزيع 

  %100  105  اموع
  

يبين اجلدول أعاله الفترات اليت يفضلها الطلبة أفراد العينة لتصفح االنترنت، وتبين األرقام أن الفترة 
، %)34.28(،  مث تليها الفترة الليلية بنسبة )40%(ر الفترات جذبا للطلبة وذلك بنسبة املسائية هي أكث

أما فترة اهلزيع املمتدة من . أفراد العينة االنترنت يف الفترة الصباحية نم%)  21.90(ويستخدم ما نسبته 
  .من الطلبة% 03.80منتصف الليل حىت السادسة صباحا فال يستخدم فيها االنترنت سوى 

ويبدو هذا الترتيب منطقيا، حيث تعترب الفترتني املسائية والليلية أكثر الفترات تناسبا مع ظروف 
باإلضافة إىل أن االنترنت . حيث يتوفرون على وقت الفراغ الذي يساعدهم على التفرغ لالنترنت. الطلبة

  .تلفزيون مثالتوفر للمستخدم اختيار الوقت الذي يناسبه وال تشترط وجوده يف وقت معني كال

أما نسبة الطلبة الذين يقبلون على االنترنت يف الصباح فتبدو أا معتربة، ولكنها مرتبطة غالبا بوقت 
. يف حني ميكن تربير ضعف نسبة الطلبة الذين يستخدمون االنترنت يف اهلزيع. فراغ الطلبة من الدراسة
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ق مقاهي االنترنت، وهي أكثر األماكن استقطابا بالوقت املتأخر أوال، مث ألن يف هذا الوقت غالبا ما تغل
  .للطلبة كما سنرى الحقا

  
ó   وعالقته مبتغري اجلنسغالبا  الطلبة االنترنتاليت يتصفح فيها ترات الف) :30(جدول رقم.  
  

                         
  اجلنس                  

  
  الفترات املفضلة

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  21.90  23  19.23  15  29.62  08  ) 12 - 06(يف الصباح
  40  42  52.56  41  03.70  01  )18 -12( يف املساء 
  34.28  36  26.92  21  55.55  15  ) 24 -18( يف الليل 
  03.80  04  01.28  01  11.11  03  ) 06 -24( يف اهلزيع 

  %100  105  %100  78  %100  27  اموع
=  اجلدولية  2كا                               3=د                                 23.05=  سوبةاحمل ²كا

07.81          
  

. يبين اجلدول أعاله الفترات اليت يفضلها الطلبة أفراد العينة لتصفح االنترنت وعالقتها مبتغري اجلنس
مث تليها الفترة %) 55.55(وذلك بنسبة مقدارها وما نالحظه أن الذكور يفضلون أوال الفترة الليلية 

يف حني ال %). 11.11(، بعدها تأيت فترة اهلزيع بنسبة معتربة تقدر بـ %)29.62(الصباحية بنسبة 
  . من الطلبة أفراد العينة االنترنت يف الفترة املسائية%) 03.70(يستخدم سوى 

، %)52.56(ن أوال الفترة املسائية بنسبة يف املقابل وعلى العكس من ذلك متاما جند اإلناث يفضل
ويف األخري ال %). 19.23( ، بعدها تأيت الفترة الصباحية بنسبة%)26.92(مث تليها الفترة الليلية بنسبة 

  ).01.28(من الطالبات االنترنت يف فترة اهلزيع سوى ما مقداره تستخدم 

ترنت ما يربره، حيث تفرض طبيعة اتمع وهلذا االختالف يف الفترات اليت يستخدم فيها الطلبة االن
من حيث الدين والعادات والتقاليد مثال عدم خروج األنثى يف الليل فضال عن تتأخر إىل اهلزيع، ما حيد من 

  .ويزيد يف فترات أخرى. نسبة استخدامهن للشبكة يف هذه الفترة
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وهي أكرب ) 23.05(ر بـ احملسوبة تقد 2الفروق الواضحة أعاله، حيث أن كا 2ويؤكد اختبار كا
، ما يعين وجود عالقة )0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند ) 07.81(اجلدولية اليت تقدر بـ  2من كا

  .ذات داللة إحصائية بني الفترات اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت واجلنس
ó   غالبا وعالقته مبتغري الطلبة االنترنتاليت يتصفح فيها ترات الف) : 31(جدول رقم 
  .التخصص
  

التخصص                               
  

  الفترات املفضلة

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

 12 - 06(يف الصباح
(  17  24.63  06  16.66  23  21.90  

  40  42  50  18  34.78  24  )18 -12( يف املساء 
  34.28  36  33.33  12  34.78  24  ) 24 -18( يف الليل 
  03.80  04  00  00  05.79  04  ) 06 -24( يف اهلزيع 

  %100  105  %100  36  %100  69  اموع
اجلدولية  2كا                             3=د                                   04.19=  احملسوبة ²كا
=07.81            

  

. غالبا وعالقته مبتغري التخصص الطلبة االنترنتليت يتصفح فيها اترات الف )31(ميثل اجلدول رقم 
ونالحظ على طلبة اإلعالم أم يقبلون على استخدام االنترنت يف الفترتني املسائية والليلية بنسبة متساوية، 

 منهم االنترنت يف%) 05.79(ويستخدم . مث تليها بعد ذلك بنسبة غري بعيدة كثريا عنهما الفترة الصباحية
  .فترة اهلزيع

وال خيتلف ترتيب الفترات كثريا عند طلبة البيولوجيا عما هو عليه احلال عند طلبة اإلعالم ولكن 
حيث جند أن نصف إجابات الطلبة أفراد العينة تستخدم الفترة املسائية، مث تليها الفترة . بنسب متفاوتة

  .صص قد اختارت فترة اهلزيعمع مالحظة أن ال إجابة من إجابات طلبة هذا التخ. الصباحية
أما ما تستنتجه من املالحظات السابقة أن الفروق ليست كبرية بني طلبة التخصصني يف الفترات اليت 

بل ونزيد على ذلك فنقول أن الفروق املسجلة ليست ذات داللة إحصائية وهو . يستخدمون فيها االنترنت
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) 07.81(اجلدولية  2أصغر من قيمة كا) 04.19(احملسوبة  2، حيث أن قيمة كا2ما يكشفه اختبار كا
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية 

  
ó  مكان تصفح الطلبة لالنترنت) : 32(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  12.24  12  املرتل 
  39.79  39  اجلامعة

  47.95  47  مقهى االنترنت
  %100  98  اموع

  
وما نالحظ أوال على األمكنة أعاله هو . الطلبة لالنترنت مكان تصفح) 32(ميثل اجلدول رقم 

وهي حمدودة إذا ما قارناها مع األمكنة اليت ) املرتل، اجلامعة، ومقهى االنترنت(احنصارها يف ثالثة فقط هي 
وال تشترط . ميكن أن نستخدم فيها وسائل اإلعالم األخرى، كالصحف مثال اليت ميكن قراءا يف أي مكان

  .ملستخدم يف مكان معنيتواجد ا
املالحظة الثانية أن أغلبية الطلبة يستخدمون االنترنت يف املقاهي املخصصة لذلك وذلك بنسبة 

مث تأيت اجلامعة كمكان ثاين يوفر للطلبة استخدام . ، أي ما يقارب نصف الطلبة أفراد العينة%)47.95(
%) 12.24(يف حني يستخدم ما نسبته . نةمن أفراد العي%) 39.79(االنترنت، حيث اختاره ما نسبته  

  .من الطلبة االنترنت يف املنازل 

وإن دل هذا التوزيع على شيء، فإمنا يدل على أن انتشار االنترنت داخل املنازل يف اجلزائر يبقى 
حمدودا على عكس ما هو حاصل يف العامل املتقدم حيث أصبح وجود االنترنت يف املنازل مثله مثل 

ويف ظل هذه الظروف تبقى مقاهي االنترنت املكان األكثر توفرا للطلبة باإلضافة مبادرة اجلامعة . التلفزيون
بفتح األبواب أمام الطلبة الستخدام االنترنت جمانا، وهي مبادرة حتسب هلا وإن كانت كما هو مالحظ ما 

  .تزال حمدودة
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ó  مكان تصفح االنترنت وعالقته مبتغري اجلنس): 33(جدول رقم .  
  

اجلنس                                
  مكان التصفح

  اموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  12.24  12  14.28  09  08.57  03  املرتل 
  39.79  39  42.85  27  34.28  12  اجلامعة

  47.95  47  42.85  27  57.14  20  مقهى االنترنت
  %100  98  %100  63  %100  35  اموع

= اجلدولية  2كا                           2=د                            02.73=  بةاحملسو ²كا
05.99           

  
وميكننا تسجيل . لالنترنت وعالقته مبتغري اجلنس الطلبة مكان تصفح) 33(ميثل اجلدول رقم 

  :املالحظات اآلتية عليه
خصصة لذلك، وأكثر من ثلثهم أكثر من نصف الذكور يستخدمون االنترنت يف املقاهي امل -

  .فقط منهم يستخدموا يف املنازل%) 8.57(يستخدمها يف اجلامعة، و
الطالبات االنترنت يف املقاهي ويف اجلامعة بشكل متساوٍ بنسبة مقدارها  متستخد   -

كما تستخدم منهن االنترنت يف املنازل بنسبة معتربة وأكرب من الذكور تقدر بـ %). 42.85(
)14.28(% . 

 2مع مالحظة أن الفرق بني النسب عند كال الطرفني ليست كبرية ، ويف هذا الشأن يشري اختبار كا
ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية  2أقل من كا) 02.73(احملسوبة  2أن كا

  .    وذلك ما يعين عدم وجود عالقة بني التخصص ومكان تصفح االنترنت). 0.95(
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ó مكان تصفح االنترنت وعالقته مبتغري التخصص): 34(ول رقم جد .  
  

                  
  التخصص              

  مكان التصفح

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  12.24  12  10.81  04  13.11  08  املرتل 
  39.79  39  35.13  13  42.62  26  اجلامعة

  47.95  47  54.05  20  44.26  27  نتمقهى االنتر
  %100  98  %100  37  %100  61  اموع

= اجلدولية  2كا                              2=د                             0.83=  احملسوبة ²كا
05.99            

  
تسجيل وميكننا . لالنترنت وعالقته مبتغري التخصص الطلبة مكان تصفح) 34(ميثل اجلدول رقم 

  :املالحظات اآلتية عليه
  .طلبة اإلعالم أكثر استخداما لالنترنت يف اجلامعة من طلبة البيولوجيا -
 .طلبة البيولوجيا أكثر استخداما للشبكة يف مقاهي االنترنت من طلبة اإلعالم -

  .تقارب نسبة الطلبة املستخدمني لالنترنت يف املرتل عند كال التخصصني -

رق بني النسب املئوية املوزعة على أماكن استخدام االنترنت عند مع مالحظة عامة أن الفا
يكشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  2التخصصني  ليس كبريا، وهو ما جعل اختبار كا

عند ) 05.99(اجلدولية  2عن قيمة كا) 0.83(احملسوبة  2حيث تقل قيمة كا. مكان التصفح والتخصص
  ).0.95(ى ثقة ومستو) 2=د(درجة حرية 
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ó  عادة مع من يتصفح الطلبة االنترنت ) :35(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  51.45  53   مبفردهم

  04.85  05  مع أفراد العائلة
  43.68  45  مع األصدقاء والزمالء

  %100  103  اموع
  

أفراد العائلة  دهم أو معإن كانوا مبفر .عادة مع من يتصفح الطلبة االنترنت )35(ميثل اجلدول رقم 
  :وميكن تسجيل املالحظات اآلتية. أو مع األصدقاء والزمالء

وقد يعود سبب ذلك إىل طبيعة االستخدام . أغلب الطلبة  يتصفحون االنترنت مبفردهم يف الغالب -
  . الفردي جلهاز الكمبيوتر، حيث يتطلب وجود مستخدما واحدا

وهي نسبة معتربة قد تعود إىل . غالبا مع األصدقاء والزمالءأكثر من ثلث الطلبة يتصفحون االنترنت  -
عدة أسباب منها أن بعض الطلبة يساعدون بعضهم يف استخدام االنترنت، كما أن بعضهم 

 ..يتشاركون يف البحث عن مصادر معلومات الجناز البحوث الدراسية املشتركة

وقد يعود السبب . ئلة نسبة ضعيفة جدانسبة الطلبة الذين يتصفحون االنترنت غالبا مع أفراد العا -
 .األساس يف ذلك إىل أن استخدامهما غالبا ما يتم خارج املرتل

باإلضافة إىل ما سبق مالحظته وتربيره، ميكن القول أن طبيعة االنترنت كوسيلة يرتبط استخدامها 
أي أن االنترنت . أساسا بطبيعة استخدام جهاز الكمبيوتر، فإن ذلك يساهم يف فردية استخدامها أكثر

  . تساهم بشكل أو بآخر يف تقوقع الفرد على ذاته، وتقلص من عالقاته االجتماعية
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ó  وعالقته مبتغري اجلنس مع من يتصفح الطلبة االنترنت): 36(جدول رقم .  
  

اجلنس                                
  

  اموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  51.45  53  44.30  35  75  18   هممبفرد
  04.85  05  06.32  05  00  00  مع أفراد العائلة

  43.68  45  49.36  39  25  06  مع األصدقاء والزمالء
  %100  103  %100  79  %100  24  اموع

=  اجلدولية  2كا                       2= د                                 09.55 = احملسوبة ²كا
05.99           

  
ومن خالله ميكـن  . وعالقته مبتغري اجلنس مع من يتصفح الطلبة االنترنت )36(ميثل اجلدول رقم 

  :مالحظة ما يلي
أغلب الطلبة الذكور و بأكثر من الثلثني يتصفحون االنترنت مبفردهم ، مث يتصفح ما نسبته  -

أية إجابة من الذكور أفراد  واملالحظ كذلك عدم وجود. منهم االنترنت مع األصدقاء والزمالء%) 25(
 .العينة اختارت استخدام االنترنت مع أفراد العائلة

مث وبنسبة .يف حني يتصفح أغلب اإلناث ومبقدار النصف االنترنت مع األصدقاء والزمالء  -
يتصفحن االنترنت مبفردهن،  ويستخدم منهن االنترنت مع أفراد العائلة ما نسبته ) 44.30(مقاربة لذلك 

)06.32.(% 

وما نستنتجه عموما أن الذكور أكثر ميال الستخدام االنترنت بشكل فردي من اإلناث، يف متيل 
  .اإلناث إىل استخدام االنترنت مع األصدقاء والزمالء أكثر

 2قيمة كا) 09.55(احملسوبة  2، إذ تفوق قيمة كا2هذه الفروق الواضحة يؤكدها اختبار كا

، وهو ما يعين وجود عالقة ذات داللة )0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية
  . إحصائية بني اجلنس ومع من يستخدم الطلبة االنترنت
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ó  مع من يتصفح الطلبة االنترنت وعالقته مبتغري التخصص): 37(جدول رقم .  
  

                 
  التخصص              

  

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  51.45  53  54.05  20  50  33   مبفردهم
  04.85  05  05.40  02  04.54  03  مع أفراد العائلة

  43.68  45  40.54  15  45.45  30  مع األصدقاء والزمالء
  %100  103  %100  37  %100  66  اموع

اجلدولية  2كا                          2=د                                 00.23=  احملسوبة ²كا
 =05.99         

  

ومن خالله ميكن . وعالقته مبتغري التخصص مع من يتصفح الطلبة االنترنت )37(ميثل اجلدول رقم 
  :مالحظة ما يلي

أغلب طلبة اإلعالم و مبقدار النصف يتصفحون االنترنت مبفردهم ، مث يتصفح ما نسبته  -
وال يتصفح منهم االنترنت مع أفراد العائلة سوى ما نسبته . ء والزمالءمنهم االنترنت مع األصدقا%) 45(
)04.54(% 

مث وبنسبة ليست .و يتصفح أغلب طلبة البيولوجيا وبأكثر من النصف بقليل االنترنت مبفردهم  -
يتصفحون االنترنت مع األصدقاء والزمالء،  ويستخدم منهم االنترنت مع أفراد ) 40.54(بعيدة من ذلك 

 .فقط%) 05.40(لة ما نسبته العائ

وما نستنتجه عموما هو عدم وجود اختالف بني طلبة التخصصني يف مع من يتصفحون االنترنت، 
إذ مييل طلبة كال التخصصني إىل االستخدام الفردي مث االستخدام مع األصدقاء والزمالء، مث وبنسبتني 

  . ضعيفتني استخدام االنترنت مع أفراد العائلة

) 05.99(اجلدولية 2عن قيمة كا) 00.23(احملسوبة  2، إذ تقل قيمة كا2كده اختبار كاوهذا ما يؤ
، وهو ما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني )0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية 

  . التخصص ومع من يستخدم الطلبة االنترنت
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  :نترنتأمناط استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالبيانات حول  .3

ó  خدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة ):38(جدول رقم .  
  

  الترتيب  %النسبة   التكرار  
  02  21.55  36  الربيد االلكتروين

  03  14.37  24  الدردشة
  03  14.37  24  نقل امللفات
  01  35.92  60  خدمة الويب
  05  01.52  03  الربط عن بعد

  04  11.97  20  جمموعات األخبار
  05  %100  167  اموع

  
خدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة، ونالحظ أن خدمة الويب هي  )38(ميثّل اجلدول رقم 

، وجند %)21.55(مث تليها خدمة الربيد االلكتروين بنسبة . األكثر تفضيال من قبل ثلث الطلبة أفراد العينة
  %).14.73(ـ بعدمها كال من الدردشة وخدمة نقل امللفات بنسبتني متساويتني تقدران ب

من الطلبة جمموعات األخبار، وال يفضل خدمة الربط عن بعد سوى %) 11.97(يف حني يفضل 
وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة خلدمة مهمة للغاية توفر إمكانية الربط عن بعد مهما تباعدت %). 01.52(

تعليم عن بعد واالرتباط جبامعات املسافات، ما ينتج عنه الكثري من الفوائد للطالب اجلامعي، من بينها مثال ال
  .أجنبية ذات مسعة كبرية عامليا، لالستفادة من خرباا يف خمتلف ااالت

ولكن عموما ال تبدو هذه التفضيالت مفاجئة، نظرا للخصائص اليت تتمتع ا كل خدمة من هذه 
 حيتاج إىل قراءة، حبكم أن وإن كان تفضيل خدمة الويب ال). اليت تعرفنا عليها يف الفصل الثاين(اخلدمات 

أغلبية التطبيقات تتم من خالهلا، فإن جميء خدمة الربيد االلكتروين يف املرتبة الثانية هلا دالالت عدة منها أن 
على األقل من الطلبة ميلكون الربيد االلكتروين، وهي نسبة معتربة تدل على أن الطلبة %)  21.55(

ميكننا ختيل ما لذلك من انعكاسات على وسائل االتصال التقليدية  يستغلون هذه التكنولوجيا جيدا، كما
  . كالربيد العادي
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ó  اجلنسوعالقته مبتغري  خدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة ):39(جدول رقم .  
  

                 
  اجلنس

  
  املفضلة اخلدمات

  اموع  إناث  ذكور

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

  02  21.55  36  02  20.38  21  01  23.43  15  الربيد االلكتروين
  03  14.37  24  03  11.65  12  03  18.75  12  الدردشة

  03  14.37  24  03  11.65  12  03  18.75  12  نقل امللفات
  01  35.92  60  01  43.68  45  01  23.43  15  خدمة الويب
  06  01.52  03  06  01.94  02  06  01.56  01  الربط عن بعد

  05  11.97  20  05  10.67  11  05  14.06  09  جمموعات األخبار
100  64  اموع

%  12  10
3  100%  12  167  100

%  06  
اجلدولية  2كا                                5=د                              07.79=  احملسوبة ²كا
=11.07      
  

حظ عليه ونال .اجلنسوعالقته مبتغري  خدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة )39(ميثل اجلدول رقم 
  : ما يلي

بالنسبة للذكور فإم يفضلون بنسبة متساوية كال من الربيد االلكتروين وخدمة الويب، مث بعدمها  -
ويفضلون جمموعات األخبار . يأيت دور كال من الدردشة وخدمة نقل امللفات بنسبة متساوية كذلك

  .دمة الربط عن بعد فهي ضئيلة جداأما نسبة تفضيلهم خل. بنسبة معتربة ولكنها أقل من اخلدمات األوىل
بالنسبة لإلناث فإن يفردن الربيد االلكتروين يف املرتبة األوىل وبنسبة كبرية من حيث تفضيالن،  -

وحتتل خدمة . مث يأيت الربيد االلكتروين يف املرتبة الثانية، ويف الثالثة تأيت كل من الدردشة ونقل امللفات
عند الذكور املرتبة األخرية وبنسبة ضئيلة جدا، وذلك بعد خدمة الربط عن بعد مثلما هو احلال 

 .جمموعات األخبار
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 2ورغم النسب املتفاوتة بني الطرفني إال أن الترتيب يبقى متقاربا جدا، وذلك ما جعل اختبار كا  

 يكشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس وخدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة، إذ
ومستوى ) 5=د(عند درجة حرية ) 11.07(اجلدولية  2عن قيمة كا)07.79(احملسوبة  2تقل قيمة كا

  ).  0.95(ثقة 
  

ó  التخصص وعالقته مبتغري خدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة): 40(جدول رقم .  
  

                
  التخصص

  
  املفضلة اخلدمات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

  02  21.55  36  02  17.64  09  02  23.27  27  الربيد االلكتروين
  03  14.37  24  02  17.64  09  03  12.93  15  الدردشة

  03  14.37  24  02  17.64  09  03  12.93  15  نقل امللفات
  01  35.92  60  01  35.29  18  01  36.20  42  خدمة الويب
  05  01.52  03  04  00  00  05  02.58  03  الربط عن بعد

  04  11.97  20  03  11.76  06  04  12.06  14  جمموعات األخبار
11  اموع

6  
100
%  06  51  100%  06  167  100

%  06  
= اجلدولية  2كا                           5=د                              02.92=  احملسوبة ²كا

11.07     
  

ونالحظ  .التخصصوعالقته مبتغري  دى الطلبةخدمات االنترنت املفضلة ل )40(ميثل اجلدول رقم 
  .عليه أن الترتيب عند كال التخصصني يكاد يكون نفسه متاما

عند %) 36.20(حيث حتتل خدمة الويب املرتبة األوىل عند الطرفني بنسبتني متقاربتني تقدران بـ  -
  . عند طلبة البيولوجيا) 35.29(طلبة اإلعالم، و

اإلعالم فينفرد ا الربيد االلكتروين، ويشترك فيها كل من الربيد  أما املرتبة الثانية عند طلبة -
 .االلكتروين والدردشة ونقل امللفات عند طلبة البيولوجيا
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ويشترك يف املرتبة الثالثة يف سلم تفضيالت طلبة اإلعالم كل من الدردشة ونقل امللفات، وتأيت كل  -
ونفس الشيء نسجله عند طلبة . ريتنيجمموعات األخبار والربط عن بعد يف املرتبتني األخ

  . البيولوجيا

كما رأيناه (ورغم النسب املتفاوتة بعض الشيء بني الطرفني إال أن الترتيب يبقى متقاربا جدا أيضا   
يكشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  2، وذلك ما جعل اختبار كا)يف اجلدول السابق

 2عن قيمة كا) 02.92(احملسوبة  2ة لدى الطلبة، إذ تقل قيمة كاالتخصص وخدمات االنترنت املفضل
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 5=د(عند درجة حرية ) 11.07(اجلدولية

  
ó  حمركات البحث األكثر استخداما لدى الطلبة ):41(جدول رقم .  
  

  الترتيب  %النسبة   التكرار  
Google 75  46.87  01  
Yahoo 55  34.37  02  

Hotmail 27  16.87  03  
Altavista 03  01.87  04  

  04  %100  160  اموع
    

حمركات البحث املفضلة عند الطلبة، ومن خالل هذا اجلدول نالحظ أن ) 41(ميثل اجلدول رقم 
قد حتصل على املرتبة األوىل بنسبة تقارب نصف إجابات الطلبة أفراد العينة ) Google(حمرك البحث 

يف املرتبة الثانية وقد كان نصيبه الثلث من ) Yahoo(ده حمرك ، مث يأيت بع%)46.87(ومقدارها 
%). 16.87(بنسبة ) Hotmail(ويف املرتبة الثالثة جاء حمرك %). 34.37(اختيارات الطلبة أي 

  .فقط%) 01.87(الذي جاء يف املرتبة األخرية ) Altavista(وكان نصيب حمرك البحث 
العاملي الستخدامات حمركات البحث كما رأينا سابقا يف  ويبدو هذا الترتيب أنه يتوافق مع الترتيب

مع تسجيل غياب بعض احملركات املشهورة، باإلضافة إىل غياب أي حمرك حبث عريب، ). 6(اجلدول رقم 
وقد ال يتحمل الطلبة هنا املسؤولية بقدر ما تتحملها احملركات العربية اليت عجزت عن إقناع املستخدمني 

  . مهيتهاالعرب على األقل بأ
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ó  اجلنسوعالقته مبتغري حمركات البحث األكثر استخداما لدى الطلبة  ):42(جدول رقم .  
  

                 
  اجلنس

  
  املواضيع املفضلة

  اموع  إناث  ذكور

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

Google 20  41.66  01  55  49.10  01  75  46.87  01  
Yahoo 16  33.33  02  39  34.82  02  55  34.37  02  

Hotmail 10  20.83  03  17  15.17  03  27  16.87  03  
Altavista 02  04.16  04  01  0.89  04  03  01.87  04  

100  48  اموع
%  04  11

2  100%  04  160  100
%  04  

اجلدولية  2كا                          3=د                              02.93=  احملسوبة ²كا
=07.81     

    
وما . اجلنسوعالقته مبتغري حمركات البحث األكثر تفضيال لدى الطلبة  )42(ل رقم ميثل اجلدو

املرتبة األوىل، مث ) Google(حيث حيتل . نالحظه على الترتيب عند كلٍّ من الذكور واإلناث أنه نفسه
  ).Altavista(وأخريا يأيت ) Hotmail(،مث يأيت يف املرتبة الثالثة )Yahoo(يأيت بعده احملرك 

كن وإن كان الترتيب نفسه إال أن النسب املئوية املوزعة من الطرفني على احملركات املختلفة، ل
أكثر مما يفضله الذكور، يف املقابل ) Google(حيث نالحظ أن اإلناث يفضلن . تتفاوت بعض الشيء

  .أكثر مما تفضلهما اإلناث) Hotmail)( Altavista(يفضل الذكور كال من 
االختالف طفيفا بني تفضيالت كل من الذكور واإلناث، ما جيعلنا نستنتج عدم  وعلى العموم يبقى

  .وجود عالقة بني اجلنس وحمركات البحث األكثر تفضيال لدى الطلبة
وهي أقل من قيمة ) 02.93(احملسوبة إىل  2حيث تشري قيمة كا 2ويؤكد هذا االستنتاج اختبار كا

وهو ما ينفي وجود ) 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(جة حرية عند در) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2كا
  .   عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس وحمركات البحث األكثر تفضيال لدى الطلبة
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ó  وعالقته مبتغري التخصصحمركات البحث األكثر استخداما لدى الطلبة  ):43(جدول رقم .  
  

                
  التخصص

  
  املواضيع املفضلة

  اموع  بيولوجيا احليوان  الم واتصالإع

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

Google 51  46.78  01  24  47.05  01  75  46.87  01  
Yahoo 40  36.69  02  15  29.41  02  55  34.37  02  

Hotmail 15  13.76  03  12  23.52  03  27  16.87  03  
Altavista 03  02.75  04  00  00  04  03  01.87  04  

10  اموع
9  

100
%  4  51  100%  12  160  100

%  04  
اجلدولية  2كا                          3=د                               03.97= احملسوبة ²كا

=07.81  

وما . التخصصوعالقته مبتغري حمركات البحث األكثر تفضيال لدى الطلبة  )43(ميثل اجلدول رقم 
املرتبة ) Google(حيث حيتل . البيولوجيا أنه نفسهنالحظه على الترتيب عند كلٍّ من طلبة اإلعالم وطلبة 

وأخريا يأيت ) Hotmail(،مث يأيت يف املرتبة الثالثة )Yahoo(األوىل، مث يأيت بعده احملرك 
)Altavista.(  

لكن وإن كان الترتيب نفسه إال أن النسب املئوية املوزعة من الطرفني على احملركات املختلفة، 
)                Yahoo(حيث نالحظ أن طلبة اإلعالم يفضلون كال من . لشيءتتفاوت فيما بينها بعض ا

)Altavista (طلبة البيولوجيا، يف املقابل يفضل طلبة البيولوجيا  ماأكثر مما يفضله)Hotmail ( أكثر
  .مما يفضله طلبة اإلعالم

ستنتج عدم وجود وعلى العموم يبقى االختالف طفيفا بني تفضيالت كل من الطرفني، ما جيعلنا ن
  .عالقة بني التخصص وحمركات البحث األكثر تفضيال لدى الطلبة

وهي أقل من قيمة ) 03.97(احملسوبة إىل  2حيث تشري قيمة كا 2ويؤكد هذا االستنتاج اختبار كا
وهو ما ينفي وجود ) 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2كا

  .   اللة إحصائية بني اجلنس وحمركات البحث األكثر تفضيال لدى الطلبةعالقة ذات د
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ó  أنواع املواقع االلكترونية اليت يفضل أن يتصفحها الطلبة ) : 44(جدول رقم.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

  %النسبة   التكرار    

  من حيث املضمون
  

  16.66  55  توافق التخصص
  07.20  24  اجتماعية 

  08.18  27  سياسية
  09  30  دينية

افيةثق  48  14.41  
  10.81  36 فنية

  06.30  21  رياضية
  04.80  16  اقتصادية

  12.91  43  علمية
  09.90  33  ترفيهية
  100  333   اموع

من حيث اال 
  اجلغرايف 

  06.71  10  حملية
  19.46  29  وطنية
  29.53  44  عربية
  44.29  66 دولية
  100  149  اموع

  من حيث اللغة

  38.52  47  عربية
  46.72  57  فرنسية
  07.37  09  اجنليزية
  07.37  09  اسبانية
  100  122  اموع

  
من حيث تبعيتها 
لوسائل اإلعالم 

  األخرى

  46.36  51  الصحف
  32.72  36  التلفزيونات
  13.63  15  اإلذاعات

  07.27  08  وكاالت األنباء
  100  110  اموع
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وذلك من حيث . أنواع املواقع االلكترونية اليت يفضل الطلبة تصفحها )44(اجلدول رقم ميثل 
  .املضمون، ومن حيث اال اجلغرايف، ومن حيث اللغة، وكذلك من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى

وال نالحظ أن الطلبة يفضلون املواقع اليت تتوافق مع ختصصهم الدراسي أ :من حيث املضمون -أوال
وبعدها تأيت بنسب متقاربة املواقع الفنية واملواقع الترفيهية . مث املواقع ذات احملتوى الثقايف، مث املواقع العلمية

وأخريا وبنسبة ضئيلة تأيت . واملواقع الدينية، مث بنسب أقل تأيت كل من السياسية واالجتماعية والرياضية
  .املواقع االقتصادية

يفضلون املواقع االلكترونية اليت تفيدهم معرفيا وتزيد من ثقافتهم وحتصيلهم ومنه نستنتج أن الطلبة  
  .املعريف أكثر من املواقع اليت ترفه عنهم، أو املواقع البعيدة عن اهتمامهم كطلبة، مثل املواقع االقتصادية

لدولية يبدو جليا من خالل اختيارات الطلبة تفضيلهم للمواقع ا :من حيث اال اجلغرايف -ثانيا
بالدرجة األوىل، مث بعدها املواقع ذات االهتمام اإلقليمي العريب، مث يتدرج تفضيلهم بعد ذلك إىل املواقع 

هلا التأثري املباشر ) عاملية(ومن الواضح أن طبيعة االنترنت كوسيلة إعالمية . الوطنية، وأخريا املواقع احمللية
  .على تفضيالت الطلبة

حظ أن املواقع اليت تستخدم اللغة الفرنسية هي األكثر تفضيال من قبل نال :من حيث اللغة -ثالثا
، مث تأيت بعد ذلك املواقع اليت تستخدم اللغة العربية يف )%46.72(الطلبة وذلك بنسبة كبرية تقدر بـ 

يتني ، تليها كل من املواقع االجنليزية واالسبانية بنسبتني متساو%)38.52(املرتبة الثانية بنسبة تقدر بـ 
ويبدو أن هذه التفضيالت ال حتكمها املنفعة املرجوة من لغة معينة بقدر ما %). 07.37(تقدران بـ 

حتكمها الثقافة العامة السائدة يف اتمع، حيث تتقدم مثال املواقع الفرنسية على حساب املواقع  االجنليزية 
سا إىل انتشارها يف اتمع ويف املنظومة رغم أن االجنليزية هي لغة االنترنت األوىل، وقد يعود ذلك أسا

وعلى ما يبدو فإن تفضيل الطلبة للمواقع العربية جاء نتيجة لعدم ). الفروع العلمية يف اجلامعة(التعليمية 
  ).17(متكنهم من اللغات األخرى كما رأينا يف اجلدول رقم 

صحف على االنترنت هي نالحظ أن مواقع ال :من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى -رابعا
األكثر تفضيال من قبل الطلبة، مث بعدها املواقع التلفزيونية، تليها مواقع اإلذاعات ، وأخريا مواقع وكاالت 

وعلى ما يبدو فإن هذا الترتيب يستند باألساس إىل ما تضيفه هذه املواقع للمؤسسات اإلعالمية . األنباء
. اإلعالمية يف حد ذاا رغم ما لذلك من دور ال ميكن إنكاره األصلية، وليس املعيار هو أمهية الوسيلة

فمواقع التلفزيونات واإلذاعات  مثال قد ال تزيد عما حتتويها التلفزيونات واإلذاعات، بقدر ما تفعله مواقع 
الصحف اليت تساهم يف تغطية بعض النقائص املسجلة على هذه الوسيلة ومنها مثال اآلنية ومتابعة األخبار 

  . وال بأولأ
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ó  أنواع املواقع االلكترونية اليت يتصفحها الطلبة وعالقتها مبتغري اجلنس ) : 45(جدول رقم.  
  

  اجلنس           
  املواقع أنواع

  اموع  إناث  ذكور
 %  ت  % ت  %  ت

من حيث 
  ضمونامل

توافق 
  16.66  55  19.63  43  10.52 12  التخصص

  07.20  24  09.58  21  02.63  03  اجتماعية 
  08.18  27  06.84  15  10.52  12  سياسية
  09  30  09.58  21  07.89  09  دينية
  14.41  48  13.69  30  15.78  18 ثقافية
  10.81  36  09.58  21  13.15  15 فنية

  06.30  21  02.73  06  13.15  15  رياضية
  04.80  16  05.47  12  03.50  04  اقتصادية

  12.91  43  14.15  31  10.52  12  علمية
  09.90  33  08.67  19  12.28  14  يةترفيه

  100  333   100  219  100  114  اموع
اجلدولية  2كا                          9=د                               26.54= احملسوبة ²كا

=16.91  

من حيث 
اال 
  اجلغرايف

  06.71  10  09.34  10  00  00  حملية
  19.46  29  19.62  21  19.04  08  وطنية
  29.53  44  27.10  29  35.74  15  عربية
  44.29  66  43.92  47  45.23  19 دولية
  100  149  100  107  100  42  اموع

اجلدولية  2كا                          3=د                              05.08=  احملسوبة ²كا
=07.81  

  
من حيث 

  38.52  47  38.55  32  38.46  15  عربية
  46.72  57  50.60  42  38.46  15  ةفرنسي

  07.37  09  03.61  03  15.38  06  اجنليزية
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  07.37  09  07.22  06  07.39  03  اسبانية  اللغة
  100  122  100  83  100  39  اموع

اجلدولية  2كا                          3=د                               05.14= احملسوبة ²كا
=07.81  

من حيث 
تبعيتها 
ئل لوسا

اإلعالم 
  األخرى

  46.36  51  46.98  39  44.44  12  الصحف
  32.72  36  28.91  24  44.44  12  التلفزيونات
  13.63  15  18.07  15  00  00  اإلذاعات
وكاالت 

  07.27  08  06.02  05  11.11  03  األنباء

  100  110  100  83  100  27  اموع
اجلدولية  2كا                          3=د                             07.12=   احملسوبة ²كا

=07.81  
  

أنواع املواقع االلكترونية اليت يفضل أن يتصفحها الطلبة وعالقتها مبتغري  )45(ميثل اجلدول رقم 
  :نسجل عليه هذه املالحظات. اجلنس

 نالحظ أن الذكور أكثر تفضيال للمواقع الثقافية أوال، مت الرياضية :من حيث املضمون -أوال
أما اإلناث فهن أكثر تفضيال للمواقع اليت توافق ختصصهن أوال، مث . والفنية، مث الترفيهية، على التوايل
واملواقع األقل تفضيال بالنسبة للذكور تتمثل يف املواقع الدينية . العلمية، مث الثقافية، على التوايل

، أما اإلناث فهن أقل %)02.63(ة مث املواقع االجتماعي%) 03.50(،مث املواقع االقتصادية %)07.89(
  %).02.73(فالرياضية %) 05.47(، مث املواقع االقتصادية %)06.84(تفضيال للمواقع السياسية 

 2قيمة كا) 26.54(احملسوبة 2حيث تفوق قيمة كا 2هذا االختالف الواضح، يؤكده اختبار كا
ما معناه وجود عالقة ذات  وذلك) 0.95(ومستوى ثقة ) 9=د(عند درجة حرية ) 16.91(اجلدولية 

  .داللة إحصائية بني أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث املضمون، واجلنس

نالحظ أن كال من الذكور واإلناث يفضلون املواقع الدولية  :من حيث اال اجلغرايف -ثانيا 
ينما تفضل اإلناث املواقع احمللية ويفضل الذكور املواقع العربية أكثر مما تفضلها اإلناث، ب. بالدرجة األوىل

ولكن االختالف يبقى . أكثر من الذكور، و يتساوى تقريبا مقدار التفضيل عند الطرفني للمواقع الوطنية
اجلدولية  2عن قيمة كا) 05.08(احملسوبة  2دون القدر الذي يصبح فيه ذا داللة، إذ تقل قيمة كا
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ما يعين عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية ) 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(
  .أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث اال اجلغرايف، واجلنس بني

وبغض النظر عن الترتيب، من املالحظ أن اإلناث أكثر تفضيال للمواقع ذات  :من حيث اللغة -ثالثا
يف حني تكاد تتساوى لغات املواقع . ية من اإلناثاللغة الفرنسية، والذكور أكثر تفضيال للمواقع االجنليز

أنواع املواقع  يكشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 2وهذا ما جعل اختبار كا. األخرى
اجلدولية  2عن كا) 05.14(احملسوبة  2حيث تقل قيمة كا. اليت يفضلها الطلبة من حيث اللغة، واجلنس

  ).0.95(مستوى ثقة و) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(

نالحظ أن الذكور يفضلون بالدرجة األوىل  :من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى -رابعا
مواقع الصحف والتلفزيونات بشكل متساوٍ، أما اإلناث فيفردن مواقع الصحف أوال مث مواقع التلفزيونات، 

. أكثر تفضيال ملواقع وكاالت األنباء كما أن اإلناث أكثر تفضيال ملواقع اإلذاعات من الذكور، والذكور
 2تبقى أقل من قيمة كا) 07.12(احملسوبة 2ورغم هذا االختالف إال أنه غري معنوي، فقيمة كا

عالقة ذات  وهو ما يعين عدم وجود). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية
    .من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى، واجلنس أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة داللة إحصائية بني

ó  أنواع املواقع االلكترونية اليت يتصفحها الطلبة وعالقتها مبتغري التخصص ) : 46(جدول رقم.  
  

  اجلنس           
  املواقع أنواع

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
 %  ت  % ت  %  ت

من حيث 
  ضمونامل

توافق 
  16.66  55  29.13  25  12.55  30  التخصص

  07.20  24  06.38  06  07.53  18  اجتماعية 
  08.18  27  00  00  11.29  27  سياسية
  09  30  09.57  09  08.78  21  دينية
  14.41  48  12.76  12  15.06  36 ثقافية
  10.81  36  09.57  09  11.29  27 فنية

  06.30  21  03.19  03  07.53  18  رياضية
  04.80  16  00  00  06.69  16  اقتصادية

  12.91  43  19.14  18  10.46  25  علمية
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  09.90  33  12.76  12  08.78  21  ترفيهية
  100  333   100  94   100  239   اموع

اجلدولية  2كا                          9=د                               31.83= احملسوبة ²كا
=16.91  

من حيث 
اال 
  اجلغرايف

  06.71  10  02.43  01  08.33  09  حملية
  19.46  29  12.19  05  22.22  24  وطنية
  29.53  44  19.51  08  33.33  36  عربية
  44.29  66  65.85  27  36.11  39 دولية
  100  149  100  41  100  108  اموع

اجلدولية  2كا                          3=د                              10.96=  احملسوبة ²كا
=07.81  

  
من حيث 
  اللغة

  38.52  47  13.15  05  50  42  عربية
  46.72  57  78.94  30  32.14  27  فرنسية
  07.37  09  00  00  10.71  09  اجنليزية
  07.37  09  07.89  03  07.14  06  اسبانية
  100  122  100  38  100  84  اموع

اجلدولية  2كا                          3=د                               25.37= احملسوبة ²كا
=07.81  

من حيث 
تبعيتها 
لوسائل 
اإلعالم 
  األخرى

  46.36  51  34.28  12  52  39  الصحف
  32.72  36  34.28  12  32  24  التلفزيونات
  13.63  15  25.71  09  08  06  اإلذاعات
وكاالت 

  07.27  08  05.71  02  08  06  األنباء

  100  110  100  35  100  75  اموع
اجلدولية  2كا                          3=د                               05.30= بةاحملسو ²كا

=07.81  
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أنواع املواقع االلكترونية اليت يفضل أن يتصفحها الطلبة وعالقتها مبتغري  )46(ميثل اجلدول رقم 
  :ونالحظ على نتائجه األولية ما يلي. التخصص

طلبة اإلعالم يفضلون تباعا كال من املواقع الثقافية أوال، مت نالحظ أن  :من حيث املضمون -أوال
أما طلبة البيولوجيا فهم . املواقع اليت توافق ختصصهم الدراسي، مث املواقع السياسية والفنية بشكل متساوٍ

تفضيال واملواقع األقل . أكثر تفضيال للمواقع اليت توافق ختصصهم أوال، مث الثقافية، مث العلمية، على التوايل
بالنسبة لطلبة اإلعالم تتمثل يف املواقع االجتماعية والرياضية بنفس النسبة ،مث املواقع االقتصادية ، أما طلبة 

هذا . البيولوجيا فهم أقل تفضيال للمواقع الرياضية، مث املواقع السياسية واالقتصادية بدون أي اختيار
اجلدولية  2قيمة كا) 31.83(احملسوبة 2كا حيث تفوق قيمة 2االختالف الواضح، يؤكده اختبار كا

وذلك ما معناه وجود عالقة ذات داللة ) 0.95(ومستوى ثقة ) 9=د(عند درجة حرية ) 16.91(
  .إحصائية بني أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث املضمون، والتخصص

املواقع الدولية بالدرجة نالحظ أن طلبة كال التخصصني يفضلون  :من حيث اال اجلغرايف -ثانيا 
ويفضل طلبة اإلعالم املواقع . األوىل مع أفضلية لطلبة البيولوجيا الذين يفضلوا بنسبة تقارب الثلثني

يكشف عن وجود عالقة ذات  2هذا االختالف جعل اختبار كا. األخرى، أكثر مما يفضلها طلبة البيولوجيا
 2تقل قيمة كا الطلبة من حيث اال اجلغرايف، والتخصص، إذ أنواع املواقع اليت يفضلها داللة إحصائية بني

  .)0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند ) 07.81(اجلدولية  2عن قيمة كا)  10.96(احملسوبة 

من املالحظ أن طلبة اإلعالم أكثر تفضيال للمواقع ذات اللغة العربية، مث  :من حيث اللغة -ثالثا
يف حني تتساوى نسبة تفضيل الطرفني للمواقع . تفضيال للمواقع الفرنسية وطلبة البيولوجيا أكثر. اإلجنليزية
يكشف وجود عالقة  2ولكن هذا مل خيفي االختالف البارز بني التخصصني ما جعل اختبار كا. اإلسبانية

حيث تفوق قيمة . أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث اللغة، والتخصص ذات داللة إحصائية بني
  ).0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية  2كا) 25.37(سوبة احمل 2كا

نالحظ أن طلبة البيولوجيا يفضلون بالدرجة  :من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى -رابعا
األوىل مواقع الصحف والتلفزيونات بشكل متساوٍ، أما طلبة اإلعالم فيفردون مواقع الصحف أوال مث مواقع 
التلفزيونات، كما أن طلبة البيولوجيا أكثر تفضيال ملواقع اإلذاعات من طلبة اإلعالم ، وطلبة اإلعالم أكثر 

تبقى أقل من ) 05.30(احملسوبة  2ورغم هذا االختالف إال أن قيمة كا. تفضيال ملواقع وكاالت األنباء
 وهو ما يعين عدم وجود. )0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية 2قيمة كا

أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى،  عالقة ذات داللة إحصائية بني
    .والتخصص
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ó  للمواقع االلكترونيةأسباب تفضيل الطلبة ) : 47(جدول رقم .  
  

  %النسبة   التكرار  
  20.15  16  اإلخراج اجليد
  23.25  30  بسبب شهرا

  43.41  56  همتوافق اهتمام
  20.93  27  بسبب مصداقيتها

  %100  129  اموع
وما نالحظه عليه أن أكثر  .للمواقع االلكترونيةأسباب تفضيل الطلبة  )47(ميثل اجلدول رقم 

األسباب اليت تتحكم يف تفضيل الطلبة للمواقع االلكترونية هو موافقتها الهتمامهم وذلك بنسبة 
، بعد ذلك يأيت اإلخراج اجليد  %)23.25(الشهرة اليت تتمتع ا وذلك بنسبة ، مث %)43.41(

  %).20.93(ومصداقية املواقع بنسبتني متساويتني 

ويدل هذا التوزيع للنسب على األسباب اليت تقف وراء تفضيل مواقع معينة على حساب أخرى، إىل 
تداخلة من األسباب اليت تتمتع كل منها بقدر أن عملية التفضيل لدى الطلبة تتوقف على جمموعة متنوعة وم

معني من األمهية، وذلك بداية من احملتوى واية إىل الشكل، باإلضافة إىل ما تتمتع به هذه املواقع من 
  . مصداقية وشهرة، حيث تساهم الشهرة يف اختزال عملية االختيار

ó  مبتغري اجلنسأسباب تفضيل املواقع االلكترونية وعالقته ) : 48(جدول رقم.  
  

  اجلنس                              
  أسباب التفضيل

  اموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  20.15  16  07.50  06  20.40  10  اإلخراج اجليد
  23.25  30  18.75  15  30.61  15  بسبب شهرا

  43.41  56  55  44  24.48  12  همتوافق اهتمام
  20.93  27  18.75  15  24.48  12  بسبب مصداقيتها

100  80  %100  49  اموع
%  129  100

%  
اجلدولية  2كا                            3=د                                    11.30 = احملسوبة ²كا

  =07.81         
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 وما .وعالقته مبتغري اجلنس للمواقع االلكترونيةأسباب تفضيل الطلبة  )48(ميثل اجلدول رقم 
  .نالحظه هو اختالف األسباب اليت تقف وراء تفضيالت كل من الذكور واإلناث

حيث تتجلى أكثر األسباب اليت تقف وراء تفضيالت الذكور يف شهرة املواقع وذلك بنسبة قدرها 
تأيت مصداقيتها وموافقتها الهتمامهم، ويتمثل %) 24.48(، مث وبنسبتني متساويتني مقدارمها %)30(

  %).20.40(يف اإلخراج اجليد وذلك بنسبة  آخر األسباب
أما أكثر األسباب اليت تقف وراء تفضيالت اإلناث فتتجلى يف موافقة املواقع الهتمامان وذلك  

تأيت %) 18.75(مث وبنسبتني متساويتني مقدارمها %). 20.40(بنسبة تفوق نصف إجابان وقدرها 
  %).07.50(اب يف اإلخراج اجليد وذلك بنسبة ويتمثل آخر األسب. مصداقية املواقع، وشهرا

 2قيمة كا) 11.30(احملسوبة 2حيث تفوق قيمة كا 2االختالف الواضح، يؤكده اختبار كا هذا
وذلك ما معناه وجود عالقة ذات ) 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية 

  .ترونية ، واجلنسداللة إحصائية بني أسباب تفضيل الطلبة للمواقع االلك
  

ó  وعالقته مبتغري التخصصاملواقع االلكترونية  أسباب تفضيل: )49(جدول رقم.  
  

التخصص                                        
  أسباب التفضيل

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  20.15  16  14.28  07  11.25  09  اإلخراج اجليد
  23.25  30  18.36  09  26.25  21  بسبب شهرا

  43.41  56  42.45  21  43.75  35  همتوافق اهتمام
  20.93  27  24.48  12  18.75  15  بسبب مصداقيتها

100  49  %100  80  اموع
%  129  100

%  
اجلدولية  2كا                           03=د                                      01.47=  احملسوبة ²كا
=07.81                   

وما  .وعالقته مبتغري التخصص للمواقع االلكترونيةأسباب تفضيل الطلبة  )49(ميثل اجلدول رقم 
نالحظه هو عدم وجود اختالف كبرية بني األسباب اليت تقف وراء تفضيالت كل من طلبة اإلعالم وطلبة 

  .البيولوجيا
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وراء تفضيالت طلبة اإلعالم للمواقع يف موافقتها الهتمامهم حيث تتجلى أكثر األسباب اليت تقف 
، مث تأيت مصداقيتها بنسبة %)26.25(، مث شهرا بنسبة %)43.75(وذلك بنسبة قدرها 

  %).11.25(، ويتمثل آخر األسباب يف اإلخراج اجليد وذلك بنسبة %)18.75(

ا يف موافقة املواقع الهتمامام وذلك وتتجلى أكثر األسباب اليت تقف وراء تفضيالت طلبة البيولوجي
، وبعدها تأيت شهرة املواقع بنسبة %)24.48(مث مصداقيتها بنسبة %). 42.45(بنسبة كبرية قدرها 

  %).14.28(، ويتمثل آخر األسباب يف اإلخراج اجليد وذلك بنسبة %)18.36(
اللة إحصائية بني يكشف عن عدم وجود عالقة ذات د 2االختالف الطفيف، جعل اختبار كا هذا

  .أسباب تفضيل الطلبة للمواقع االلكترونية ، والتخصص
عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية  2عن قيمة كا) 01.47(احملسوبة 2حيث تقل قيمة كا 

  ).0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(
ó  ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب يتصفحها املواقع اليتعدد :  )50(جدول رقم .  
  

  %النسبة   التكرار  
  14.63  12  موقع واحد

  41.46  34  مواقع 3 – 1
  18.29  15  مواقع 6 – 3

  25.60  21  مواقع 6أكثر من 
  %100  82  اموع

  
وكما نالحظه  .ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب يتصفحها املواقع اليتعدد  )50(ميثل اجلدول رقم 

، مث يتصفح ما نسبته %)41.46(مواقع وذلك بنسبة  فإن أكثر الطلبة يتصفحون ما بني موقع واحد وثالثة
من %) 18.29(من الطلبة أفراد العينة أكثر من ستة مواقع ، يف حني يتصفح ما نسبته %) 25.60(

  .من الطلبة%) 14.63(الطلبة ما بني ثالثة إىل ستة مواقع، وال يكتفي بتصفح موقع واحد سوى ما نسبته 
ية اليت تتوفر عليها االنترنت مقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى وتعرب هذه املالحظات على اخلصوص

ولكن هذا االمتياز قد يتحول إىل سلبية . حيث توفر للمستخدم الوصول أكثر من موقع يف الزيارة الواحدة
من السلبيات عند املبالغة يف تعداد املواقع ألن ذلك سيؤدي على السطحية يف التصفح فضال عن تشتيت 

  .الذهن
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بدو على اجلدول أعاله أن الطلبة مل يقعوا بشكل كبري يف هذا الفخ، حيث يتصفح أكثر من الثلثني وي
وهو عدد . منهم من ستة مواقع فأقل مع متركز أغلبيتهم يف خانة الذين يتصفحون مابني موقع وثالثة مواقع

  . معقول ميكِّن الطالب من استيعاب حمتوى املواقع االلكترونية بشكل أفضل
ó وعالقته مبتغري  عدد املواقع اليت يتصفحها الطلبة غالبا يف الزيارة الواحدة): 51(جدول رقم
  .اجلنس

  
                        

  اجلنس              
  املواقععدد 

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  14.63  12  19.35  12  00  00  موقع واحد
  41.46  34  51.61  32  10  02  مواقع 3 – 1
  18.29  15  17.74  11  20  04  مواقع 6 – 3

  25.60  21  11.29  07  70  14  مواقع 6أكثر من 
  %100  82  %100  62  %100  20  اموع

= اجلدولية  2كا                         3=د                                      30.52=  احملسوبة ²كا
07.81           
  
 ة ذلكوعالق ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب يتصفحها املواقع اليتعدد  )51(ثل اجلدول رقم مي

  .اجلنس مبتغري
، مث %)70(وكما نالحظه فإن أغلبية الطلبة الذكور يتصفحون أكثر من ستة مواقع وذلك بنسبة 

منهم ما بني %) 10( منهم من ثالثة إىل ستة مواقع، يف حني يتصفح ما نسبته%) 20(يتصفح ما نسبته 
  .موقع إىل ثالثة مواقع، وليس هناك أي طالب من أفراد العينة أجاب بأنه يكتفي مبوقع واحد

، %)51.61(أما اإلناث فنالحظ أن أغلبيتهن يتصفحن ما بني موقع إىل ثالثة مواقع وذلك بنسبة 
ايت يتصفحن من ثالثة إىل منهن بتصفح موقع واحد، يف حني تقدر نسبة اللو%) 19(مث تكتفي ما نسبته 

  %)11.29(وأخريا تقدر نسبة اللوايت يتصفحن أكثر من ستة مواقع بـ %).17.74(ستة مواقع بـ 
وتعرب هذه املالحظات على أن الذكور أكثر ميال لتعداد املواقع اليت يتصفحوا يف الزيارة الواحدة 

  .  من اإلناث
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ة غالبا الطلب يتصفحها املواقع اليتعدد  لة إحصائية بنيفيبني أن هناك عالقة ذات دال 2أما اختبار كا
اجلدولية  2بشكل كبري قيمة كا) 30.52(احملسوبة  2إذ تفوق قيمة كا .اجلنس متغريو يف الزيارة الواحدة

  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(
ó وعالقته مبتغري  يارة الواحدةعدد املواقع اليت يتصفحها الطلبة غالبا يف الز): 52(جدول رقم
  .التخصص
  

                        
                التخصص

  املواقععدد 

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  14.63  12  19.35  06  11.76  06  موقع واحد
  41.46  34  32.25  10  47.05  24  مواقع 3 – 1
  18.29  15  29.03  09  11.76  06  مواقع 6  -  3

  25.60  21  19.35  06  29.41  15  مواقع 6أكثر من 
  %100  82  %100  31  %100  51  اموع

اجلدولية  2كا                           3=د                                      07.58=  احملسوبة ²كا
 =07.81           

 مبتغري ة ذلكوعالق ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب يتصفحها املواقع اليت عدد )52(ميثل اجلدول رقم 
  .التخصص

وكما نالحظه فإن أغلبية طلبة اإلعالم يتصفحون من ثالثة إىل ستة مواقع وذلك بنسبة 
منهم أكثر من ستة مواقع ، يف حني يتصفح بنسبتني %) 29.41(، مث يتصفح ما نسبته %)47.05(

  .من الطلبة ما بني موقع إىل ثالثة مواقع، وموقع واحد%) 11.76(كل منهما بـ متساويتني تقدر 
أما طلبة البيولوجيا فنالحظ أن فئة الذين يتصفحون ما بني موقع إىل ثالثة مواقع ميثلون أكرب نسبة 

، وتليها فئة الطلبة الذين يتصفحون من ثالثة إىل ستة مواقع بنسبة تقدر بـ %)32.25(وتقدر بـ 
وأخريا الفئتني اللتني ينتمي إليهما الطلبة الذين يتصفحون موقع واحد، وأكثر من ستة %). 29.03(

  %).19.35(مواقع، وذلك بنفس النسبة واليت تقدر بـ 
ويبدو من خالل املالحظات السابقة وجود اختالفات بني طلبة التخصصني يف عدد املواقع اليت 

  .لكنها ليست باحلدة اليت سجلنا يف اجلدول السابق مع متغري اجلنسيتصفحوا غالبا يف الزيارة الواحدة، و
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 يتصفحها املواقع اليتعدد  يبني عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 2وهذا ما جعل اختبار كا
عن قيمة ) 07.58(احملسوبة واملقدرة بـ  2إذ تقل قيمة كا .اجلنس متغريو ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب

  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(جلدولية املقدرة بـ ا 2كا
ó  عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع) : 53(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  14.63  12  االكتفاء بقراءة العناوين
  01.21  01  مشاهدة الصور فقط

  29.26  24  االكتفاء بالعناوين والصور
  54.87  45  حها انتقاء موضوعات وتصف

  %100  82  اموع
  

وما ميكن تسجيله من مالحظات  .عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع )53(ميثل اجلدول رقم 
  :حوله هو
أي %) 54.87(أن فئة الطلبة الذين ينتقون موضوعات معينة ويقرؤوا متثل األغلبية وذلك بنسبة  

لذين يكتفون بالعناوين والصور بنسبة تقارب الثلث وهي نصف الطلبة أفراد العينة، تليها فئة الطلبة ا
وأخري ال متثل نسبة الطلبة %).14.63(أما فئة الطلبة الذين يكتفون بالعناوين فقط فنسبتهم %) 29.56(

  %).01.21(الذين يكتفون مبشاهدة الصور فقط سوى 
ق لالنترنت أكثر من وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الطلبة مييلون إىل التصفح املتعم

التصفح السطحي، رغم ما يعرف عن االنترنت أا على عكس الصحف متيل أكثر إىل تسريع القراءة 
  . وتسطيحها بسبب كثافة املعلومات اليت حتتويها وغزارا
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ó  عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع وعالقته مبتغري اجلنس) : 54(جدول رقم.  
  

                                     
  اجلنس                              

  سطحية التصفح/عمق

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  14.63  12  19.35  12  00  00  االكتفاء بقراءة العناوين
  01.21  01  00  00  05  01  مشاهدة الصور فقط

  29.26  24  24.19  15  45  09  االكتفاء بالعناوين والصور
  54.87  45  56.45  35  50  10  انتقاء موضوعات وتصفحها 

100  62  %100  20  اموع
%  82  100%  

اجلدولية  2كا                              3=د                                   11.99=  احملسوبة ²كا
  =07.81          

  
وميكننا من . وعالقته مبتغري اجلنس عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع )54(ميثل اجلدول رقم 

  :خالله تسجيل املالحظات اآلتية

أن نصف عدد الذكور ينتقون موضوعات معينة ويتصفحوا، مث وبنسبة قريبة من النصف منهم 
  .فقط منهم يشاهدون الصور فقط%) 05(بالعناوين والصور، و يكتفون

عينة ويتصفحنها وذلك بنسبة موضوعات مأما اإلناث فنالحظ أن أغلبيتهن كذلك ينتقني 
، يف حني تقدر نسبة اللوايت يكتفني %)24.19(بالعناوين والصور ما نسبته  ويكتفي منهن%). 56.45(

  %).19.35(بقراءة العناوين بـ 
، فإن بقية النسب تبدو خمتلفة بني الطرفني ينتقون موضوعات معينة ويتصفحوا وماعدا الطلبة الذين

  .ء بقراءة العناوين، واالكتفاء بالعناوين والصورخاصة ما خيص االكتفا

عمق أو سطحية عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  2اختبار كا ويف هذا الشأن يكشف
 2قيمة كا) 11.99(احملسوبة واملقدرة بـ  2إذ تفوق قيمة كا .ومتغري اجلنس تصفح الطلبة للمواقع
  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د( عند درجة حرية) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ 
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ó  عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع وعالقته مبتغري التخصص) : 55(جدول رقم.  
  

                                    
التخصص                              

  سطحية التصفح/عمق

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  14.63  12  19.35  06  11.76  06  االكتفاء بقراءة العناوين
  01.21  01  03.22  01  00  00  مشاهدة الصور فقط

  29.26  24  19.35  06  35.29  18  االكتفاء بالعناوين والصور
  54.87  45  58.06  18  52.94  27  انتقاء موضوعات وتصفحها 

100  31  %100  51  اموع
%  82  100%  

=  اجلدولية  2كا                                                                    03.47= احملسوبة  ²كا
07.81        

  
وميكننا من . وعالقته مبتغري التخصص عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع )55(ميثل اجلدول رقم 

  :خالله تسجيل املالحظات اآلتية
ات معينة ويتصفحوا، مث ومبا مقداره الثلث منهم أن أكثر من نصف طلبة اإلعالم ينتقون موضوع

  .منهم يكتفون بقراءة العناوين %) 11.76(بالعناوين والصور، و يكتفون
موضوعات معينة ويتصفحوا وذلك بنسبة أما طلبة البيولوجيا فنالحظ أن أغلبيتهم كذلك ينتقون 

ونفس النسبة متثل الطلبة الذين  ،%)19.35(بالعناوين والصور ما نسبته  ويكتفي منهم%). 58.06(
  %) 03.22(يف حني ال متثل نسبة اللوايت يشاهدن الصور فقط سوى . يكتفون بقراءة العناوين

كشف عن عدم  2اختبار كا وعلى العموم ال تبدو الفروق املسجلة عند الطرفني كبرية، لذلك فإن
إذ تقل قيمة  .ومتغري التخصص للمواقع عمق أو سطحية تصفح الطلبةوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 

عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 03.47(احملسوبة واملقدرة بـ  2كا
  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(
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ó  على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونية مدى تعليق الطلبة) : 56(جدول رقم .  
  

  %النسبة   التكرار  
  21.73  17  ائمايعلقون د

  47.56  39  يعلقون أحيانا
  18.29  15  نادرا ما يعلقون

  13.41  11  ال يعلقون 
  %100  82  اموع

ودف من . على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونية مدى تعليق الطلبة )56(ميثل اجلدول رقم 
  .خالله إىل معرفة إجيابية أو سلبية الطلبة يف استخدامهم لالنترنت

يعلقون على ما يتصفحونه على %) 47.56(ما نالحظه فهو أن أغلبية الطلبة وبنسبة مقدارها  أما
مث %).21.73(االنترنت أحيانا، أما الطلبة الذين يعلقون دائما فقد جاؤوا يف املرتبة الثانية وذلك بنسبة 

يف حني متثل نسبة الذين  %).18.29(يلي ذلك الطلبة الذين نادرا ما يعلقون على املواد اليت مهم بنسبة 
  %).13.41(ال يعلقون متاما على ما يتصفحونه على االنترنت 

ومن خالل ما سبق ميكن أن نستنتج أن الطلبة مييلون ليكونوا أكثر إجيابية وتفاعل مع ما يتصفحونه 
  .على االنترنت، أكثر من ميلهم إىل السلبية واخلمول

ملتمثلة يف خاصية التفاعل واملشاركة يف تعديل أو حىت وهم بذلك يستغلون أهم خصائص االنترنت ا
تشكيل احملتوى الذي يناسبهم، ويناسب ميوالم واهتمامام، لتكون إمكانية إشباع حاجام ورغبام 

  . أقرب إىل اليقني عند استخدامهم لالنترنت
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ó   اللكترونية وعالقته على ما يتصفحونه يف املواقع ا مدى تعليق الطلبة) : 57(جدول رقم
  .مبتغري اجلنس

  
                         

  اجلنس               
  حجم التعليق

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  21.73  17  22.58  14  15  03  دائما
  47.56  39  48.38  30  45  09  أحيانا
  18.29  15  16.12  10  25  05  نادرا

  13.41  11  12.90  08  15  03  ليهاال يعلقون ع
  %100  82  %100  62  %100  20  اموع

=  اجلدولية  2كا                                                                     01.08=  احملسوبة ²كا
07.81          
  

وعالقته مبتغري  ونيةعلى ما يتصفحونه يف املواقع االلكتر مدى تعليق الطلبة )57(ميثل اجلدول رقم 
  .ودف من خالله إىل معرفة عالقة إجيابية أو سلبية الطلبة يف استخدامهم لالنترنت باجلنس. اجلنس

يعلقون على ما يتصفحونه %) 45(أما ما نالحظه فهو أن أغلبية الطلبة الذكور وبنسبة مقدارها 
مث يلي ذلك %).25(تبة الثانية وذلك بنسبة أحيانا، أما الذكور الذين نادرا ما يعلقون فقد جاؤوا يف املر

وبالنسبة نفسها من الطلبة ال يعلقون متاما %).  15(الطلبة الذين يعلقون دائما على املواد اليت مهم بنسبة 
  .على ما يتصفحونه على االنترنت

يعلقن على ما %) 48.38(وأما ما نالحظه على اإلناث فهو أن أغلبيتهن وبنسبة مقدارها 
حنه أحيانا، أما اللوايت يعلقن دائما على املواد اليت مهن فقد جئن يف املرتبة الثانية وذلك بنسبة يتصف

يف حني متثل نسبة اللوايت %). 16.12(مث يلي ذلك الطالبات اللوايت نادرا ما يعلقن بنسبة %). 22.58(
  %).12.90(ال يعلقن متاما على ما يتصفحنه على االنترنت 

كن أن نقول أن اإلناث  ميلن إىل اإلجيابية والتفاعل مع ما يتصفحنه على االنترنت، خالل ما سبق مي
 2اختبار كا وهذا ما يثبته.لكن يبقى ذلك بشكل طفيف وال ميكن اعتباره دال إحصائيا. أكثر من الذكور

على ما يتصفحونه يف  مدى تعليق الطلبة حيث كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني
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اجلدولية  2عن قيمة كا) 01.08(احملسوبة واملقدرة بـ  2إذ تقل قيمة كا .املواقع االلكترونية ومتغري اجلنس
  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(املقدرة بـ 

  
ó   على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونية وعالقته  مدى تعليق الطلبة) : 58(جدول رقم

  .مبتغري التخصص
  

التخصص                               
  حجم التعليق

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  21.73  17  16.12  05  23.52  12  دائما
  47.56  39  58.06  18  41.17  21  أحيانا
  18.29  15  19.35  06  17.64  09  نادرا

  13.41  11  06.45  02  17.64  09  ال يعلقون عليها
  %100  82  %100  31  %100  51  اموع

= اجلدولية  2كا                                                                   06.14=  احملسوبة ²كا
07.81            
  

قته مبتغري وعال على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونية مدى تعليق الطلبة )58(ميثل اجلدول رقم 
  .ودف من خالله إىل معرفة عالقة إجيابية أو سلبية الطلبة يف استخدامهم لالنترنت بالتخصص. التخصص

يعلقون أحيانا على ما %) 41.17(أما ما نالحظه فهو أن أغلبية طلبة اإلعالم وبنسبة مقدارها 
مث يلي ذلك %).23.52(وذلك بنسبة  يتصفحونه، أما الذين دائما ما يعلقون فقد جاؤوا يف املرتبة الثانية

وبالنسبة نفسها من الطلبة ال يعلقون %).  17.64(الطلبة الذين نادرا يعلقون على املواد اليت مهم بنسبة 
  .متاما على ما يتصفحونه على االنترنت

 يعلقون على ما%) 58.06(وأما ما نالحظه على طلبة البيولوجيا فهو أن أغلبيتهم وبنسبة مقدارها 
يتصفحونه أحيانا، أما الذين نادرا ما يعلقون منهم على املواد اليت مهم فقد جاؤوا يف املرتبة الثانية وذلك 

يف حني متثل نسبة %). 16.12(مث يلي ذلك الطلبة الذين دائما ما يعلقون بنسبة %). 19.35(بنسبة 
  %).06.45(الذين ال يعلقون متاما على ما يتصفحنه على االنترنت 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتائج الدراسة الميدانية/  الرابعالفصل 
 
 

 169

ل ما سبق ميكن أن نقول أن الفروق بني  الطرفني من حيث اإلجيابية أو السلبية مع ما خال
حيث كشف عن عدم وجود عالقة ذات  2اختبار كايتصفحونه على االنترنت تبقى ضئيلة، لذلك فإن 

تقل إذ  .على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونية ومتغري التخصص مدى تعليق الطلبة داللة إحصائية بني
عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 01.08(احملسوبة واملقدرة بـ  2قيمة كا

  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(
  

ó  م يف االنترنت كيفية تعامل الطلبة) : 59(جدول رقممع ما يوافق حاجا.  
  

  %النسبة   التكرار  
  12.50  13  القيام بتصفحه فقط

  14.42  15  كتابته باليد
  43.26  45  حتميله
  23.07  24  طبعه

  06.73  07  إرساله إىل الربيد االلكتروين
  %100  104  اموع

  
أما ما نالحظه فهو . مع ما يوافق حاجام يف االنترنت كيفية تعامل الطلبة )59(ميثل اجلدول رقم 

الذين يقومون بطبعه فنسبتهم  يقومون بتحميله، أما الطلبة%) 43.26(أن أغلبية الطلبة وبنسبة مقدارها 
يف حني متثل نسبة %). 14.42(مث يلي ذلك الطلبة الذين يقومون بكتابته باليد بنسبة %). 23.07(

إىل الربيد  وأخريا ال متثل نسبة الذين يرسلونه%). 12.50(الذين يقومون بتصفحه فقط على االنترنت 
  %).   06.73(سوى  االلكتروين

أن نستنتج أن الطلبة مييلون الستغالل ما جيدون أنه يشبع حاجام بشكل  ومن خالل ما سبق ميكن
أفضل، كما أن استغالهلم حملتوى االنترنت ال يتم بشكل مباشر فقط أثناء عملية التعرض ولكن قد ميتد بعد 

  .. ذلك من خالل أساليب عديدة قد تكون تقليدية كالكتابة باليد، أو حديثة بتحميله
ية التحميل على أن الطلبة الذين يقومون بذلك ميلكون أجهزة كمبيوتر يف املنازل كما قد تدل عمل

حىت يعيدوا تصفح ما كانوا قد محلوه، وهي عملية مهمة للغاية توفر للمستخدم الراحة أكثر باإلضافة إىل 
  . االستغراق يف املادة احململة
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يف مرونتها، وتوفريها إلمكانية وهم بذلك يستغلون خاصية أخرى من خصائص االنترنت املتمثلة 
  . نقل حمتواها بطرق خمتلفة؛ كالطبع، والتحميل، واإلرسال إىل الربيد االلكتروين

ó   م يف االنترنت وعالقته مبتغري  كيفية تعامل الطلبة) : 60(جدول رقممع ما يوافق حاجا
  .اجلنس

  
                         

  اجلنس               
  الكيفية

  اموع  إناث  رذكو

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  12.50  13  13.41  11  09.09  02  القيام بتصفحه فقط
  14.42  15  18.29  15  00  00  كتابته باليد

  43.26  45  36.58  30  68.18  15  حتميله
  23.07  24  28.04  23  04.54  01  طبعه

إرساله إىل الربيد 
  06.73  07  03.65  03  18.18  04  االلكتروين

  %100  104  %100  82  %100  22  اموع
اجلدولية  2كا                                      4=د                           17.80=  احملسوبة ²كا
 =09.48           
  

 .مع ما يوافق حاجام يف االنترنت وعالقته مبتغري اجلنس كيفية تعامل الطلبة )60(ميثل اجلدول رقم 
يقومون بتحميله، أما %) 68.18(أما ما نالحظه فهو أن أغلبية الطلبة الذكور وبنسبة الثلثني ومبقدار 

مث يلي ذلك الطلبة الذين يقومون  ،%)18.18(إىل الربيد االلكتروين فنسبتهم  الطلبة الذين يرسلونه
ومون بطبعه سوى يف حني ال متثل نسبة الذين يق%).09.09(بتصفحه فقط على االنترنت ونسبتهم 

  .وأخريا  مل جيب أي طالب بأن يقوم بكتابة ما يهمه يف االنترنت بيده%). 04.54(
أما اإلناث فنالحظ أن أغلبيتهن كذلك يقمن بتحميل ما يوافق حاجان يف االنترنت وذلك بنسبة 

طالبات ، و تقدر نسبة ال%)28.04(، مث يلي ذلك الطالبات اللوايت يقمن بطبعه بنسبة %)36.58(
، وال يرسلنه %)13.41(، بينما اللوايت يكتفني بتصفحه فقط فنسبتهن %)18.29(اللوايت يكتبنه باليد 

  .منهن%) 03.65(إىل بريدهن االلكتروين سوى 
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ويبدو أن طرق تعامل الذكور واإلناث مع احملتوى الذي يهمهم يف االنترنت، يتخلله اختالف كبري 
وذلك ما بينه اختبار . ذات داللة إحصائية بني هذه الطرق ومتغري اجلنسما أدى إىل وجود عالقة . وجلي

عند ) 09.48(اجلدولية املقدرة بـ  2قيمة كا) 17.80(احملسوبة واملقدرة بـ  2، إذ تفوق قيمة كا2كا
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 4=د(درجة حرية 

  
ó   م يف كيفية تعامل الطلبة) : 61(جدول رقماالنترنت وعالقته مبتغري  مع ما يوافق حاجا
  .التخصص
  

التخصص                               
  الكيفية

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  12.50  13  09.37  03  13.88  10  القيام بتصفحه فقط
  14.42  15  09.37  03  16.66  12  كتابته باليد

  43.26  45  40.62  13  44.44  32  حتميله
  23.07  24  37.50  12  16.66  12  طبعه

إرساله إىل الربيد 
  06.73  07  03.12  01  08.33  6  االلكتروين

  %100  104  %100  32  %100  72  اموع
= اجلدولية  2كا                           4=د                                     07.41=  احملسوبة ²كا

09.48           
مع ما يوافق حاجام يف االنترنت وعالقته مبتغري  كيفية تعامل الطلبة )61(ميثل اجلدول رقم 

  :أما ما نالحظه فهو. التخصص

  .أن األغلبية من  الطلبة عند التخصصني يقومون بتحميله -
 .منسبة طلبة البيولوجيا الذين يقومون بطبع ما يهمهم من االنترنت أكرب من طلبة اإلعال  -

مث الذين يقومون إىل الربيد االلكتروين، والذين يقومون بكتابته باليد،  طلبة اإلعالم الذين يرسلونه -
 . بتصفحه فقط على االنترنت أكرب من طلبة البيولوجيا

ويبدو عموما  أن طرق تعامل طلبة اإلعالم واالتصال، وطلبة بيولوجيا احليوان مع احملتوى الذي 
ما أدى إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني هذه .  يتخلله اختالف كبرييهمهم يف االنترنت، ال
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عن ) 07.41(احملسوبة واملقدرة بـ  2، إذ تقل قيمة كا2وذلك ما بينه اختبار كا. الطرق ومتغري التخصص
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 4=د(عند درجة حرية ) 09.48(اجلدولية املقدرة بـ  2قيمة كا

  
ó قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت): 62(م جدول رق. 
  

  %النسبة   التكرار  
  18.29  15  نعم
  81.70  67  ال

  %100  82  اموع
 

وما نالحظه أن . قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت )62(ميثل اجلدول رقم 
يب، وهي وإن كانت نسبة معتربة إال أا قليلة إذا ما منهم كانوا قد استخدموها بشكل سل%) 18.29(

  %).81.70(قارناها بنسبة الطلبة الذين مل يقوموا باستخدام سليب على االنترنت واليت تقدر بـ 
وتدل هذه النتائج األولية على أن الطلبة مييلون إىل االستخدام االجيايب لالنترنت أكثر من ميلهم إىل 

وال ميكن أن نتجاهل . طلبة فئة واعية وناضجة وأقدر على اختيار ما يناسبهم وينفعهماالستخدام السليب، فال
دور الدين هنا يف تقومي سلوكات املستخدمني، وقد يكون دوره رادعا مباشرا ، أو قد يكون بشكل غري 

ية، أو جيعل مباشر ، ملا يساهم يف التنشئة االجتماعية للفرد حبيث خيلق لديه مناعة ضد االستخدامات السلب
  .الفرد يعاقب نفسه ذاتيا وذلك بتأنيب الضمري والندم واألسف، يف حالة جتاوزه لألخالقيات اليت نشأ عليها
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ó  تغري مب وعالقته قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت): 63(جدول رقم
   .اجلنس

                    
             اجلنس   

  عدم قيام / قيام

  إناث  ذكور
  اموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  18.29  15  16.12  10  25  05  نعم
  81.70  67  83.87  52  75  15  ال

  %100  82  %100  62  %100  20  اموع
= اجلدولية  2كا                        1=د                                    0.79=  احملسوبة ²كا

03.83            
  

تغري مب قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت وعالقته )63(ميثل اجلدول رقم 
  .اجلنس

%) 75(من الذكور كانوا قد استخدموا االنترنت بشكل سليب، مقابل %) 25(وما نالحظه أن  
  .منهم مل يقوموا باستخدام سليب على االنترنت

%) 16.12(منهن مل يقمن باستخدام سليب على االنترنت، مقابل %) 83.87(اإلناث فإن  أما
  .قمن بذلك

ويبدو أن الذكور قياما باالستخدامات السلبية على االنترنت من اإلناث، ولكن يبقى الفرق طفيفا 
  .جدا، فاإلناث أيضا مل يعدن مبعزل عن استخدام سليب لالنترنت

عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية قيام الطلبة أو عدم قيامهم  2وعموما يكشف اختبار كا
عن قيمة ) 0.79(احملسوبة واملقدرة بـ  2إذ تقل قيمة كا .متغري اجلنسباستخدام سليب على االنترنت و

  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 1=د(عند درجة حرية ) 03.83(اجلدولية املقدرة بـ  2كا
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ó  متغري  وعالقته قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت): 64(جدول رقم
   .التخصص
  

                    
               التخصص

  عدم قيام / قيام

  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال
  اموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  18.29  15  16.12  05  19.60  10  نعم
  81.70  67  83.87  26  80.39  41  ال

  %100  82  %100  31  %100  51  اموع
= اجلدولية  2كا                           1=د                                00.15=  احملسوبة ²كا

03.83           
  

تغري مب قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت وعالقته )64(ميثل اجلدول رقم 
  .صصالتخ

من طلبة اإلعالم واالتصال كانوا قد استخدموا االنترنت بشكل %) 19.60(وما نالحظه أن  
  .منهم مل يقوموا باستخدام سليب على االنترنت%) 80.39(سليب، مقابل 

منهم مل يقوموا باستخدام سليب على االنترنت، مقابل %) 83.87(أما طلبة البيولوجيا فإن 
  .قاموا بذلك%) 16.12(

و أن طلبة كال التخصصني مييلون إىل االستخدام اإلجيايب على االنترنت ، والفرق بني الطرفني ويبد
  .طفيف جدا

عندما كشف  عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية قيام الطلبة أو  2وهذا ما أكده اختبار كا
سوبة واملقدرة بـ احمل 2إذ تقل قيمة كا .التخصصمتغري عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت و

ومستوى ثقة ) 1=د(عند درجة حرية ) 03.83(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 00.15(
)0.95  .( 
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ó  ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنت): 65(جدول رقم االستخدامات السلبية اليت قام.  
  

  %النسبة   التكرار  
  36.36  08  القرصنة
  09.90  02  التخريب

  54.54  12  ملواقع اإلباحية زيارة ا
  %100  22  اموع

 
 .االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنت:  )65(ميثل اجلدول رقم 

  .القرصنة، التخريب، وزيارة املواقع اإلباحية: ونالحظ أا تتوزع أساسا على ثالثة استخدامات هي
ة اليت قام ا الطلبة فهي زيارة املواقع اإلباحية وذلك بنسبة أما أغلبية االستخدامات السلبي

، مث أخريا التخريب بنسبة %)36.36(، مث بعدها يأيت دور القرصنة بنسبة قدرها %)54.54(
)09.90.(%  

وميكن القول هنا، أن االنترنت ميكن أن تلعب دورا خطريا جدا يف االحنطاط األخالقي للطلبة، 
فهي توفر الوصول إىل املواقع اإلباحية بغاية السهولة، ودون أية . افية للدين واألخالقوتفشي السلوكات املن

  .تعقيدات، خاصة وأن أغلبية عمليات التصفح تتم يف مقاهي االنترنت، بعيدا عن مراقبة العائلة
كما أن وصول بعض الطلبة إىل حد القرصنة والتخريب، وإن كان ذلك يؤشر على مدى  متكنهم 

  .خدام االنترنت، إال أن ذلك يبقى غري أخالقي ومنايف للعرف والدين والقانونمن است
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ó   ا الطلبة وعالقتها مبتغري اجلنس) : 66(جدول رقم االستخدامات السلبية اليت قام.  
                         

  اجلنس               
  االستخدامات

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %سبة الن  التكرار

  36.36  08  46.15  06  22.22  02  القرصنة
  09.90  02  00  00  22.22  02  التخريب

  54.54  12  53.84  07  55.55  05  زيارة املواقع اإلباحية 
  %100  22  %100  13  %100  09  اموع

اجلدولية  2كا                                  2=د                                 03.85=  احملسوبة ²كا
  =05.99          

  

 االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنت:  )66(ميثل اجلدول رقم 
  :ونالحظ عليه ما يلي. وعالقته مبتغري اجلنس

باحية وذلك بنسبة أن أغلبية االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبة الذكور هي زيارة املواقع اإل
  %).22.22(، مث بعدها يأيت دور القرصنة والتخريب بنسبة متساوية قدرها %)55.55(

زيارة املواقع : أما اإلناث فإن أغلبية االستخدامات السلبية اليت قمن ا موزعة على نوعني مها
  %).46.15(، مث بعدها يأيت دور القرصنة بنسبة قدرها %)53.84(اإلباحية وذلك بنسبة 

وميكن القول هنا، أن زيارة املواقع اإلباحية ليست إحدى االستخدامات السلبية اليت خيتص ا جنس 
كما يبدو أن الذكور مييلون إىل التخريب أكثر من اإلناث، يف . دون آخر ولكن كال اجلنسني معين بذلك

  .املقابل متيل اإلناث إىل القرصنة أكثر

مبتغري اجلنس،  ت السلبية اليت قام ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنتأما عن العالقة بني االستخداما
احملسوبة  2كشف  عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تقل قيمة كا 2فإن اختبار كا
ومستوى ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 03.85(واملقدرة بـ 

 .  )0.95(ثقة 
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ó   ا الطلبة وعالقتها مبتغري التخصص) : 67(جدول رقم االستخدامات السلبية اليت قام.  
  

                        
  التخصص               

  االستخدامات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  36.36  08  33.33  03  38.46  05  القرصنة
  09.90  02  11.11  01  07.69  01  التخريب

  54.54  12  55.55  05  53.84  07  زيارة املواقع اإلباحية 
  %100  22  %100  09  %100  13  اموع

= اجلدولية  2كا                              2=د                                 00.20=  احملسوبة ²كا
05.99            

  

 االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنت:  )67(ول رقم ميثل اجلد
  :ونالحظ عليه ما يلي. وعالقته مبتغري التخصص

أن أغلبية االستخدامات السلبية اليت قام ا طلبة اإلعالم هي زيارة املواقع اإلباحية وذلك بنسبة 
، وأخريا التخريب بنسبة قدرها %)38.46(بة قدرها ، مث بعدها يأيت دور القرصنة بنس%)53.84(
)07.69.(%  

ونفس الشيء تقريبا نالحظه عند طلبة البيولوجيا فأغلبية االستخدامات السلبية اليت قاموا ا هي 
%). 33.33(، مث بعدها يأيت دور القرصنة بنسبة قدرها %)55.55(زيارة املواقع اإلباحية وذلك بنسبة 

  %).11.11(سبة قدرها وأخريا التخريب بن

وإن أمكننا من تسجيل مالحظة هنا فهي أن طلبة اإلعالم أكثر ميال للقرصنة، بينما طلبة البيولوجيا 
  .فهم أكثر ميال للتخريب، ولكن يبقى هذا االختالف طفيفا جدا

مبتغري  أما عن العالقة بني االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنت
 2كشف  عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تقل قيمة كا 2التخصص، فإن اختبار كا

) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 00.20(احملسوبة واملقدرة بـ 
 ).  0.95(ومستوى ثقة 
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II -  من خالل استخدامهم لالنترنت اجلزائرينيبيانات حول اإلشباعات املتحققة للطلبة :  

  :اإلشباعات املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت بيانات حول أنواع. 1
  

ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتترتيب اإلشباعات ): 68(جدول رقم.  
    

الرت  
  املعامل  التكرار  بة

التكرار 
  الرتبة  اموع  املعدل

اإلشباعات 
  مية اإلعال

1  28  6  168  

401  2  
2  30  5  150  
3  13  4  52  
4  10  3  30  
5  00  2  00  
6  01  1  01  

اإلشباعات 
  املعرفية 

1  39  6  234  

433  1  
2  32  5  160  
3  07  4  28  
4  3  3  9  
5  01  2  02  
6  00  1  00  

اإلشباعات 
  االجتماعية

1  01  6  06  

261  4  
2  06  5  30  
3  28  4  112  
4  22  3  66  
5  22  2  44  
6  03  1  03  

اإلشباعات 
  النفسية

1  07  6  42  

214  5  
2  00  5  00  
3  13  4  52  
4  11  3  33  
5  36  2  72  
6  15  1  15  

  65  5  13  2  3  291  42  6  07  1اإلشباعات 
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  72  4  18  3  الدينية 
4  27  3  81  
5  14  2  28  
6  03  1  03  

اإلشباعات 
  االقتصادية 

1  00  6  00  

122  6  
2  01  5  5  
3  03  4  12  
4  09  3  27  
5  09  2  18  
6  60  1  60  

  

وتبني  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتترتيب اإلشباعات ) 68(ميثل اجلدول رقم 
  :األرقام أن ترتيب هذه اإلشباعات جاء كما يلي

  .433شباعات املعرفية يف املرتبة األوىل وذلك مبجموع تكرارات قدره جاءت اإل -
 . 401وتليها اإلشباعات اإلعالمية يف املرتبة الثانية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -

 .291ويف املرتبة الثالثة جاءت اإلشباعات الدينية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -

 . 261ماعية وذلك مبجموع تكرارات قدره مث يف املرتبة الرابعة جاءت اإلشباعات االجت -

 .214وكانت املرتبة اخلامسة من نصيب اإلشباعات النفسية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -

  . فقط122أما املرتبة األخرية فقد عادت لإلشباعات االقتصادية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -

استخدامهم لالنترنت هي  ويكشف اجلدول بذلك أن اإلشباعات اليت تتحقق للطلبة من خالل 
مع احتالل اإلشباعات الدينية ملرتبة مهمة ومتقدمة، كما . إشباعات معرفية وإعالمية بالدرجة األوىل

  .يكشف عن تأخر مرتبة اإلشباعات االجتماعية والنفسية
باإلضافة على ذلك فإنه يكشف كذلك عن وجود إشباعات اقتصادية وإن كانت ضعيفة، وقد  

شباعات فيما توفره االنترنت من اقتصاد لألموال عند استخدامها يف االتصال اهلاتفي أو تتمثل هذه اإل
  .   الدردشة مثال، أو حىت ما توفره من إمكانية احلصول على خدمات جمانية أو بأسعار رمزية

ونشري إىل عدم ربط هذا اجلدول مبتغريي اجلنس والتخصص، وذلك ألن هدفنا منصب على معرفة 
اإلشباعات بصفة عامة عند كل الطلبة، مع العلم أن النتائج مل تشر إىل وجود فروق أو اختالف يف  ترتيب

  .ترتيب وسائل اإلعالم لدى الطلبة ال من حيث اجلنس، وال من حيث التخصص
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ó  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات اإلعالمية): 69(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  19.51  24  اإلملام باألحداث الوطنية

  22.76  28  اإلملام باألحداث اإلقليمية
  54.47  67  اإلملام باألحداث الدولية

  03.25  04  أخرى
  %100  123  اموع

  

وما  .املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات اإلعالمية )69(ميثل اجلدول رقم 
  :ردة فيه ما يلينالحظه على األرقام الوا

 ،%)54.47(أغلبية اإلشباعات اإلعالمية املتحققة هي اإلملام باألحداث الدولية وذلك بنسبة أن  -

 ،%)22.76(مث اإلملام باألحداث اإلقليمية وذلك بنسبة  -

 %). 19.51(بعدها اإلملام باألحداث الوطنية وذلك بنسبة قدرها  -

فهي أكثر الوسائل اإلعالمية توفريا إلمكانية حتقيق  ويبدو واضحا أن االنترنت بصفتها شبكة عاملية
لذلك فنحن نالحظ أن أغلبية اإلشباعات . إشباعات خاصة باإلطالع على األحداث العاملية واإلملام ا

 . اإلعالمية املتحققة للطلبة هي إشباعات تتمحور أساسا حول اإلملام باألحداث الدولية واإلقليمية
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ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات اإلعالمية) : 70(جدول رقم 
  .وعالقته مبتغري اجلنس

 
 
  

                              
  اجلنس               

  اإلشباعات

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  19.51  24  17.44  15  24.32  09  اإلملام باألحداث الوطنية
  22.76  28  24.41  21  18.91  07  اإلملام باألحداث اإلقليمية
  54.47  67  55.81  48  51.35  19  اإلملام باألحداث الدولية

  03.25  04  02.32  02  05.40  02  أخرى
  %100  123  %100  86  %100  37  اموع

=  اجلدولية  2كا                         3=د                                  01.61=  احملسوبة ²كا
07.81          

  
 املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات اإلعالمية )70(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة فيه ما يليوما  .وعالقته مبتغري اجلنس

ام باألحداث الدولية اإلمل: اإلشباعات اإلعالمية املتحققة للذكور تتدرج تنازليا كما يلي -
، مث بعد ذلك اإلملام باألحداث اإلقليمية %)24.32(، مث اإلملام باألحداث الوطنية %)51.35(
)18.91.(%  

اإلملام باألحداث الدولية : أما اإلشباعات اإلعالمية املتحققة لإلناث فتتدرج تنازليا كما يلي -
مث بعد ذلك اإلملام باألحداث الوطنية ، %)24.41(، مث اإلملام باألحداث اإلقليمية %)55.81(
)17.44.(%  

وهذا ما يوحي بأن أكثر اإلشباعات اإلعالمية املتحققة لكال الطرفني هي اإلملام باألحداث الدولية، 
لكن االنترنت توفر للذكور اإلملام باألحداث الوطنية أكثر من اإلناث ، وتوفر لإلناث اإلملام باألحداث 

ويبدو أن هذه اإلشباعات مرتبطة أساسا مبجال اهتمام كل طرف وليس شيء . ذكوراإلقليمية أكثر من ال
  . آخر
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وعالقته مبتغري اجلنس،  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت أما عن اإلشباعات اإلعالمية
 احملسوبة 2كشف  عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تقل قيمة كا 2فإن اختبار كا
ومستوى ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 01.61(واملقدرة بـ 

  ).  0.95(ثقة 
ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات اإلعالمية) : 71(جدول رقم 

  .وعالقته مبتغري التخصص
  

                           
  التخصص               

  اإلشباعات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  19.51  24  08.10  03  24.41  21  اإلملام باألحداث الوطنية
  22.76  28  16.21  06  25.58  22  اإلملام باألحداث اإلقليمية
  54.47  67  72.97  27  46.51  40  اإلملام باألحداث الدولية

  03.25  04  02.70  01  03.48  03  أخرى
  %100  123  %100  37  %100  86  اموع

اجلدولية  2كا                               3=د                                   06.33=  احملسوبة ²كا
 =07.81      

  
 نترنتاملتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لال اإلشباعات اإلعالمية )71(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة فيه ما يليوما  .وعالقته مبتغري التخصص

اإلملام باألحداث الدولية : اإلشباعات اإلعالمية املتحققة لطلبة اإلعالم تتدرج تنازليا كما يلي -
، مث اإلملام باألحداث الوطنية %)25.58(، مث بعد ذلك اإلملام باألحداث اإلقليمية %)46.15(
)24.41%.(  

اإلملام باألحداث الدولية : أما اإلشباعات اإلعالمية املتحققة لطلبة البيولوجيا فتتدرج تنازليا كما يلي -
، مث بعد ذلك اإلملام باألحداث الوطنية %)16.21(، مث اإلملام باألحداث اإلقليمية %)72.97(
)08.10.(%  
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ني هي اإلملام باألحداث الدولية، مع وكما يبدو فإن أكثر اإلشباعات اإلعالمية املتحققة لكال الطرف
بينما توفر االنترنت لطلبة اإلعالم اإلملام باألحداث الوطنية وباألحداث . التركز عليها عند طلبة البيولوجيا
  .اإلقليمية أكثر من طلبة البيولوجيا

التخصص، مبتغري  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت عالقة اإلشباعات اإلعالمية أما عن
احملسوبة  2كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تقل قيمة كا 2فإن اختبار كا
ومستوى ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 06.33(واملقدرة بـ 

  ).  0.95(ثقة 
  

ó  ل استخدامهم لالنترنتاملتحققة للطلبة من خال اإلشباعات املعرفية) : 72(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  46.30  69  زيادة الثقافة العامة

  11.40  17  التعلم عن بعد
  42.28  63  إجناز البحوث الدراسية

  %100  149  اموع
  

وما  .املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات املعرفية )72(ميثل اجلدول رقم 
  :لواردة فيه ما يلينالحظه على األرقام ا

 ،%)46.30(أغلبية اإلشباعات املعرفية املتحققة هي زيادة الثقافة العامة وذلك بنسبة أن  -

 ،%)42.28(مث اجناز البحوث الدراسية وذلك بنسبة  -

 %). 11.40(بعدها التعلم عن بعد وذلك بنسبة قدرها  -

على أكرب قدر ممكن من املعارف يف  ويبدو أن االنترنت وسيلة مثالية لتوسيع الثقافة العامة واحلصول
شىت ااالت، لذلك فالطلبة جيدون فيها ما يشبع حاجام للمعرفة بالدرجة األوىل، مث أن االنترنت 
تساعدهم  بشكل كبري يف اجناز البحوث الدراسية نظرا الحتوائها لكم هائل من مصادر املعلومات باإلضافة 

ا بأكرب اجلامعات يف العامل، هذا فضال عن خمتلف مواقع الويب، دون أن إىل املكتبات االفتراضية، وارتباطه
  .ننسى أا حتتوي كذلك خمتلف وسائل اإلعالم األخرى
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واملالحظ أيضا على اإلشباعات املعرفية اليت حتققها االنترنت للطلبة أن من بينها التعلم عن بعد، 
ستغالل الطلبة هلذا اجلانب من االنترنت عامل وهي نقطة مهمة جدا ختتص ا االنترنت دون سواها، وا

إجيايب ومشجع، ملا لذلك من انعكاسات على التحصيل الدراسي للطالب نظرا إلمكانية احتكاكه مبختلف 
  .   املؤسسات التعليمية واجلامعات

  
  

  
ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات املعرفية) : 73(جدول رقم 
  .ته مبتغري اجلنسوعالق

  
                              

  اجلنس               
  اإلشباعات

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  46.30  69  48.97  48  41.17  21  زيادة الثقافة العامة
  11.40  17  08.16  08  17.64  09  التعلم عن بعد

  42.28  63  42.85  42  41.17  21  إجناز البحوث الدراسية
  %100  149  %100  98  %100  51  اموع

= اجلدولية  2كا                          2=د                                     05.42=  احملسوبة ²كا
05.99            
  

وعالقته  نتاملتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنتراإلشباعات املعرفية  )73(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة فيه، ما يليوما  .مبتغري اجلنس 

زيادة الثقافة العامة، بنفس ، و إجناز البحوث الدراسية: اإلشباعات املعرفية املتحققة للذكور تتمثل يف -
  %).17.74(، مث التعلم عن بعد بنسبة %)41.17( النسبة وقدرها

، %)48.97( زيادة الثقافة العامة: لإلناث فتتدرج تنازليا كما يليأما اإلشباعات املعرفية املتحققة  -
  %).08.10(بنسبة  التعلم عن بعد، مث بعد ذلك %)42.85( إجناز البحوث الدراسيةمث 
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. وكما يبدو فإن اإلشباعات املعرفية املتحققة لكال الطرفني هي نفسها مع اختالف بسيط يف النسب
  .  يرتبط أساسا مبيوالت كل طرف وعلى ما يبدو فإن هذا االختالف

مبتغري اجلنس ، فإن  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت عالقة اإلشباعات املعرفية أما عن
احملسوبة واملقدرة بـ  2كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تقل قيمة كا 2اختبار كا

ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(بـ  اجلدولية املقدرة 2عن قيمة كا) 05.42(
)0.95  .(  

  
ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات املعرفية) : 74(جدول رقم 

  .وعالقته مبتغري التخصص
  

                          
  التخصص              

  اإلشباعات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  46.30  69  47.36  27  45.65  42  زيادة الثقافة العامة
  11.40  17  10.52  06  11.95  11  التعلم عن بعد

  42.28  63  42.10  24  42.39  39  إجناز البحوث الدراسية
  %100  149  %100  57  %100  92  اموع

= اجلدولية  2كا                        2=د                                      00.06=  احملسوبة ²كا
05.99           

  
وعالقته  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاإلشباعات املعرفية  )74(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة فيه، ما يليوما  .مبتغري التخصص 
بنسبة  زيادة الثقافة العامة: لبة اإلعالم تتدرج تنازليا كما يلياإلشباعات املعرفية املتحققة لط -

  %).11.65(مث التعلم عن بعد بنسبة ، %) 42.39(بنسبة  إجناز البحوث الدراسية%) 45.65(
زيادة الثقافة : أما اإلشباعات املعرفية املتحققة لطلبة البيولوجيا فهي نفسها وتتدرج تنازليا كما يلي -
بنسبة  التعلم عن بعد، مث بعد ذلك %)42.10( إجناز البحوث الدراسيةمث  ،%)47.36( العامة

)10.52.(%  
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وكما يبدو فإن اإلشباعات املعرفية املتحققة لكال الطرفني هي نفسها، كما أن نسبها املئوية تكاد 
  .  ما يعين عدم وجود فروق بني طلبة اإلعالم واالتصال واإلشباعات املتحققة هلم. تتطابق

فإنه قد كشف بدوره عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات  2ن اختبار كاأما ع
احملسوبة  2ومتغري التخصص إذ تقل قيمة كا املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاملعرفية 

عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ  2بشكل كبري عن قيمة كا) 00.06(واملقدرة بـ 
  ). 0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(

ó  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم  اإلشباعات االجتماعية) : 75(جدول رقم
  .لالنترنت

  
  %النسبة   التكرار  

  44.21  42  ربط عالقات صداقة
  31.57  30  ربط عالقات مع اجلنس اآلخر

  22.10  21  إجياد حلول للمشاكل االجتماعية
  02.10  02  أخرى

  %100  95  اموع

  
وما  .املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات االجتماعية )75(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة فيه ما يلي

 ،%)46.30(بنسبة  ربط عالقات صداقةأغلبية اإلشباعات االجتماعية املتحققة للطلبة هي أن  -

 ،%)42.28(نسبة وذلك ب ربط عالقات مع اجلنس اآلخرمث  -

 %). 11.40(وذلك بنسبة قدرها  إجياد حلول للمشاكل االجتماعيةبعدها  -

ويبدو من هذه اإلشباعات  أن االنترنت باإلضافة إىل أا وسيلة إعالمية وتثقيفية، هي أيضا وسيلة 
يف  كما رأينا(قد تصل إىل حد خلق جمتمع افتراضي قائم بذاته . اتصالية اجتماعية بالرجة األوىل

، فهي تساهم يف ربط صداقات بني األفراد املستخدمني هلا، كما )استخدامات االنترنت يف الفصل الثالث
أا وسيلة مثالية لألفراد الذين يريدون التواصل مع اجلنس اآلخر وخلق عالقات معه، ملا توفره من 

  .خصوصية هلم
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إجياد حلول ترنت للطلبة أن من بينها واملالحظ أيضا على اإلشباعات االجتماعية اليت حتققها االن
، وهي مهمة نبيلة جتعل من االنترنت صديقا محيما يساعد الطالب على إجياد حلول  للمشاكل االجتماعية

  .ملختلف املشاكل االجتماعية اليت تواجهه يف حياته
  
  

      
ó   النترنتاملتحققة للطلبة من خالل استخدامهم ل اإلشباعات االجتماعية) : 76(جدول رقم 

  .وعالقته مبتغري اجلنس
  

                                       
  اجلنس               

  اإلشباعات

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  44.21  42  42.85  30  48  12  ربط عالقات صداقة
  31.57  30  25.71  18  48  12  ربط عالقات مع اجلنس اآلخر

  22.10  21  30  21  00  00  اد حلول للمشاكل االجتماعيةإجي
  02.10  02  01.42  01  04  01  أخرى

  %100  95  %100  70  %100  25  اموع
=   اجلدولية  2كا                          3=د                                  11.03=  احملسوبة ²كا

07.81         
  

 املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتت االجتماعية اإلشباعا )76(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يليوما  .وعالقته مبتغري اجلنس 

وربط عالقات مع ،  ربط عالقات صداقة :اإلشباعات االجتماعية املتحققة للذكور تتمثل أساسا يف -
  %).04(، يف حني كانت نسبة اإلشباعات األخرى %)48( اجلنس اآلخر وذلك بنفس النسبة وقدرها

 ربط عالقات صداقة: أما اإلشباعات االجتماعية املتحققة لإلناث فتتدرج تنازليا كما يلي -
 ربط عالقات مع اجلنس اآلخر، مث %)30( إجياد حلول للمشاكل االجتماعية، %)42.85(
)25.71 .(%  
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حيث تتمحور . املتحققة للجنسني ختتلف فيما بينها وكما يبدو فإن نسب اإلشباعات االجتماعية
عند الذكور حول ربط عالقات صداقة ،أو عالقات مع اجلنس اآلخر، بينما جندها عند اإلناث متتد وبنسبة 

  . كبرية إىل إجياد حلول للمشاكل االجتماعية

مبتغري اجلنس،  رنتاملتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنت عالقة اإلشباعات االجتماعية أما عن
احملسوبة واملقدرة  2كشف عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تفوق قيمة كا 2فإن اختبار كا

ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2قيمة كا) 11.03(بـ 
)0.95  .(  

ó   من خالل استخدامهم لالنترنتاملتحققة للطلبة  اإلشباعات االجتماعية) : 77(جدول رقم 
  .وعالقته مبتغري التخصص

  
                                    

  التخصص             
  اإلشباعات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  44.21  42  52.50  21  38.18  21  ربط عالقات صداقة
  31.57  30  15  06  43.63  24  جلنس اآلخرربط عالقات مع ا

  22.10  21  30  12  16.36  09  إجياد حلول للمشاكل االجتماعية
  02.10  02  02.50  01  01.81  01  أخرى

  %100  95  %100  40  %100  55  اموع
= اجلدولية  2كا                         3=د                                   10.49= ²كا احملسوبة 

07.81         
  

 املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاإلشباعات االجتماعية  )77(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يليوما  .وعالقته مبتغري التخصص 

مع اجلنس ربط عالقات : اإلشباعات االجتماعية املتحققة لطلبة اإلعالم تتدرج تنازليا كما يلي -
مث إجياد حلول  ،%)38.18( ، وذلك بنسبة قدرها ، ربط عالقات صداقة)43.63(اآلخر وذلك بنسبة 

  %).16.36(بنسبة  للمشاكل االجتماعية
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 ربط عالقات صداقة: أما اإلشباعات االجتماعية املتحققة لطلبة اإلعالم فتتدرج تنازليا كما يلي -
  %). 15( ربط عالقات مع اجلنس اآلخر، مث %)30( يةإجياد حلول للمشاكل االجتماع، %)52.50(

حيث . وكما يبدو فإن نسب اإلشباعات االجتماعية املتحققة لطلبة التخصصني ختتلف فيما بينها
تتمحور عند طلبة اإلعالم حول ربط عالقات مع اجلنس اآلخر أوال، مث عالقات صداقة ، بينما جندها عند 

  . عالقات صداقة أوال، مث  إجياد حلول للمشاكل االجتماعية طلبة البيولوجيا تتمحور حول ربط
مبتغري  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت عالقة اإلشباعات االجتماعية أما عن

احملسوبة  2كشف عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينهما إذ تفوق قيمة كا 2التخصص، فإن اختبار كا
ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2كا قيمة) 10.49(واملقدرة بـ 

)0.95  .(  
  

ó  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات النفسية) : 78(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  28.94  33  اإلطالع على الطابوهات

  34.21  39  التخلص من الروتني
  26.31  30  التخلص من الوحدة

  10.52  12  حتقيق العادة
  %100  114  اموع

  
وما  .املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات النفسية )78(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة خالل هذا اجلدول ما يلي

 ،%)34.21(بنسبة  التخلص من الروتنيأكرب نسبة من اإلشباعات النفسية املتحققة للطلبة هي أن  -

 ،%)28.94(وذلك بنسبة  اإلطالع على الطابوهاتمث  -

 %). 26.31(وذلك بنسبة قدرها  التخلص من الوحدةبعدها  -

 %).10.52(وأخريا، جمرد حتقيق العادة وذلك بنسبة  -
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أن وظائف االنترنت ال تتوقف فقط عند الوظائف اإلعالمية أو ويبدو من خالل هذه اإلشباعات  
و االجتماعية، ولكن هناك أيضا وظائف أخرى نفسية، فاالنترنت على ما يبدو قد وصلت إىل حد املعرفية أ

لعبها دورا حيويا يف حياة الطلبة، حبيث ختلصهم مثال من الشعور بالوحدة، وهو دور غاية يف اإلحياء بالدور 
  .النفسي لالنترنت

لتخلص من الروتني، أو ما توفره من لكن تبقى إشباعاا للطلبة كما نالحظ تتمحور أساسا حول ا 
، والنفس اإلنسانية ...)سياسية، فكرية، أخالقية(إمكانية لإلطالع على خمتلف الطابوهات واملمنوعات 

كما أن نسبة حتقيق العادة كإشباع حتققه . بطبيعتها فو وترغب يف اإلطالع على كل ما هو ممنوع
  .  التعلق النفسي للطلبة باالنترنت إىل حد اآللية يف االستخداماالنترنت نسبة معتربة، توحي بإمكانية تطور 

ó  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات النفسية) : 79(جدول رقم 
  .وعالقته مبتغري اجلنس

  
                                    

  اجلنس               
  اإلشباعات

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   رالتكرا

  28.94  33  28  21  30.76  12  اإلطالع على الطابوهات
  34.21  39  32  24  38.46  15  التخلص من الروتني
  26.31  30  32  24  15.38  06  التخلص من الوحدة

  10.52  12  08  06  15.38  06  حتقيق العادة
  %100  114  %100  75  %100  39  اموع

= اجلدولية  2كا                             3=د                                 04.43=  احملسوبة ²كا
07.81           

  
 املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاإلشباعات النفسية  )79(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يليوما  .وعالقته مبتغري اجلنس

، %)38.46( التخلص من الروتني بنسبة :اإلشباعات النفسية املتحققة للذكور تتمثل أساسا يف -
وهي  ، يف حني جاءت اإلشباعات األخرى%)30.76( واإلطالع على الطابوهات وذلك بنسبة قدرها

  %).15.38( التخلص من الوحدة، وحتقيق العادة، بنفس النسبة وقدرها
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التخلص من والتخلص من الروتني  :حققة لإلناث فتتدرج تنازليا كما يليأما اإلشباعات النفسية املت -
، وأخريا حتقيق %)28(اإلطالع على الطابوهات بنسبة ، مث %)32( الوحدة، وذلك بنفس النسبة وقدرها

 %).08(العادة، بنسبة قدرها 

حيث . بينهاوكما يبدو فإن نسب اإلشباعات النفسية املتحققة للجنسني ختتلف بعض الشيء فيما 
، بينما جندها عند اإلناث اإلطالع على الطابوهات، مث التخلص من الروتني تتمحور عند الذكور حول 

  . ولكنها تبقى اختالفات طفيفة. التخلص من الوحدةمتتد باإلضافة إىل ذلك وبنسبة كبرية إىل 
باعات النفسية كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلش 2لذلك فإن اختبار كا

احملسوبة واملقدرة بـ  2ومتغري اجلنس، إذ تقل قيمة كا املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت
ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 04.43(
)0.95  .(  
  

ó   ل استخدامهم لالنترنتاملتحققة للطلبة من خال اإلشباعات النفسية) : 80(جدول رقم 
  .وعالقته مبتغري التخصص

  
                                  

  التخصص              
  اإلشباعات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  28.94  33  30.79  12  28  21  اإلطالع على الطابوهات
  34.21  39  30.79  12  36  27  التخلص من الروتني
  26.31  30  30.79  12  24  18  التخلص من الوحدة

  10.52  12  07.69  03  12  09  حتقيق العادة
  %100  114  %100  39  %100  75  اموع

اجلدولية  2كا                            3=د                                     01.12=  احملسوبة ²كا
=07.81            
  

 املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاإلشباعات النفسية  )80(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يليوما  .وعالقته مبتغري التخصص
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 التخلص من الروتني بنسبة :اإلشباعات النفسية املتحققة لطلبة اإلعالم تتدرج تنازليا كما يلي -
بنسبة  التخلص من الوحدة ، مث%)28( واإلطالع على الطابوهات وذلك بنسبة قدرها ،%)36(
  %).12( ، وأخريا وحتقيق العادة، بنسبة%)24(

، التخلص من الروتني :أما اإلشباعات النفسية املتحققة لطلبة البيولوجيا فتتمحور وبنسبة نفسها حول -
، مث أخريا حتقيق %)30.79(بنسبة قدرها التخلص من الوحدة، واإلطالع على الطابوهات وذلك و

 %).07.69(العادة، بنسبة قدرها 

وكما يبدو فإن نسب اإلشباعات النفسية املتحققة طلبة التخصصني ختتلف بعض الشيء فيما 
، اإلطالع على الطابوهات، والتخلص من الروتني حيث تتمحور عند طلبة البيولوجيا حول . بينها

ا جندها عند طلبة اإلعالم وأن كانت تتركز على نفس اإلشباعات إال أا ، بينمالتخلص من الوحدةو
  . ولكن تبقى هذه الفروق أقل من أن تكون ذات داللة إحصائية. تتفاوت يف النسب فيما بينها

املتحققة على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات النفسية  2حيث أكد اختبار كا
احملسوبة واملقدرة بـ  2ومتغري التخصص، إذ تقل قيمة كا خدامهم لالنترنتللطلبة من خالل است

ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 01.12(
)0.95  .(  

ó  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات الدينية) : 81(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  49  49  اإلطالع على الفتاوى

  18  18  اإلطالع على األديان األخرى
  33  33  حتميل القرآن الكرمي

  %100  100  اموع
  

وما  .املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات الدينية )81(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة خالل هذا اجلدول ما يلي

 ،%)49(بنسبة  اإلطالع على الفتاوىبة من اإلشباعات الدينية املتحققة للطلبة هي أكرب نسأن  -

 ،%)33(وذلك بنسبة  حتميل القرآن الكرميمث  -



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتائج الدراسة الميدانية/  الرابعالفصل 
 
 

 193

 %). 18(وذلك بنسبة قدرها  اإلطالع على األديان األخرىوبعدها  -

تفقيه ومن خالل هذه اإلشباعات نستنتج أن لالنترنت أمهية كبرية يف جمال نشر تعاليم الدين و
املستخدم بأحكامه، كما أا قد تساهم بدور كبري يف التزام الفرد لدينه، وذلك يف حالة ما إذا اُستغلت 

فانتشار املواقع االلكترونية الدينية يسهل على الفرد إشباع حاجاته الدينية املختلفة، . جيدا يف هذا اجلانب
رآن الكرمي، أو بالعثور على إجابات ألسئلة يف إن كان ذلك باحلصول على مواد دينية جمانا كتحميل الق

  . جانب من جوانب الشريعة
لكن يف املقابل جيب أال نغفل اجلانب اآلخر، حيث تعترب االنترنت ساحة متاحة للجميع وملختلف 

الطالب هو مستهدف يف أي حني من اآلخرين، وكما رأينا يف اجلدول أعاله /األديان، ما يعين أن املستخدم
،أي أنه قد يكون املبادر )اإلطالع على األديان األخرى(بني اإلشباعات الدينية املتحققة للطلبة  فإن من

  . للتعرف على اآلخر يف دينه بداعي الفضول، وهذا الفضول اإلنساين قد تكون له عواقب وخيمة
    

ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات الدينية): 82(جدول رقم 
  .وعالقته مبتغري اجلنس

  
                                       

  اجلنس               
  اإلشباعات

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  49  49  50.74  34  45.45  15  اإلطالع على الفتاوى
  18  18  11.94  08  30.30  10  اإلطالع على األديان األخرى

  33  33  37.31  25  24.24  08  القرآن الكرميحتميل 
  %100  100  %100  67  %100  33  اموع

اجلدولية  2كا                           2=د                               05.49=  احملسوبة ²كا
=05.99  

  
وعالقته  تاملتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترناإلشباعات الدينية  )82(ميثل اجلدول رقم 

  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يليوما  .مبتغري اجلنس
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اإلطالع على الفتاوى  :اإلشباعات الدينية املتحققة للذكور تأخذ يف التدرج تنازليا على النحو اآليت -
يل حتم، وبعدها %)30.30( مث اإلطالع على األديان األخرى وذلك بنسبة قدرها، %)45.45( بنسبة

  %).15.38(بنسبة قدرها   القرآن الكرمي

اإلطالع على الفتاوى بنسبة قدرها  :أما اإلشباعات الدينية املتحققة لإلناث فتتدرج تنازليا كما يلي -
، وأخريا اإلطالع على األديان األخرى بنسبة قدرها %)28(حتميل القرآن الكرمي بنسبة ، مث %)32(
)08.(% 

حيث . عات الدينية املتحققة للطلبة ختتلف بعض الشيء عند اجلنسنيوكما يبدو فإن ترتيب اإلشبا
، فإا تتدرج بعد ذلك إىل اإلطالع على الفتاوى وإن كانت أغلبية اإلشباعات تتمحور عند الطرفني حول 

ما يعين . اإلطالع على األديان األخرى عند الذكور، أما اإلناث فهي تنتقل وبنسبة كبرية إىل حتميل القرآن
  .  ن الذكور أكثر عرضة خلطر التبشري باألديان األخرىأ

قد كشف عن  2ولكن االختالف بني اجلنسني يبقى أقل من أن يكون ذا داللة إحصائية، فاختبار كا
املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات الدينية 

اجلدولية املقدرة  2عن قيمة كا) 05.49(احملسوبة واملقدرة بـ  2قيمة كاومتغري اجلنس، إذ تقل  لالنترنت
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(بـ 

ó   املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات الدينية ) : 83(جدول رقم 
  .وعالقته مبتغري التخصص

                                      
  التخصص              

  اإلشباعات

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  49  49  51.28  20  47.54  29  اإلطالع على الفتاوى
  18  18  10.25  04  22.95  14  اإلطالع على األديان األخرى

  33  33  38.46  15  29.50  18  حتميل القرآن الكرمي
  %100  100  %100  39  %100  61  اموع

= اجلدولية  2كا                       2=د                                        02.70= احملسوبة ²كا
05.99  

  
وعالقته  املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاإلشباعات الدينية  )83(ميثل اجلدول رقم 

  :ظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يلينالحوما  .مبتغري التخصص
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اإلطالع على  :اإلشباعات الدينية املتحققة لطلبة اإلعالم تأخذ يف التدرج تنازليا على النحو اآليت -
اإلطالع ، وبعدها %)29.50( وذلك بنسبة قدرها  مث حتميل القرآن الكرمي، %)47.54( الفتاوى بنسبة

  %).22.95(درها بنسبة قعلى األديان األخرى 

أما اإلشباعات الدينية املتحققة لطلبة البيولوجيا فتأخذ يف نفس التدرج، ولكن بنسب خمتلفة كما  -
 وذلك بنسبة قدرها  مث حتميل القرآن الكرمي، %)51.28( اإلطالع على الفتاوى بنسبة :يلي

  %).10.25(بنسبة قدرها اإلطالع على األديان األخرى ، وبعدها %)38.46(
ا يبدو فإن نسب اإلشباعات الدينية املتحققة للطلبة ختتلف بعض الشيء عند اجلنسني، ولكنها وكم -

قد كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة  2تبقى أقل من أن تكون هلا داللة إحصائية، فاختبار كا
ص، إذ تقل ومتغري التخص املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتإحصائية بني اإلشباعات الدينية 

عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 02.70(احملسوبة واملقدرة بـ  2قيمة كا
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(

  :اإلشباعات املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت انعكاسات بيانات حول. 2

ó   النترنتإحساس الطلبة عند عدم استخدامهم ا :)84(جدول رقم .   
  

  %النسبة   التكرار  
  19.51  16  اإلحساس باالضطراب والقلق

  32.92  27  اإلحساس بالفراغ
  47.56  39  لذلك االنتباه عدم

  %100  82  اموع
  

ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة على السؤال الذي يهدف إىل حتديد ما يعنيه تصفح االنترنت يف 
 وذلك عن طريق معرفة احلالة الشعورية للطلبة عندما متنعهم ظروف معينة . احياة الطلبة، ومدى ارتباطهم

  :من عملية التصفح، وتبني األرقام ما يلي
  %).47.56(أغلبية الطلبة أفراد العينة ال ينتبهون لذلك، ونسبتهم  -
 %)19.51(مث بعدهم تأيت فئة أخرى من الطلبة حيسون بالفراغ، ونسبتهم  -
 %)19.15(بة الذين يصل م األمر إىل اإلحساس باالضطراب والقلق وأخريا متثل نسبة الطل -
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أما القراءة اليت ميكن أن نقدمها حول هذه املعطيات فهي أن ارتباط الطلبة عموما باالنترنت مازال 
حبيث ميكنه االستغناء عنها دون عناء، لكن هذا ال يعين أن هذا االرتباط ليس  من شأنه أن ) معقوال(خفيفا 

ر أكثر، حىت جيعل الطلبة حيسون بفراغ يف حالة عدم استخدامهم لالنترنت، كما هو مبني يف اجلدول يتطو
  .  أعاله

وعلى العموم فإن هذه النتائج ال تتناقض مع املعطيات السابقة من حيث مكانة االنترنت لدى الطلبة، 
باالضطراب والقلق عندما  سونأو من حيث درجة استخدامهم هلا، لكن املالحظ أن نسبة الطلبة الذين حي

وهي نسبة معتربة جدا، تدل على وجود مدمنني على %) 19.51(ال يستخدمون االنترنت تقدر بـ 
االنترنت من مجهور الطلبة، وهي بذلك تدق ناقوس اخلطر، نظرا لالنعكاسات اخلطرية اليت قد تنجر عن 

على عالقاته االجتماعية، أو على حتصيله  املبالغة يف االرتباط ذه الشبكة، على شخصية الطالب، أو
  .. الدراسي

  
ó   وعالقته مبتغري اجلنس استخدامهم لالنترنتإحساس الطلبة عند عدم ) : 85(جدول رقم.  
  

                                       
  اجلنس               

  اإلحساس

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  19.51  16  20.96  13  15  03  اإلحساس باالضطراب والقلق
  32.92  27  33.87  21  30  06  اإلحساس بالفراغ

  47.56  39  45.16  28  55  11  لذلك االنتباه عدم
  %100  82  %100  62  %100  20  اموع

اجلدولية  2كا                          2=د                                       01.34=  احملسوبة ²كا
 =05.99           

  

وما  .وعالقته مبتغري اجلنس استخدامهم لالنترنتإحساس الطلبة عند عدم  )85(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يلي

عدهم مث يأيت ب%). 55(الطلبة الذين ال ينتبهون لذلك يشكلون األغلبية بنسبة : بالنسبة للذكور -
وأخريا الطلبة الذين حيسون باالضطراب والقلق ونسبتهم %). 30(الطلبة الذين حيسون بالفراغ ونسبتهم 

)15 .(%  
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: ونفس الترتيب جنده عند اإلناث لكن مع بعض االختالف يف النسب وذلك على النحو التايل -
مث تأيت بعدهن %). 45.16(بة الطالبات اللوايت ال ينتبهن لعدم استخدامهن االنترنت يشكلن األغلبية بنس

وأخريا الطالبات اللوايت يشعرن باالضطراب %). 33.87(الطالبات اللوايت يشعرن بالفراغ ونسبتهن 
  %). 20.96(والقلق ونسبتهم 

وكما هو واضح فإن  االختالف بني اجلنسني يبقى أقل من أن يكون ذا داللة إحصائية، لذلك 
القة ذات داللة إحصائية بني إحساس الطلبة عند عدم قد كشف عن عدم وجود ع 2فاختبار كا

 2عن قيمة كا) 01.34(احملسوبة واملقدرة بـ  2ومتغري اجلنس، إذ تقل قيمة كا استخدامهم لالنترنت
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ 

  
ó   وعالقته مبتغري  م لالنترنتاستخدامهإحساس الطلبة عند عدم ) : 86(جدول رقم
  .التخصص
  

                                    
  التخصص               

  اإلحساس

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  19.51  16  12.90  04  23.52  12  اإلحساس باالضطراب والقلق
  32.92  27  38.70  12  29.41  15  اإلحساس بالفراغ

  47.56  39  48.38  15  47.05  24  لذلك االنتباه عدم
  %100  82  %100  31  %100  51  اموع

اجلدولية  2كا                       2=د                                          01.61=  احملسوبة ²كا
=05.99            
  

 .وعالقته مبتغري التخصص استخدامهم لالنترنتد عدم إحساس الطلبة عن )86(ميثل اجلدول رقم 
  :نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يليوما 

مث يأيت %). 47.05(الطلبة الذين ال ينتبهون لذلك يشكلون األغلبية بنسبة : بالنسبة لطلبة اإلعالم -
لبة الذين حيسون باالضطراب وأخريا الط%). 29.41(بعدهم الطلبة الذين حيسون بالفراغ ونسبتهم 

  %). 23.52(والقلق ونسبتهم 
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ونفس الترتيب جنده عند طلبة البيولوجيا، لكن مع بعض االختالف يف النسب وذلك على النحو  -
مث يأيت بعدهم الطلبة الذين %). 48.38(الطلبة الذين ال ينتبهون لذلك يشكلون األغلبية بنسبة : التايل

وأخريا الطلبة الذين حيسون باالضطراب والقلق ونسبتهم %). 38.70(حيسون بالفراغ ونسبتهم 
)12.90 .(%  

يكشف عن  2وكما هو واضح فإن  االختالف بني طلبة التخصصني طفيف جدا ما جعل اختبار كا
ومتغري  استخدامهم لالنترنتعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إحساس الطلبة عند عدم 

اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 01.61(احملسوبة واملقدرة بـ  2التخصص، إذ تقل قيمة كا
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(
  

ó   عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم  :)87(جدول رقم
   . لالنترنت

  
  %النسبة   التكرار  

  08.53  07  االستغناء عنها متاما
  25.60  21  تخدامهم هلايقل اس

  12.19  10  يزيد استخدامهم هلا
  53.65  44  ال يتغري شيء

  %100  82  اموع
  

ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة على السؤال الذي يهدف إىل حتديد  عالقتهم باستخدام وسائل 
  :وتبني األرقام املدرجة خالله ما يلي . اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت

  ،%)53.65(غلبية الطلبة أفراد العينة ال يتغري استخدامهم للوسائل األخرى، ونسبتهم أ -
 ،%)25.60(مث بعدهم تأيت فئة أخرى من الطلبة يقل استخدامهم هلا، ونسبتهم  -
 %).12.19(أما الذين يزيد استخدامهم هلا فنسبتهم  -
 %)08.53(عنها متاما  وأخريا متثل نسبة الطلبة الذين يصل م األمر إىل حد االستغناء -

أما القراءة اليت ميكن أن نقدمها حول هذه املعطيات فهي أن استخدام الطلبة عموما لالنترنت ال 
يعين االستغناء عن وسائل اإلعالم األخرى، وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن اإلشباعات اليت 
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كبدائل (ب يلجأ إىل الوسائل األخرى املستخدم ليست كافية، لذلك فالطال/تقدمها االنترنت للطالب
  .إلشباع خمتلف حاجاته ورغباته) مكملة

هذه النتائج تقدم أيضا من جانب آخر صورة عن إمكانية تكامل االنترنت مع وسائل اإلعالم 
األخرى إلشباع خمتلف حاجات املستخدمني، وهذه النتائج تؤيد بذلك التوجه الذي يقول بالتكامل بني 

  .واالتصال، وليس الصراع الذي يؤدي انقراض وسائل معينة وسائل اإلعالم
          

ó   عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم  :)88(جدول رقم
   .لالنترنت وعالقته مبتغري اجلنس

  
                                       

  اجلنس               
  العالقة

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   تكرارال

  08.53  07  09.67  06  05  01  االستغناء عنها متاما
  25.60  21  29.03  18  15  3  يقل استخدامهم هلا
  12.19  10  12.90  08  10  02  يزيد استخدامهم هلا

  53.65  44  48.38  30  70  14  ال يتغري شيء
  %100  82  %100  62  %100  20  اموع

= اجلدولية  2كا                          3=د                                      05.15=  احملسوبة ²كا
07.81           
  

عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت  )88(ميثل اجلدول رقم 
  :، ما يلي نالحظه على األرقام الواردة يف هذا اجلدولوما  .وعالقته مبتغري اجلنس

،مث بعدهم تأيت فئة %)70(أغلبيتهم ال يتغري استخدامهم للوسائل األخرى، ونسبتهم : بالنسبة للذكور -
،أما الذين يزيد استخدامهم هلا فنسبتهم %)15(أخرى منهم يقل استخدامهم هلا، ونسبتهم 

  %). 05(،وأخريا متثل نسبة الذكور الذين يستغنون عنها متاما %)10(
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الطالبات اللوايت : يب جنده عند اإلناث لكن مع اختالف يف النسب وذلك على النحو التايلونفس الترت -
مث تأيت بعدهن الطالبات %). 48.38(ال يتغري استخدامهن للوسائل األخرى يشكلن األغلبية بنسبة 

%) 12.90(، أما اللوايت يزيد استخدامهن هلا فنسبتهن %)29.03(اللوايت يقل استخدامهن هلا ونسبتهن 
  %). 20.96(وأخريا الطالبات اللوايت يستغنني عنها متاما ونسبتهن 

وكما هو واضح فإن نسبة الذكور الذين ال يتغري استخدامهم للوسائل األخرى أكرب من نسبة 
لكن هذا االختالف يبقى .  اإلناث، كما أن نسبة اإلناث اللوايت يقل استخدامهن هلا أكرب من نسبة الذكور

عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية  2يكون ذا داللة إحصائية، حيث كشف اختبار كا أقل من أن
بني عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت ومتغري اجلنس، إذ تقل قيمة 

حرية  عند درجة) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 05.15(احملسوبة واملقدرة بـ  2كا
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(
    

ó   عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم  :)89(جدول رقم
   . لالنترنت وعالقته مبتغري التخصص

  
                                      

  التخصص               
  العالقة

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   كرارالت

  08.53  07  03.22  01  11.76  06  االستغناء عنها متاما
  25.60  21  38.70  12  17.64  09  يقل استخدامهم هلا
  12.19  10  19.35  06  07.84  04  يزيد استخدامهم هلا

  53.65  44  38.70  12  62.74  32  ال يتغري شيء
  %100  82  %100  31  %100  51  اموع

اجلدولية  2كا                             3=د                                    09.16 = احملسوبة ²كا
=07.81            
  

عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت  )89(ميثل اجلدول رقم 
  :يف هذا اجلدول ، ما يلي نالحظه على األرقام الواردةوما  .وعالقته مبتغري التخصص
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،مث بعد %)62.74(أغلبيتهم ال يتغري استخدامهم للوسائل األخرى، ونسبتهم : بالنسبة لطلبة اإلعالم -
، أما الذين يستغنون عنها متاما فنسبتهم %)17.64(ذلك يأيت الطلبة الذين يقل استخدامهم هلا، ونسبتهم 

  %). 07.84(مهم هلا ، وأخريا متثل نسبة الذين يزيد استخدا%)11.76(
%) 38.70(النسبة األوىل واملقدرة بـ : أما بالنسبة لطلبة البيولوجيا  فاألمر خمتلف متاما حيث أن -

يتقامسها كل من الذين ال يتغري استخدامهم للوسائل اإلعالمية األخرى، والذين يقل استخدامهم هلا ، أما 
متثل نسبة الذين يستغنون عنها متاما  ،يف حني%)19.35(الذين يزيد استخدامهم هلا فنسبتهم 

  . فقط%) 03.22(

وكما هو واضح فإن طلبة البيولوجيا الذين يقل استخدامهم للوسائل اإلعالمية األخرى عند  
ولكن هذا لن يعين شيء إذا عرفنا أنه يف املقابل كذلك نسبة . استخدام االنترنت أكثر من طلبة اإلعالم

  .خدامهم لالنترنت أصغر بكثري  من نسبة طلبة البيولوجياطلبة اإلعالم الذين يزيد است
فقد كشف عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني عالقة الطلبة باستخدام وسائل  2أما اختبار كا 

احملسوبة واملقدرة بـ  2اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت ومتغري التخصص، إذ تفوق قيمة كا
ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(ولية املقدرة بـ اجلد 2عن قيمة كا) 09.16(
)0.95  .(  

  
ó   مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت :)90(جدول رقم.  

  
  %النسبة   التكرار  

  14.63  12  ثقة مطلقة
  80.48  66  حسب مصداقية املوقع

  04.87  04  عدم الثقة
  %100  82  اموع

  

لبة على السؤال الذي يهدف إىل حتديد  مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه ميثل اجلدول أعاله إجابات الط
  :وتبني األرقام املدرجة خالله ما يلي. االنترنت

  ،%)80.48(أغلبية الطلبة أفراد العينة ترتبط ثقتهم  يف االنترنت مبصداقية املوقع ، ونسبتهم  -
 ،%)14.63(أما الذين يثقون مبا تقدمه ثقة مطلقة، فنسبتهم  -
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 %).04.87(ا متثل نسبة الطلبة الذين ال يثقون فيها متاما وأخري -

أما القراءة اليت ميكن أن نقدمها حول هذه املعطيات فهي أن ثقة الطلبة يف حمتوى االنترنت ليست 
ثقة عمياء، كما أا ال ترتبط باالنترنت كوسيلة، وال بإارها كتكنولوجيا جديدة حتمل يف طياا تقنيات 

  .ولكن ترتبط ثقة الطلبة أساسا مبدى مصداقية املواقع يف حد ذاا. ال واإلعالمجديدة لالتص
وهذا مؤشر مشجع على مدى نضج الطالب ووعيه، باإلضافة إىل ذلك فهو تأكيد على ما ذهبت  

إليه نظرية االستخدامات واإلشباعات من أن املستخدم ليس سلبيا يف اختياراته، وإمنا هو نشط وفعال 
ن وعي ما يريده وما يفيده من حمتوى، كما هو احلال هنا إذ بإمكانه التمييز بني املواقع اليت ميكن وخيتار ع

وقد يصل بالبعض إىل التطرف . أن يثق فيها وبني املواقع اليت ال تتوفر على أسباب كافية جتعله مينحها ثقته
  . قى نسبة هؤالء قليلةيف عدم ثقته يف هذه الوسيلة إىل حد رفض كل ما يأتيه منها، ولكن تب

من الطلبة أجابوا بأم يثقون ثقة مطلقة باالنترنت، %) 14.63(و يف املقابل ال نغفل أن ما نسبته 
وهذه النسبة معتربة لكن ميكن إرجاعها باألساس إىل إار االنترنت، الذي قد يرتبط بدوره حبداثة التحاق 

  .لهم يتقبلون كل ما يأتيهم من هذه الشبكة العامليةهؤالء الطلبة بركب املستخدمني لالنترنت، ما جع

  
ó   مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت وعالقته مبتغري اجلنس :)91(جدول رقم .  

  
                                       

  اجلنس               
  مستوى الثقة

  اموع  إناث  ذكور

النسبة   التكرار
%  

  %  ت  %النسبة   التكرار

  14.63  12  17.74  11  05  01  ثقة مطلقة
  80.48  66  79.03  49  85  17  حسب مصداقية املوقع

  04.87  04  03.22  02  10  02  عدم الثقة
  %100  82  %100  62  %100  20  اموع

= اجلدولية  2كا                          2=د                                      03.69=  احملسوبة ²كا
05.99           
  

نالحظه وما  .مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت  وعالقته مبتغري اجلنس )91(ميثل اجلدول رقم 
  :على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يلي
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، %)85(أغلبية الطلبة أفراد العينة ترتبط ثقتهم يف االنترنت مبصداقية املوقع، ونسبتهم : بالنسبة للذكور -
، وأخريا متثل نسبة الطلبة الذين يثقون مبا تقدمه  االنترنت %)10(ين ال يثقون فيها متاما فنسبتهم أما الذ

  %).05(ثقة مطلقة 
أما بالنسبة لإلناث فاألمر خيتلف بعض الشيء حيث وإن كانت أغلبية الطالبات ترتبط ثقتهن يف  -

يثقن مبا تقدمه  االنترنت ثقة مطلقة  تقدر ، فإن نسبة اللوايت %)85(االنترنت مبصداقية املوقع ونسبتهن 
  .فقط%) 03.22(أما اللوايت ال يثقن فيها متاما فنسبتهن %).17.74(بـ 

هذه املعطيات توحي بأن اإلناث أكثر ميال للثقة أكثر يف االنترنت من الذكور، لكن هذا االختالف 
عدم وجود عالقة ذات داللة عن  2يبقى أقل من أن يكون ذا داللة إحصائية، حيث كشف اختبار كا

احملسوبة واملقدرة بـ  2إحصائية بني مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت  ومتغري اجلنس، إذ تقل قيمة كا
ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ  2عن قيمة كا) 03.69(
)0.95  .(  

ó   مه االنترنت  وعالقته مبتغري التخصصمستوى ثقة الطلبة مبا تقد :)92(جدول رقم .  
  

                                    
  التخصص

  مستوى الثقة

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  14.63  12  29.03  09  05.88  03  ثقة مطلقة
  80.48  66  67.74  21  88.23  45  حسب مصداقية املوقع

  04.87  04  03.22  01  05.88  03  عدم الثقة
  %100  82  %100  31  %100  51  اموع

= اجلدولية  2كا                            25=د                                  08.46=  احملسوبة ²كا
05.99           
  

نالحظه وما  .تغري التخصصمستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت وعالقته مب )92(ميثل اجلدول رقم 
  :على األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يلي

فإن أغلبية الطلبة أفراد العينة ترتبط ثقتهم مبا تقدمه االنترنت مبصداقية املوقع، : بالنسبة لطلبة اإلعالم -
دمه االنترنت ثقة ، أما فئة الطلبة الذين ال يثقون فيها متاما، وفئة الذين يثقون مبا تق%)88.23(ونسبتهم 

  %).05.88(مطلقة، فقد كانت نسبتامها متساويتني إذ تقدر كل منهما بـ 
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أما بالنسبة لطلبة البيولوجيا فاألمر خيتلف، حيث وإن كانت أغلبيتهم ترتبط ثقتهم مبا تقدمه االنترنت  -
قة مطلقة  تقدر بـ ، فإن نسبة الذين يثقون مبا تقدمه  االنترنت ث%)67.74(مبصداقية املوقع ونسبتهم 

  .فقط%) 03.22(أما الذين ال يثقون فيها متاما فنسبتهم %). 29.03(

بغض النظر عن  -ويبدو واضحا من هذه املعطيات أن طلبة البيولوجيا أكثر ثقة مبا تقدمه االنترنت 
  .من طلبة اإلعالم -مصداقية املواقع من عدمها

عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  إذ كشف 2هذا االختالف الواضح أكده اختبار كا 
احملسوبة واملقدرة بـ  2مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت  ومتغري التخصص، إذ تفوق قيمة كا

  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 2=د(عند درجة حرية ) 05.99(اجلدولية املقدرة بـ  2قيمة كا) 08.46(
  

ó   ترنتآفاق استخدام الطلبة لالن :)93(جدول رقم.  
  

  %النسبة   التكرار  
  75.60  62  زيادة االستخدام

  03.65  3  االستخدام إنقاص
  19.51  16  كما هو االستخدام إبقاء

  01.21  01  الكف عن االستخدام
  %100  82  اموع

  
ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة على السؤال الذي يهدف إىل حتديد آفاق استخدام الطلبة 

  :األرقام املدرجة خالله ما يليوتبني  . لالنترنت
  ،%)75.60(أغلبية الطلبة أفراد العينة ينوون زيادة استخدام االنترنت، ونسبتهم  -
 .من الطلبة ينوون اإلبقاء على استخدامهم كما هو%) 19.51(ما نسبته  -
 .هي النسبة املمثلة للطلبة الذين ينوون اإلنقاص من استخدامهم لالنترنت%) 03.65( -
 %)01.21(متثل نسبة الطلبة الذين ينوون الكف متاما عن استخدام االنترنت سوى وأخريا ال  -

أما ما ميكن قوله حول هذه املعطيات فهو أن حجم استخدام االنترنت يف طريقه لالرتفاع والزيادة 
بشكل كبري، وهو مؤشر على مستقبل هذه الوسيلة اإلعالمية اليت مازالت يف طريقها لكسب أكرب عدد 
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من املستخدمني يف وسط الطلبة بشكل خاص أو يف صفوف شرائح وفئات أخرى يف اتمع بشكل ممكن 
  . عام

، كما رأينا مع اجلدول )يف اجلزائر( هذا مع اإلشارة إىل أن العوامل اليت حتد من استخدام االنترنت 
أن االنترنت ستتجه ، هي أيضا يف طريقها لالنتفاء والتالشي، حيث تدل كل املؤشرات احلالية )07(رقم 

صوب املنازل بوترية متصاعدة يف السرعة، كما أن جودة االرتباط تتحسن شيئا فشيئا، هذا فضال عن 
، أو )كمشروع كمبيوتر لكل أسرة(انتشار أجهزة الكمبيوتر يف املنازل، بفضل مبادرات قامت ا احلكومة 

  .االخنفاض املستمر الذي تعرفه أسعار هذه األجهزة
ó  آفاق استخدام الطلبة لالنترنت وعالقته مبتغري اجلنس :)94(رقم  جدول .  

  
                                       

  اجلنس               
  اآلفاق

  اموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  75.60  62  74.19  46  80  16  زيادة االستخدام
  03.65  03  03.22  02  05  01  االستخدام إنقاص

  19.51  16  20.96  13  15  03  كما هو االستخدام إبقاء
  01.21  01  01.61  01  00  00  الكف عن االستخدام

  %100  82  %100  62  %100  20  اموع
اجلدولية  2كا                            3=د                                   06.70=  احملسوبة ²كا

=07.81     

  
نالحظه على وما  .آفاق استخدام الطلبة لالنترنت وعالقته مبتغري اجلنس )94(اجلدول رقم ميثل 

  :األرقام الواردة يف هذا اجلدول ، ما يلي
، وما نسبته %)80(أغلبية الطلبة أفراد العينة ينوون زيادة استخدام االنترنت، ونسبتهم : بالنسبة للذكور -
الطلبة الذين %) 05(يف حني متثل النسبة . استخدامهم كما هومن الطلبة ينوون اإلبقاء على %) 15(

وأخريا ال ينوي أي طالب من أفراد العينة الكف متاما عن .ينوون اإلنقاص من استخدامهم لالنترنت
  .استخدام االنترنت



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتائج الدراسة الميدانية/  الرابعالفصل 
 
 

 206

أغلبية : ونفس الترتيب جنده عند اإلناث لكن مع اختالف بسيط يف النسب وذلك على النحو التايل -
من الطالبات %) 20.96(، وما نسبته %)74.19(لبات  ينوين زيادة استخدام االنترنت، ونسبتهن الطا

الطالبات اللوايت عندهن نية %) 03.22(يف حني متثل النسبة . ينوين اإلبقاء على استخدامهم كما هو
ستخدام االنترنت وأخريا ال متثل نسبة اللوايت ينوين الكف متاما عن ا. اإلنقاص من استخدامهن لالنترنت

  %)01.61(سوى 
وكما هو واضح فإن االختالف بني الذكور واإلناث من حيث نواياهم فيما خيص حجم استخدام 

  . االنترنت طفيف جدا
من جهته كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني آفاق استخدام الطلبة  2واختبار كا 

اجلدولية  2عن قيمة كا) 06.70(احملسوبة واملقدرة بـ  2ة كالالنترنت وعالقته ومتغري اجلنس، إذ تقل قيم
  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(عند درجة حرية ) 07.81(املقدرة بـ 
ó   آفاق استخدام الطلبة لالنترنت وعالقته مبتغري التخصص :)95(جدول رقم .  

  
                                      

  التخصص                 
  اآلفاق

  اموع  بيولوجيا احليوان  إعالم واتصال

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  75.60  62  77.41  24  74.50  38  زيادة االستخدام
  03.65  3  06.45  02  01.96  01  االستخدام إنقاص

  19.51  16  12.90  04  23.52  12  كما هو االستخدام إبقاء
  01.21  01  03.22  01  00  00  الكف عن االستخدام

  %100  82  %100  31  %100  51  اموع
اجلدولية  2كا                           3=د                                05.71 = احملسوبة ²كا

=07.81     

نالحظه على وما  .آفاق استخدام الطلبة لالنترنت وعالقته مبتغري التخصص )95(ميثل اجلدول رقم 
  :جلدول ، ما يلياألرقام الواردة يف هذا ا

أغلبية الطلبة أفراد العينة ينوون زيادة استخدام االنترنت، ونسبتهم : بالنسبة لطلبة اإلعالم  -
يف حني متثل . من الطلبة ينوون اإلبقاء على استخدامهم كما هو%) 23.52(، وما نسبته %)74.50(
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وأخريا ال ينوي أي طالب من .نتالطلبة الذين ينوون اإلنقاص من استخدامهم لالنتر%) 01.96(النسبة 
  .أفراد العينة الكف متاما عن استخدام االنترنت

: : ونفس الترتيب جنده عند طلبة البيولوجيا لكن مع اختالف بسيط يف النسب وذلك على النحو التايل -
%) 12.90(، وما نسبته %)77.41(أغلبية الطلبة أفراد العينة ينوون زيادة استخدام االنترنت، ونسبتهم 

الطلبة الذين ينوون %) 06.45(يف حني متثل النسبة . من الطلبة ينوون اإلبقاء على استخدامهم كما هو
وأخريا ال متثل نسبة الذين ينوون الكف متاما عن استخدام االنترنت . اإلنقاص من استخدامهم لالنترنت

  %)03.23(سوى 

حيث نواياهم فيما خيص حجم وكما هو واضح فإن االختالف بني طلبة كال التخصصني من 
  . استخدام االنترنت طفيف جدا

من جهته كشف عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني آفاق استخدام الطلبة  2واختبار كا 
 2عن قيمة كا) 05.71(احملسوبة واملقدرة بـ  2لالنترنت وعالقته ومتغري التخصص، إذ تقل قيمة كا

  ).  0.95(ومستوى ثقة ) 3=د(ند درجة حرية ع) 07.81(اجلدولية املقدرة بـ 
III - النتائج النهائية للدراسة:  

  :تتمثل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي
  :استخدامات مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت: أوال

  :بيانات عامة -1
  :مكانة االنترنت عند الطلبة -1-1

بني وسائل اإلعالم األخرى يف سلم اهتمامات الطلبة، وذلـك وراء   حتتل االنترنت املرتبة الرابعة من 
  .التلفزيون واإلذاعة، واجلريدة

  :مدة استخدام الطلبة لالنترنت -1-2
  )سنة إىل  أربع سنوات(من الطلبة قد بدؤوا استخدام االنترنت منذ %)  46.34( -
  ) سنوات 08إىل  04من(بدؤوا استخدامها %) 18( -
  .دؤوا استخدام هذه الوسيلة اإلعالمية إال منذ أقل من سنةمل يب%) 18( -
  .فقط من الطلبة كان قد بدأ استخدام االنترنت منذ أكثر من مثاين سنوات%)  09.75( -
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس ومدة استخدام االنترنت من طرف أفراد العينة -
  .اجلنس ومدة استخدام االنترنت من طرف أفراد العينة ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني -

  :نوع الوسيلة اليت يستخدم الطلبة من خالهلا االنترنت -1-3
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  %).85(بنسبة ) PC(احلاسوب الشخصي  -
  .من الطلبة%) 08.33(اهلاتف النقال ويستعني ا ما مقداره   -
   %).06.25(بنسبة  احلاسوب احملمول -
  .ة إحصائية بني نوع الوسيلة املستخدمة واجلنسهناك عالقة ذات دالل -
  . ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني نوع الوسيلة املستخدمة واجلنس-

  :مواجهة أو عدم مواجهة الطلبة لصعوبات يف استخدام االنترنت -1-4
  . من أفراد العينة يواجهون صعوبات يف استخدامهم لالنترنت%) 29.26( -
  .ال يواجهون صعوبات يف هذا الشأن)%70.73(مقابل  -
لصعوبات يف استخدام االنترنت، وكل مـن   ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مواجهة الطلبة -

   .متغريي اجلنس، والتخصص

  :الصعوبات اليت يواجهها الطلبة عند  استخدامهم لالنترنت -1-5
  %).37.50(عدم التحكم يف استخدام الكمبيوتر بنسبة  -
  %).31.25(وبطء االتصال باالنترنت بنسبة  -
  %).09.37(الصعوبات اللغوية بنسبة  -
  %).06.25(عدم توفر ملحقات كافية بنسبة  -
ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني الصعوبات اليت يواجهها الطلبة يف استخدام االنترنت، وكـل   -

  . من متغريي اجلنس، والتخصص

 :ر الطلبة اجلزائريني لالنترنتادات استخدام مجهوع -2
  :االنتظام أو عدم االنتظام يف استخدام االنترنت -2-1
يف حني ال  .%)78.04(ونسبتهم  مجهور الطلبة اجلزائريني االنترنت بشكل غري منتظم أغلبية يستخدم -

  %). 21.95(متثل نسبة الطلبة املنتظمني يف زيارة االنترنت سوى 
لة إحصائية بني االنتظام أو عدم االنتظام يف استخدام االنترنت، وبني كل من دالوال توجد عالقة ذات  -

  . متغريي اجلنس، والتخصص

  : حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت -2-2
   :خالل زيارة واحدة -
  .، يتصفحون االنترنت مابني ساعة وساعتني%)39.02(النسبة األكرب من الطلبة  -
  . من الطلبة يتصفحون االنترنت يف أقل من ساعة%) 35.36(بة مث تليها نس -
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  .االنترنت من ساعتني فأكثر%) 25.60(ويتصفح بقية الطلبة ونسبتهم  -
  .ساعة1.24أما املتوسط احلسايب للوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت فيقدر بـ  -
خـالل  يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت حجم الوقت الذي ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  -

  . وكل من متغريي اجلنس، والتخصص زيارة واحدة،
  :خالل أسبوع -
  .ساعات 10و5يستخدموا مابني %) 45.12(أغلبية الطلبة ونسبتهم  -
  .ساعات5من الطلبة يقضون أقل من %) 34.14( -
  .ساعة 15و10يتصفحوا مابني  %)15.85( -
  %).04.87(ساعة يف األسبوع سوى  15النترنت ألكثر من يف حني ال يستخدم ا -
  .ساعة 6.55يقدر املتوسط احلسايب  للوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت يف أسبوع بـ  -
 خـالل حجم الوقت الذي يقضيه الطلبة يف تصفح االنترنت ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  -
  . والتخصصوكل من متغريي اجلنس،  سبوع ،أ

  :األيام اليت يتصفح فيها الطلبة االنترنت غالبا -2-3
واجلمعـة  %) 25.69(اخلميس بنسبة : تتمثل أكثر األيام اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت يف يومي - 

  %).20.67(بنسبة 
مـتغريي  وكل مـن   ،األيام اليت يتصفح فيها الطلبة االنترنتليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  -

   . اجلنس، والتخصص

  : غالبا الطلبة االنترنتاليت يتصفح فيها الفترات  -2-4
  ،%)40(الفترة املسائية بنسبة  -
  %).34.28(مث الفترة الليلية بنسبة  -
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الفترات اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت واجلنس -
  .حصائية بني الفترات اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت والتخصصال توجد عالقة ذات داللة إ -

  :مكان تصفح الطلبة لالنترنت -2-5
  %).47.95(أغلبية الطلبة يستخدمون االنترنت يف املقاهي املخصصة لذلك وذلك بنسبة  -
  %).39.79(مث تأيت اجلامعة بنسبة   -
  .رنت يف املنازلمن الطلبة االنت%) 12.24(يف حني يستخدم ما نسبته  -
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الفترات اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت وبني كل من متغريي  -
  .التخصص واجلنس

  :عادة مع من يتصفح الطلبة االنترنت -2-6
  ،%)51.45(بصفة فردية وذلك بنسبة  -
  %).43.68(مث مع األصدقاء والزمالء وذلك بنسبة  -
  .فقط%) 04.85(بة استخدام الطلبة لالنترنت مع أفراد العائلة فال متثل سوى أما نس -
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس ومع من يستخدم الطلبة االنترنت -
  .ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التخصص ومع من يستخدم الطلبة االنترنت -
  :أمناط التصفح -3
  :األكثر تفضيال لدى الطلبة خدمات االنترنت -3-1
  ،%)35.92(خدمة الويب بنسبة  -
  ،%).%)21.55(مث خدمة الربيد االلكتروين  -
  %).14.73(وجند بعدمها كال من الدردشة وخدمة نقل امللفات بنسبتني متساويتني تقدران بـ  -
بني كل من مـتغريي  خدمات االنترنت املفضلة لدى الطلبة و ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني -

  .التخصص واجلنس
  :حمركات البحث األكثر استخداما لدى الطلبة -3-2
  ،%)46.87(بنسبة )Google(حمرك  -
  ،%)34.37(بنسبة) Yahoo(مث  -
 .%)16.87(بنسبة) Hotmail(مث  -
 حمركات البحث األكثر استخداما لدى الطلبة وبني كل مـن  ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني -

  .متغريي التخصص واجلنس
  :أنواع املواقع االلكترونية األكثر تفضيال من قبل الطلبة -3-4
مث املواقع الثقافيـة  . %) 16.66(املواقع اليت تتوافق مع ختصصهم الدراسي بنسبة : من حيث املضمون -

 %).14.41(بنسبة 
 بنسـبة ) اإلقليميـة (واقع العربيـة  ، مث امل%)44.29(املواقع الدولية بنسبة : من حيث اال اجلغرايف -
)29.53.(% 
مث املواقع اليت تستخدم اللغـة  %). 46.72(املواقع اليت تستخدم اللغة الفرنسية بنسبة : من حيث اللغة -

 %).38.52(العربية بنسبة 
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مث مواقع %). 46.36(بنسبة  مواقع الصحف على االنترنت: من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى -
  %).32.72(زيونات والفضائيات بنسبة التلف

هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني التخصص وأنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث املضـمون،   -
  .اال اجلغرايف، ومن حيث اللغة ومن حيث

 .نهناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني اجلنس وأنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث املضمو -
  :للمواقع االلكترونيةأسباب تفضيل الطلبة  -3-5
أكثر األسباب اليت تتحكم يف تفضيل الطلبة للمواقع االلكترونية هو موافقتها الهتمامهم وذلك بنسـبة   -
)43.41(%،  

  ،%)23.25(مث الشهرة اليت تتمتع ا هذه املواقع وذلك بنسبة  -
  %).20.93(اقع بنسبتني متساويتني بعد ذلك يأيت اإلخراج اجليد، ومصداقية املو -
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني اجلنس وأسباب تفضيل الطلبة للمواقع االلكترونية -
  .ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني التخصص وأسباب تفضيل الطلبة للمواقع االلكترونية -
  
  :رة الواحدةة غالبا يف الزياالطلب يتصفحها املواقع اليتعدد  -3-6 

  ،%)41.46(أكثر الطلبة يتصفحون ما بني موقع واحد وثالثة مواقع وذلك بنسبة  -
  من الطلبة أفراد العينة أكثر من ستة مواقع،%) 25.60(مث يتصفح ما نسبته  -
  من الطلبة ما بني ثالثة إىل ستة مواقع،%) 18.29(يف حني يتصفح ما نسبته  -
  .من الطلبة%) 14.63(وى ما نسبته وال يكتفي بتصفح موقع واحد س -
  .ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب يتصفحها املواقع اليتعدد هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس و -
ة غالبا يف الزيارة الطلب يتصفحها املواقع اليتعدد هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني التخصص و ليس -

  .الواحدة
  :تصفح الطلبة للمواقععمق أو سطحية  -3-7
  ينتقون موضوعات معينة ويقرؤوا،%) 54.87(أغلبية الطلبة ونسبتهم  -
  من الطلبة يكتفون بالعناوين والصور، %) 29.56(و ما نسبته  -
  ،%)14.63(أما فئة الطلبة الذين يكتفون بالعناوين فقط فنسبتهم  -
  %).01.21(صور فقط سوى وأخري ال متثل نسبة الطلبة الذين يكتفون مبشاهدة ال-
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس وعمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع -
 .ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التخصص وعمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع -
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  :على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونية مدى تعليق الطلبة -3-8
  يعلقون على ما يتصفحونه على االنترنت أحيانا،%) 47.56(وبنسبة مقدارها  أغلبية الطلبة -
  ،%)21.73(أما الطلبة الذين يعلقون دائما فنسبتهم  -
  %).18.29(مث يلي ذلك الطلبة الذين نادرا ما يعلقون على املواد اليت مهم بنسبة  -
  %).13.41(على االنترنت يف حني متثل نسبة الذين ال يعلقون متاما على ما يتصفحونه  -
على ما يتصفحونه يف املواقع االلكترونيـة   مدى تعليق الطلبة ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني -

  .وبني كل من متغريي التخصص واجلنس
  :مع ما يوافق حاجام يف االنترنت كيفية تعامل الطلبة -3-9
  تحميله،يقومون ب%) 43.26(أغلبية الطلبة وبنسبة مقدارها  -
  %).23.07(أما الطلبة الذين يقومون بطبعه فنسبتهم  -
  %). 14.42(مث يلي ذلك الطلبة الذين يقومون بكتابته باليد بنسبة  -
  %).12.50(يف حني متثل نسبة الذين يقومون بتصفحه فقط على االنترنت  -
  %).   06.73(سوى  إىل الربيد االلكتروين وأخريا ال متثل نسبة الذين يرسلونه -
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اجلنس وطرق تعامل الطلبة مع احملتوى الذي يهمهم يف االنترنت -
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني التخصص وطرق تعامل الطلبة مع احملتوى الذي يهمهـم يف   ليس -

  .االنترنت
  :نتقيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنتر -3-10
  من الطلبة كانوا قد استخدموا االنترنت بشكل سليب، %) 18.29( -
  . من الطلبة  مل يقوموا باستخدام سليب على االنترنت%) 81.70( -
ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني قيام الطلبة أو عدم قيامهم باستخدام سليب على االنترنت وبني  -

  .كل من متغريي التخصص واجلنس
  :االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبة أثناء إحبارهم على االنترنت -3-11
تتمثل أغلبية االستخدامات السلبية اليت قام ا الطلبـة يف زيـارة املواقـع اإلباحيـة وذلـك بنسـبة       -
)54.54(%،  

  ،%)36.36(مث بعدها يأيت دور القرصنة بنسبة قدرها  -
  %).09.90(مث أخريا التخريب بنسبة  -
الطلبة وبني كل من متغريي  ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني االستخدامات السلبية اليت قام ا -

  .التخصص واجلنس
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  :من خالل استخدامهم لالنترنتاجلزائريني اإلشباعات املتحققة للطلبة  :ثانيا

  :اإلشباعات املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت أنواع -1

  :املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنتاإلشباعات ترتيب  -1-1
  .433جاءت اإلشباعات املعرفية يف املرتبة األوىل وذلك مبجموع تكرارات قدره  -
 . 401وتليها اإلشباعات اإلعالمية يف املرتبة الثانية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -
 .291مبجموع تكرارات قدره  ويف املرتبة الثالثة جاءت اإلشباعات الدينية وذلك -
 . 261مث يف املرتبة الرابعة جاءت اإلشباعات االجتماعية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -
 .214وكانت املرتبة اخلامسة من نصيب اإلشباعات النفسية وذلك مبجموع تكرارات قدره  -
  . فقط122قدره أما املرتبة األخرية فكانت لإلشباعات االقتصادية وذلك مبجموع تكرارات  -

  :املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات اإلعالمية -1-2
 ،%)54.47(أغلبية اإلشباعات اإلعالمية املتحققة هي اإلملام باألحداث الدولية وذلك بنسبة  -
 ،%)22.76(مث اإلملام باألحداث اإلقليمية وذلك بنسبة  -
 %). 19.51(وذلك بنسبة قدرها بعدها اإلملام باألحداث الوطنية  -
وبني كل من مـتغريي   املتحققة للطلبة ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات اإلعالمية -

  .التخصص واجلنس
 :املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات املعرفية -1-3
 ،%)46.30(ة العامة وذلك بنسبة أغلبية اإلشباعات املعرفية املتحققة هي زيادة الثقاف -
 ،%)42.28(مث اجناز البحوث الدراسية وذلك بنسبة  -
 %).11.40(بعدها التعلم عن بعد وذلك بنسبة قدرها  -
وبني كل مـن مـتغريي    املتحققة للطلبة ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات املعرفية -

  .التخصص واجلنس
 :املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت عيةاإلشباعات االجتما -1-4
 ،%)46.30(بنسبة  ربط عالقات صداقةأغلبية اإلشباعات االجتماعية املتحققة للطلبة هي  -
 ،%)42.28(وذلك بنسبة  ربط عالقات مع اجلنس اآلخرمث  -
  %).11.40(وذلك بنسبة قدرها  إجياد حلول للمشاكل االجتماعيةبعدها  -
  .وبني واجلنس  املتحققة للطلبة قة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات االجتماعيةهناك عال -
  .وبني التخصص املتحققة للطلبةهناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات االجتماعية  -



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نتائج الدراسة الميدانية/  الرابعالفصل 
 
 

 214

 :املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات النفسية -1-5
 ،%)34.21(بنسبة  التخلص من الروتنينفسية املتحققة للطلبة هي أكرب نسبة من اإلشباعات ال -
 ،%)28.94(وذلك بنسبة  اإلطالع على الطابوهاتمث  -
 ، %)26.31(وذلك بنسبة قدرها  التخلص من الوحدةبعدها  -
  %).10.52(وأخريا، جمرد حتقيق العادة وذلك بنسبة  -
وبني كل مـن مـتغريي    املتحققة للطلبة ت النفسيةليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعا -

 .التخصص واجلنس
 .املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت اإلشباعات الدينية -1-6
 ،%)49(بنسبة  اإلطالع على الفتاوىأكرب نسبة من اإلشباعات الدينية املتحققة للطلبة هي  -
 ،%)33(وذلك بنسبة  حتميل القرآن الكرميمث  -
  %).18(وذلك بنسبة قدرها  اإلطالع على األديان األخرىوبعدها  -
وبني كل مـن مـتغريي    املتحققة للطلبة ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني اإلشباعات الدينية -

  .التخصص واجلنس

  :اإلشباعات املتحققة للطلبة من خالل استخدامهم لالنترنت انعكاسات -2

   :استخدامهم االنترنتإحساس الطلبة عند عدم  -2-1
  ،%)47.56(أغلبية الطلبة أفراد العينة ال ينتبهون لذلك، ونسبتهم  -
 ،%)19.51(مث بعدهم تأيت فئة أخرى من الطلبة حيسون بالفراغ، ونسبتهم  -
  %).19.15(وأخريا متثل نسبة الطلبة الذين يصل م األمر إىل اإلحساس باالضطراب والقلق  -
ات داللة إحصائية بني إحساس الطلبة عند عدم استخدامهم االنترنت وبني كل من ليس هناك عالقة ذ -

 متغريي التخصص واجلنس

   : عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت -2-2
  ،%)53.65(أغلبية الطلبة أفراد العينة ال يتغري استخدامهم للوسائل األخرى، ونسبتهم  -
 ،%)25.60(دهم تأيت فئة أخرى من الطلبة يقل استخدامهم هلا، ونسبتهم مث بع -
 ،%)12.19(أما الذين يزيد استخدامهم هلا فنسبتهم  -
  %).08.53(وأخريا متثل نسبة الطلبة الذين يصل م األمر إىل حد االستغناء عنها متاما  -
ام وسـائل اإلعـالم األخـرى عنـد     ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني عالقة الطلبة باستخد -

 .استخدامهم لالنترنت وبني متغري اجلنس
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هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند اسـتخدامهم   -
  .لالنترنت وبني متغري التخصص

 :مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت -2-3
  ،%)80.48(ترتبط ثقتهم  يف االنترنت مبصداقية املوقع ، ونسبتهم أغلبية الطلبة أفراد العينة  -
 ،%)14.63(أما الذين يثقون مبا تقدمه ثقة مطلقة، فنسبتهم  -
  %).04.87(وأخريا متثل نسبة الطلبة الذين ال يثقون فيها متاما  -
 .بني متغري اجلنسليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت و -
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت و متغري التخصص -
 :آفاق استخدام الطلبة لالنترنت -2-4
  ،%)75.60(أغلبية الطلبة أفراد العينة ينوون زيادة استخدام االنترنت، ونسبتهم  -
 قاء على استخدامهم كما هو،من الطلبة ينوون اإلب%) 19.51(ما نسبته  -
 هي النسبة املمثلة للطلبة الذين ينوون اإلنقاص من استخدامهم لالنترنت،%) 03.65( -
  %).01.21(وأخريا ال متثل نسبة الطلبة الذين ينوون الكف متاما عن استخدام االنترنت سوى  -
نت وبني كل من متغريي التخصص ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني آفاق استخدام الطلبة لالنتر -

.واجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس
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اليت تبنت البنائية الوظيفية كمدخل لتطبيق فروض نظرية االستخدامات - دف هذه الدراسة 

     .الطلبة اجلزائريني من االنترنت استخدامات وإشباعات مجهورإىل التعرف على  -واإلشباعات
  ."عاتاالستخدامات واإلشبا": وقد متحورت تساؤالت الدراسة حول متغريين اثنني مها 

  :االستخدامات -
  ما هي عادات استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت؟ .1
  ما هي أمناط استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت؟. 2
  :تاإلشباعا - 

  احملققة جلمهور الطلبة اجلزائريني من خالل استخدام االنترنت؟ تما هي اإلشباعا. 3
  ملتحققة جلمهور الطلبة اجلزائريني من خالل استخدام االنترنت؟ ما هي انعكاسات اإلشباعات ا. 4
باإلضافة إىل طرح تساؤل آخر عن العالقة بني االستخدامات واإلشباعات وبعض متغريات البيانات  -

  :الشخصية وذلك على النحو اآليت
  ؟اجلنس -:  هل هناك فروق دالة إحصائيا بني االستخدامات واإلشباعات وفق متغريي . 5

  التخصص؟  -                                                                                    

وصف مظاهر استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت  إىلومبا أن هذه الدراسة دف 
فقد . لتحليليةواالشباعات احملققة من خالل هذا االستخدام، وهي بذلك تنتمي إىل الدراسات الوصفية ا

استخدمنا منهج املسح امليداين بالعينة، موزعني استمارة االستقصاء كأداة جلمع البيانات، على عينة طبقية 
مفردة موزعة حسب اجلنس ) 82(من اتمع املتاح، وهو ما ميثل %) 15(متعددة املراحل، نسبتها 

يل كلية علوم الطبيعة واحلياة، وكلية العلوم ، لتمث)علوم اإلعالم واالتصال، وبيولوجيا احليوان( والتخصص
  . م2007/2008: يف املوسم اجلامعي -قسنطينة-اإلنسانية والعلوم االجتماعية، يف جامعة منتوري 

  :وتتمثل أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي
  :عادات التصفح -
  .عقول دون إفراط أو تفريطمبشكل  عموما يستخدم مجهور الطلبة اجلزائريني االنترنت -1
  .مجهور الطلبة اجلزائريني االنترنت بشكل غري منتظم أغلبية يستخدم -2
  .اخلميس واجلمعة: تتمثل أكثر األيام اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت يف يومي -3
  .تتم أغلبية استخدامات الطلبة لالنترنت يف الفترة املسائية، مث الفترة الليلية -4
  . عموما بصفة فردية، مث مع األصدقاء والزمالء دم مجهور الطلبة اجلزائريني االنترنتيستخ -5
   



 

 

  .غالبية استخدامات الطلبة لالنترنت تتم يف مقاهي االنترنت، مث يف اجلامعة -6
  .ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني التخصص وعادات تصفح الطلبة لالنترنت -7
اللة إحصائية  بني اجلنس وعادات تصفح الطلبة لالنترنت، سوى ما يتعلق ليس هناك عالقة ذات د -8
  :بـ
  .فردية أو مجاعية استخدام الطلبة لالنترنت -
  .والفترات اليت يستخدم فيها الطلبة االنترنت -
  :أمناط التصفح -
  ).Hotmail(مث ) Yahoo(مث ) Google: (أكثر حمركات البحث اليت يفضلها الطلبة هي -1
  .خدمة الويب، مث خدمة الربيد االلكتروين: هي كثر خدمات االنترنت تفضيال من قبل الطلبةأ -2
  :أكثر أنواع املواقع االلكترونية تفضيال من قبل الطلبة هي -3

 . املواقع اليت تتوافق مع ختصصهم الدراسي: من حيث املضمون -أوال
 .جة األوىلاملواقع الدولية بالدر: من حيث اال اجلغرايف -ثانيا
 .املواقع اليت تستخدم اللغة الفرنسية : من حيث اللغة -ثالثا

  .مواقع الصحف على االنترنت: من حيث تبعيتها لوسائل اإلعالم األخرى -رابعا
  .لتصفح مواد االنترنت بشكل متعمق أكثرالطلبة مييل  -4
 .اجام يف االنترنت عن طريق حتميلهايقوم أغلبية الطلبة باالستفادة أكثر من املواد اليت تتوافق مع ح -5
  ).السيئة(يف االنترنت االستخدامات السلبية  مهور الطلبة اجلزائرينيتفوق االستخدامات االجيابية جل -6
  .زيارة املواقع اإلباحية:تتمثل أكثر االستخدامات السلبية اليت يقوم ا الطلبة على االنترنت يف -7
يف تعاملهم مع االنترنت، أي أم مييلون للقيام باملشـاركة  ) تفاعال(ر إجيابية مييل الطلبة ليكونوا أكث -8

  .الفعالة يف حمتويات هذه الوسيلة، وال يكتفون بدور املتلقني فقط
  :ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني التخصص وأمناط تصفح الطلبة لالنترنت سوى ما تعلق بـ -9
 .اال اجلغرايف،ومن حيث اللغة ومن حيثا الطلبة من حيث املضمون،أنواع املواقع اليت يفضله -

   :ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني اجلنس وأمناط تصفح الطلبة لالنترنت، سوى ما تعلق بـ - 10
 .أنواع املواقع اليت يفضلها الطلبة من حيث املضمون -
  .أسباب تفضيل الطلبة للمواقع االلكترونية -
 .ة غالبا يف الزيارة الواحدةالطلب يتصفحها املواقع اليتعدد  -
  .عمق أو سطحية تصفح الطلبة للمواقع -
  .طرق تعامل الطلبة مع احملتوى الذي يهمهم يف االنترنت -
 



 

 

  :وانعكاساا اإلشباعات املتحققة -
  .على جمال واحد، وال تقتصر اإلشباعات اليت حتققها االنترنت جلمهور الطلبة اجلزائرينيتتنوع  -1
  . اإلشباعات املعرفية، مث اإلعالمية، مث الدينية: تتمثل أكثر اإلشباعات اليت تتحقق للطلبة يف -2
اإلشباعات اليت تتحقق جلمهور الطلبة اجلزائريني من خالل استخدام االنترنت ال تغنيهم عن استخدام  -3

  .وسائل اإلعالم األخرى
  .رنت حسب مصداقية املواقع االلكترونيةأغلبية الطلبة يثقون يف االنت -4
أما عن آفاق استخدام مجهور الطلبة اجلزائريني لالنترنت فإن أغلبيتهم ينوون الرفع والزيادة يف حجم  -5

   .استخدامهم هلا
ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني التخصص واإلشباعات املتحققة للطلبة من خالل تصفحهم  -6

  :تعلق بـلالنترنت سوى ما 
  .اإلشباعات االجتماعية -
  .عالقة الطلبة باستخدام وسائل اإلعالم األخرى عند استخدامهم لالنترنت -
  مستوى ثقة الطلبة مبا تقدمه االنترنت   -
ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية  بني اجلنس واإلشباعات املتحققة للطلبة من خالل تصفحهم  -7

  :لالنترنت سوى ما تعلق بـ
  .اإلشباعات االجتماعية -



 

 

Résumé 
 

Cette étude pour but de déterminer les différent sortes d'usage de l'audience 
des étudiants Algériens d'Internet, et elle a  opté pour le structuralisme  
fonctionnelle comme un approche d'application  des hypothèses de la théorie des 
usages et des satisfaction ( uses and gratifications) .  

les questions de  l'étude centrées autour de deux variables: "les usages et les 
satisfactions". 

- Des usages: 
1. Quelles sont les habitudes des étudiants Algériens dans l'usage d'Internet? 

2.Quelles sont les types d'usage d' Internet présents chez les étudiants Algériens? 
- Des satisfactions:  

3. Quelles sont les sortes  de satisfaction à satisfaire de la part  des étudiants 
Algériens grâce à l'utilisation de l'Internet?  

4. Quelles sont les répercussions des ces satisfactions de besoins? 

- En plus d'offrir un autre question sur la relation entre les usages et les 
satisfactions et des variables des données à caractère personnel,et ce sera ainsi:  

5. Est-ce qu'il y a  des différences à sens statistique, entre les usages et les 
satisfactions selon  des deux  variables: - le sexe?   

                                           - Spécialité? 
Puisque cette étude fait partie des études descriptives –analytiques, et    vise à 

décrire l'usage et la satisfaction des besoins de l'audience des étudiants algériens de 
l'Internet  on a utilisé la méthode d'arpentage  sur le terrain avec l   l'échantillon. 
distribuant  un questionnaire, comme outil pour la collecte de données, sur un 
échantillon "multi étape stratifié",qui représente (15%) de la société concernée, ce qui 
fait (82) éléments répartis selon le sexe et la spécialité (sciences de la communication 
et information, la biologie des animaux) pour représenter la Faculté des sciences de 
la nature et la vie, et la Faculté des sciences humaines et sociale, à l'université de 
Mantouri – Constantine pour l'année académique 2007/2008.   

Les résultats  principales de l'étude sont les suivants: 
-Habitudes de navigation: 

1-L'audience des étudiants Algériens utilisent l'Internet avec modération, sans 
trop ou amoindrissement . 

2-la majorité des étudiants Algériens utilisent l'Internet d'une façon irrégulière.  
3-Les étudiants utilisent plus l'Internet pendant le week-end.  



 

 

4-Des heures préférées pour naviguer sur l'Internet, sont la soirée, puis la nuit. 

5-L'audience des étudiants Algériens utilisent l'Internet en général 
individuellement, et ensuite avec des amis et collègues. 

6-La majorité des usages de l'Internet sont effectuées aux cybercafés, puis à 
l'université. 

7-L'absence d'une relation à sens statistique entre la spécialité et les habitudes de 
navigation des étudiants de l'Internet. 

8- L'absence d'une relation à sens statistique entre le sexe et les habitudes de 
navigation des étudiants de l'Internet, seulement en ce qui concerne:  

- la façon Individuelle ou collective de utilisation de l'Internet.  

-Les périodes  d'usage  d'Internet par les étudiants. 
- Les habitudes de navigation: 

1-Les moteurs de recherche, les plus utilisés par les étudiants sont 
respectivement: (Google),(Yahoo) puis (Hotmail). 

2-Les services d'Internet préférés par les étudiants sont les suivants: service web, 
puis e-mail service (courrier électronique). 

3-Les types des sites Web plus préféré par les étudiants sont les suivants: 

3-1-En termes de contenu: les sites qui sont compatibles avec les milieux de 
spécialité universitaires. 

3-2- En termes de zone géographique: les sites internationaux passent en 
premier.  

3-3- En termes de la langue: les sites qui utilisent la langue française. 

3-4- En termes de dépendance des sites  aux sites  d'autres médias: sites Web des 
journaux. 

4-Les étudiants préfèrent lire le contenue d'une façon  profonde. 
5-La majorité des étudiants utilisent le téléchargement afin de profiter de 

matières existante selon leurs besoins. 
6-les usages positifs des étudiants Algériens en Internet  est plus fors que les 

négatifs de (vicieux).  
7-la plus usage négatif se représente en navigation est: visiter des sites 

pornographiques. 
   8-Les étudiants sont plus positifs dans utilisation d'Internet, c'est-à-dire qu'ils 
contribuent à construire le contenue de l'outil, et dépassent le rôle de pure réception. 



 

 

9-L'absence de relation à sens statistique entre de la spécialité et les modes de 
navigation des étudiants sur l'Internet, excepté: 

-les types de sites préférés  par les étudiant en termes de contenu et en termes de 
zone géographique, et en termes de la langue. 
   10-L'absence de relation à sens statistique entre le sexe et les habitudes de 
navigation des étudiants de l'Internet, uniquement attaché à:  

- Types de sites préférés par étudiant en termes de contenu.  
- Les causes de préférer des étudiants certains sites électroniques.  

- Nombre de sites visités souvent par les étudiant lors d' une  seule séance.  

-superficielle ou  profondeur Navigation des étudiant en les sites.  
-Les  Façons  de traiter du contenu d'Internet de la part des étudiants intéressés. 

-Satisfactions atteints et leurs percussions:  

1-Diversité des types des satisfactions atteint par les 'étudiants Algériens de 
l'Internet, et ne se limite pas à un seul domaine. 

2-Les satisfactions plus atteints par les étudiants sont: des savoirs, des 
informations, puis des religions. 

3-Les satisfactions atteint n'empêchent pas les étudiants Algériens d'utiliser 
d'autres médias.  

4-Le niveau de confiance fait par étudiants Algériens en Internet a pour base: 
l'authenticité des sites électroniques.  

5- les étudiants Algériens voient le nécessité d'augmenter du volume de leur 
utilisation d'Internet dans le future. 
    6- L'absence d'une relation à sens statistique entre la spécialité et les 
satisfactions atteint, excepté ce qui suit :  

- satisfactions Sociales.  

- La relations d'usage d'autres médias de la part des étudiants lors de l'usage 
d'Internet. 

- le niveau de confiance en Internet de la part des étudiants.    
7-L'absence d'une relation à sens statistique entre le sexe et les satisfactions 

atteint, excepté ce qui suit :  
- satisfactions Sociales.  

  
 



 

 

Summary 
  
This study - which claimed responsibility for structural functionalism as input 

for application the assumptions of uses and gratifications  theory - to identify the 
uses and gratifications of  Algerians students audiences from the Internet.  

 The study questions centered around two variables: " uses and gratifications".  
- uses: 

1- What are the uses habits of  Algerians students audiences  for Internet? 
2- What are the uses kinds of  Algerians students audiences  for Internet? 

- gratifications: 
3- What are the achieved gratifications for the Algerians students audience 

through the use of Internet? 
4- What  are the  reflections  of gratifications achieved for Algerians students 

audience through the use of Internet? 

- In addition to offering another questions about the relationship between 
uses and gratifications, and some personal variables data are as follows:  
5- Are there significant  statistic differences between uses and gratifications  
according to variables:  - sex?  
                                          - Specialization? 

Since this study aimed to describe the use of Algerians students audiences  for 
Internet and saturation achieved through this use, thus belonging to descriptive 
analytical studies. So, we used method of  field survey by sample. By distributing 
Form questionnaire as tool for data collection, on  categorical multi-stage sample, 
Its percentage is (15%) from available community, which represents (82) solitary 
broken down by sex and specialty (information and communication sciences, 
biology of animal), to represent the Faculty of Sciences of nature and life, and the 
Faculty of Humanities and Social Sciences. In the university of Mentouri- 
Constantine- 2007-2008. 

The results of the previous  study are  the following: 

- Browsing habits: 
1- Algerian students use Internet generally reasonably without excessive or 

allowance. 
2- the majority of Algerians students use Internet irregularly. 
3- The most days when students used the Internet are: Thursday and Friday. 



 

 

4- the majority of students uses the Internet in the evening, and then in the 
night. 

5- the students using  of Internet generally is individually, and then with 
friends and colleagues. 

6- the majority of students uses of the Internet are in cybercafes, then at the 
university. 

7- there is no relationship with statistic significant between speciality and 
navigation habits of students for Internet. 

8- there is no relationship with statistic significant between sex and navigation 
habits of students for Internet, only with regard to: 

- Individually or collectively uses of students for Internet. 
- The periods in which students used the Internet. 
 

- Browsing patterns: 
1- More search engines, which are preferred by students: (Google) then (Yahoo) 

and then (Hotmail).  
2- More Internet services preferred by students are: web service, and then e-mail 

service.    
3- More types of web sites preferred by students are: 
First, in terms of content: sites that are compatible with the academic speciality. 
Second, in terms of geographical area: first-class international sites. 
Third, in terms of language: the sites that use the French language. 
Forth, in terms of their subordination to other media: newspapers, websites on 

the Internet. 
4- Students tend to surf the Internet materials in more depth. 

5- The majority of students are benefit more from things that are compatible 
with their needs in the Internet through downloading. 

6- The positive uses of student on Internet outweigh the negative(bad)  uses. 
7- More bad uses of the students on the Internet at: visit pornographic sites. 
8- students tend to be more positive (interactive) with Internet, that is, they 

tend to participate effectively in the contents of this means, not simply the role of 
the recipients only 

9- there is no statistically significant relationship between speciality and 
patterns of students navigation of Internet only attached to: 

- Types of sites preferred by students in terms of content and in terms of 
geographical area, and in terms of language.  

10- there is no statistically significant relationship between sex and habits of 
students navigation of the Internet, only attached to:  

 
- Types of sites preferred by student in terms of content.  
- Reasons for preferring students of the electronic sites. 



 

 

- Number of sites which student browse  often in a single visit. 
- Depth or shallowness navigation of student to sites. 
- Ways to deal with the content that students interested in the Internet. 

- gratifications achieved and its reflections :  
1- Variation of gratifications achieved by the Internet to Algerians students 

audience, not confined to one area.  
2- The most gratifications achieved to students are: gratifications knowledge, 

and then information, then religious.  

3 - Gratifications achieved to students through  using Internet is indispensable 
to use other media. 

4- The majority of student trust to internet according to credibility  of websites. 

5- As for the prospects of the students uses Internet, the majority intend to lift 
of the increase in the volume of their use. 

6- there is no statistically significant relationship between speciality and 
gratifications achieved to students through Browsing of the Internet except 
concerning with:   

     - Social Gratifications 

 - Relationship of  students with uses other media, when they used internet    
 - The level of confidence of students, including its Internet  
7- There is no statistically significant relationship between sex and the 

gratifications achieved for students through navigating of the Internet except 
concerning with:   
     - Social Gratifications. 
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