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 والخطبيق الواقع بين والاهترهت العلمي البحث
 ملياهت خميس -بووعامت الجياللي حامعت/  الزهساء فاطمت وسيست الدكخوزة

  

  :اإلالخص

 إلى الخهىيخان هاجان وجيخمي الحاظىب وجهىيت الاجصاالث، جهىيت هما هامخحن جهىيخحن بحن التزاوج مً الاهترهذ ولذث
 غلمي بؽٍل الاهترهيذ اظخخذام جم ولهذ املػلىماث، مؼ الخهىيخحن هاجحن مً ًل وجخػامل إلالٌتروهياث أظشة هي واخذة أظشة

 .املاض ي الهشنن جهايت في

 خياجىا في ماها حضءا أصبدذ مثلما جكػيلها، مً بذ ال وأداة الػلمي البدث وظيلت الاهترهذ ؼبٌت حػخبر يما
 في إلاهجاصاث أغظم مً حػخبر يما واملؤظعاث لألشخاص قشيذة خذماث مً الؽبٌت هزه جىقشه ملا هظشا املهىيت و الشخصيت

 في والػاملحن الحاظىب ببمىسن املهخمحن بحن الخػامل أظلىب في أخذزذ التي الخهىياث مؼ  خيث والاجصاالث الحعاب جاسيخ

.  خاصت  خشين الػلىم نؼاع

ُن وظهىلت الػلمي، البدث جؼىيش مً املجاالث ًل في الباخثحن الاهترهذ ؼبٌت مٌىذ يما  بٍل املػلىمت إلى الىصى
 ، الػلمي البدث مجاُ في غجها الاظخؿالء يمًٌ وال خياجىا مً يخجضأ ال حضء وأصبدذ ػشيهها غً املجاالث ًل وفي اللؿاث

ُن : الخاليت الدعاؤالث وهؼشح ياثإؼٍاُ غذة مػالجت املذاخلت هزه خالُ مً وظىداو

 الػلمي؟ البدث مكهىم ما 

 الاهترهذ؟ غبر الػلمي بالبدث املهصىد ما 

 الاهترهذ؟ ؼبٌت غبر الػلمي البدث ػشمن هي ما 

 الاهترهذ؟ غبر  الػلمي البدث ومعخهبل وانؼ إلى يىظش ييل 

.  املػشقت الػلم، الػلمي، البدث الاهترهذ،: اإلافخاحيت الكلماث

Summary: 

Internet was born from the mating between the two techniques are important communication technology, 

computer technology, and these techniques belong to one family is the family of electronics and treats each 

of these two technologies with the information, and have scientifically been using the Internet at the end of 

the last century. 

Internet is also considered as a means of scientific research and the tool does not need to be activated, as it 

has become an important part in our personal lives and professional as they provided a network of unique 

services for people and institutions as one of the greatest achievements in the calculation and communication 
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history where with techniques that brought about in the way of dealing between Computer interested in 

things and workers in other private sector science.  

The Internet has also enabled researchers in all areas of the development of scientific research, and ease of 

access to information in all languages and in all fields on its way and become an integral part of our lives part 

can not be Alastglae them in the field of scientific research, and we will try through this intervention to 

address several problems and ask the following questions :ن  

 what the concept of scientific research؟ 

 What is scientific research via the Internet؟ 

 What are the methods of scientific research over the internet؟ 

 How would it look to the reality and the future of scientific research via the Internet؟ 

Key words: Internet, scientific research, science, knowledge 

ن

 اإلافاهيم جحديد: أوال

ُن  حهضة بماليحن املخصلت الػامليت الؽبٍاث مً مجمىغت غً غباسة هي:  ثالاهترنن ماهيت/1  مً مجمىغت لدؽٍل الػالم، خى
ُن بحن قائهت بعشغت الهائلت املػلىماث جىهل والتي الضخمت، الؽبٍاث  دائمت مػلىماث وجخظمً املخخلكت، الػالم دو

  .(1)الخؼىسن

 قاالهترهذ غملها ييكيت خها جكهم التي هي طئيلت مئىيت وعبت قهؽ ولًٌ يىم، ًل » الاهترهذ« الىاط ماليحن يعخخذم

 جشبؽ الحىاظيب مً ضخمت ؼبٌت أجها غلى أيظا وحػشف ،(2)البػع يبػظها املخصلت الٌمبيىجش ؼبٍاث مً يبحر هظام هي
ُن و قشاد واملػاهذ الخجاسيت املؤظعاث مً يثحر بحن  بشبؽ للؽبٍاث املترابؼت الؽبٌت حؿني التي هترهذالا وجهىم الػالم خى

 واظخهباُ إسظاُ مً الػالم أسحاء حميؼ في الحاظىب معخخذمي وجمًٌ الصؿحرة، الحاظىب ؼبٍاث مً  لىف غؽشاث
   .(3)الىهمي بالػالم يعمى ما أو صؿحرة نشيت الػالم مً ججػل بزلَ قهي املخخلكت ببؼٍالها املػلىماث وجبادُ الشظائل،

 البػع يبػظها املشجبؼت الٌمبيىجش أحهضة مً ملاليحن الجهائيت املصلحت هي بل قدعب واخذ يمبيىجش ليغ والاهترهذ
 وباملػنى الشنمي، ؼٍلها غلى املػؼياث مصادس أهىاع ًل جدىيل املمًٌ مً أصبذ الخدخيت امليؽبة هزه خالُ مً مىصغت

 .(4) الػالم جدخىون مػلىماجيت ؼبٌت أيبر هي الحهيهي

                                                           
  .134، ص 2003انشزْاٌ، جًال ػثذانؼشٌش ، انٕسائم انرؼهًٍٍح ٔيسرجذاخ ذكُٕنٕجٍا انرؼهٍى، انطثؼح انثانثح، يطاتغ انحًٍضً، انزٌاض، - 
 

- 
2. 32انؼال حًاد ،يزجغ ساتك،انطثؼح األٔنى ،ص طارق ػثذ 

  
 

- 
3. 90،ص  2008ػايز يحًٕد انكسٕاًَ ، انرجارج ػثز انحاسٕب ، انطثؼح األٔنى ،دار انثمافح ،ػًاٌ 

   
 

4
 - 

. 25،ص   2000 يصز، انفارٔق انحذٌثح نهطثاػح، انؼٕنًح ٔانرجارج انذٔنٍح، تٓاء شاٍٍْ،
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 مً للىاط جديذ مخصلت يمبيىجشيت ؼبٍاث مً املؤلل إلالٌترووي البىاء جمثل الاهترهذ :أيظا حػشيكها يمًٌ يما

. (5)الػىٌبىجيت الؽبٌت هزه غلى املخىقشة املػلىماجيت املىاد غلى إلاػالع الػالم أهداء مخخلل

 و معخخذم 200 مً أيثر الاهترهذ جخذم و البػع بػظها مؼ مخصلت ضخمت يمبيىجشاث ؼبٌت غً غباسة الاهترهذ"

: هي الشئيعيت الاهترهذ غىاصش أهم و ظىىيا، %00  وعبت إلى يصل للؿايت ظشيؼ بؽٍل جىمى

 . WWWالػىٌبىجيت الؽبٌت

 . FTP امللكاث ههل

 .E-mail إلالٌترووي البريذ

 ."USENET  (6)  خباس مجمىغت

  :(7):يلي قيما واملخمثلت البعيؼت واملػلىماجيت جصاُالا وظائل باقي غً جمحزها خصائص خمعت ولإلهترهذ

  . الػالم مً مخخلكت بهاع غلى املخىصغت آلالي إلاغالم أحهضة جشبؽ ًىجها :عاإلايت

  . جلهائي قشاؽ في يؽاء ييكما بالخدىيل ملعخػملحها حعمذ قهي : فعالت

  .اليىميت  خباس مخخلل طبؽ :ألاحداث مسايسة

ُن :فوزيت   .للمػلىماث العشيؼ الىصى

  إلخ....العاجل الهشجض، ًابل، ػشيو غً الىنذ مشوس مؼ لالجصاُ حذيذة ػشمن الاهترهذ حػشف خيث : اإلاسخمس الخطوزن

  :يلي قيما لإلهترهذ وححز حػشيل إغؼاء يمًٌ يما

 ببجها آلاخش البػع يػشقها خحن في الؽبٍاث ؼبٌت ببجها الاهترهذ البػع ويػشف الاجصاُ زىسة مً حضء هي الاهترهذ

  .العشيػت املىاصالث ػشمن ؼبٌت

 العلمي البحث حعسيف/2

 (8)"هديجخه الجهذ هزا وزمشة به جخصل التي ئلاملعا وحمؼ ما، مىطىع في الجهذ بزُ" ومػىاه : البحث

 حذيذة مػشقت اليدؽاف املبزولت الجهىد إلى يؽحر والبدث. غىه للمجخمؼ وال للكشد ؾنى ال إوعاوي وؽاغ هى الػلمي والبدث
.  (9)مىهجيت أو مىخظمت بصىسة مػحن مىطىع مً الخدهو هى البدث ومهمت. حذيذة مىخجاث أو غملياث لخؼىيش أو

                                                           
5
 - 

. 34،ص2007انؼطار،انثٍغ ػثز شثكح االَرزَد،طثؼح األٔنى،دار انجايؼح انجذٌذج ،اإلسكُذرٌح ،يحًذ  حسٍ رفاػً 
 

 

6
 - 

dalaam.maktoobblog.com//14-04-2015 //18h41
 

 

7
 - 

 21-14،ص ص2003 طثؼح األٔنى ،يجًٕػح انٍُم انؼزتٍح ،انماْزج، انًزشذ األساسً فً انرجارج اإلنكرزٍَٔح، تٓاء شاٍٍْ،
.

 

 

.40، ص1، انجشء 1392انًؼجى انٕسٍظ، -
8
  



18-19   الجزائر/ التاسع أعمال المؤتمر الدولي  أغسطس      2015  
 

  
 

 

 

 

4 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

 والحهائو والهىاغذ الىظشياث حؽمل التي إلاوعاهيت املػاسف مجمىغت" أهه غلى الػلمي والبدث الػلم إلى هىا هىظش وال

 للػلم الجامذ الخهليذو الخػشيل هى الخػشيل هزا يػخبر")الحياة في الؼىيلت سخلخه خالُ إلاوعان غجها يؽل التي والهىاهحن
 ال يما الحياة، وجؼىسن الىانؼ ومىايبت والخؼىسن بالحشيت يدعم الزو الػلمي البدث مؼ وال الػلم خهيهت مؼ يخكو ال وهى ،

 رو مخجذد، وؽاغ -الػلمي البدث  -أو هى بل ،(للػلم ددةاملخج الذيىاميٌيت الىظشة يػخمذان بل الباخثان، غليه يىاقو

 بػيذا الػلميت الحشيت جيؽيؽ في يعاهم مما (10)وخشيخه وؽاػه في باإلوعان ومخصلت الجمىد غً بػيذة ديىاميٌيت، خشيت

ُن الٌعل غً . اوقدصه وجؼىيشها غجها والخىهيب املػشقت اليدؽاف حاهذة حادة مداولت هى الػلمي والبدث. والخمى

 مً الخبيذ يمًٌ غامت ونىاغذ خهائو ايدؽاف إلي يؤدو الزو الذنيو الكػلي الػمل" ببهه قيػشقه “ ” Whitney أما

.  (11)"صحتها

ُن  الكػل مصذس قهى لؿىيا البدث أما(. الػلمي) و( البدث) هما ًلمخحن مً يخٍىنن أهه يالخظ( الػلمي البدث) ملصؼلح واملخىاو

ن) املاض ي
َب
ث دَب ُن ، جهص ى ، جدشين ، ظبُ ، جدبؼ":  ومػىاه( بَب  خهيهت وجهص ي ػلب:   هى البدث مػنى يٍىنن وبهزا"  ػلب ، خاو

ن ؛ والخبمل والخكٌحر الخىهيب يخؼلب وهى ،  مىسن مً أمش أو الحهائو مً
ًال
ُن الباخث يشيذ ش يء إلى وصىال . (  12)إليه الىصى

 ػشيهت"  ػبيػخه في والػلم ، الحهائو وإدساى والذسايت املػشقت ويػً(: Science)والػلم الػلم، إلى ميعىبت ًلمت قهي: الػلمي أما

 ًل لبدث مىهج" قهى للبدث مادة هى مما أيثر مىهج وهى".  الثابخت الهىاهحن مً ػائكت هى مما أيثر بدث وػشيهت جكٌحر
.  (13)"وخبرجه إلاوعان بخجشبت املخبزش  مبريهي الػالم

 جدذيذ بهذف يخم الزو قهى ؾايخه في وأما ، والخجشيب املالخظت مً جيؽب التي امليعهت املػشقت:" قهى مىهجه في الػلم أما 
ُن ػبيػت  الحهيهت ػلب في يجذ بدثا ليغ ألهه الهىاهحن صىؽ قهذقه ؛ والذساظت للمالخظت جخظؼ التي الظىاهش وأصى

ُن للػالم يعمذ الخدليل في أظلىب قهؽ هى وإهما ؛ الجهائيت الػظمى ن مصاؾت يانظا إلى بالىصى
ًال
ن   صىؾا

ًال
  .(14)" دنيها

 

  الاهترهت ماهيت في: جاهيا

. املترابؼت الؽبٍاث أو Interconected Networks   لٍلمتي إدؾاما حػخبر التي إلاهجلحزيت Internet ًلمت يترحم لكظ: لغـت

 ؼبٌت هيئت في مشجبؼت الحاظباث مً مجمىغت أجها غلى مبعؽ بؽٍل الاهترهذ جىصيل قيمًٌ الصطالحيتا الىاخيت مً أما
ُن وقو يعشون الاجصاُ هزا يٍىنن بديث أيبر، بؽبٍاث الاجصاُ غلى الهذسة لها الؽبٍاث جلَ ؼبٍاث، أو ى  طبؽ بشوجًى

  (15).غالمي هؼام غلى الؽبٌت خذماث اظخخذام ُيديذ الزو التراظل

                                                                                                                                                                                           
9

، 2، انجشء انزاتغ، يؤسسح أػًال انًٕسٕػح نهُشز ٔانرٕسٌغ، طانًٕسٕػح انؼزتٍح انؼانًٍحيؤسسح أػًال انًٕسٕػح،   -

 .     45، ص1999انزٌاض، 
10

و ػهى أَّ شًء يرجذد ، ٌشجغ ػهى ٔتٍٍ أٌ انُظزج نهؼم  (conant)أكذ ْذِ انُظزج انذٌُايٍكٍح نهؼهى ٔنهثحث انؼهًً انسٍذ   -

. 217، ص2000، انثحث انؼهًًأَظز ػطٕي، جٕدخ، . اإلتذاع انفكزي ٔانؼهًً ٌٔذفغ نالكرشاف انذاذً ٔحم انًشكالخ
11

 .69، ص2002ٔاألسانٍة اإلحصائٍح،  –يُاْجّ  –خطٕاذّ  –كراب انثحث انؼهًً، ذؼزٌفّ أَظز انهحهح ٔأتٕ تكز ،   -

  114.12، ص2، ج1، بريوت، دار صادر، ط15لسان العرب، اجمللد  منظور،ابن  -
13

 http://www.ghamid.net/vb/showthread.php?t=12932  .11/03/2015 . 

.َفس انًزجغ انساتك -
14
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ًان  بها ُيبؽش التي ومعجضجه الجذيذ املػلىماحي املجخمؼ غماد جمثل اليىم لٌجها الخياُ، مً طشبا يػذ ظابها جشهذإلان جخيل و
 الػالم غلى العشيؼ باهدؽاسها قخيمذ و ظىاس الخدصيىاث ًل وديذ أبىابه غلى الػالم الجذيذة  داة هزه قخدذ خيث

  .(16)لجمىخها ويعدعلم لها الػالم ليىصاع  زحرون

 ألاهترهت طبيعت: جالثا

ًالت بها نامذ التي الخجاسب إلى الاهترهذ ؼبٌت وؽبة جشحؼ  ظىت خالُ  مشيٌيت الذقاع بىصاسة املخهذمت البدىر مؽاسيؼ و

ًاهذ ، 966   يخم التي والبياهاث املػلىماث جبادُ في الؽبٌت هزه وجخصصذ ؼبٌت ظهشث أن والخجاسب  بدار جلَ هديجت و

. (17)بالؽبٌت املشجبؼت الحىاظيب نبل مً واظخهبالها إسظالها يخم خضم إلى ججضئتها

 (18):الخعليميت العمليت في الاهترهت جطبيقاث: زابعا

 أهم مً مجمىغت انتراح يمًٌ قاهه الخػليم في اظخخذامها يمًٌ التي املػلىماجيت وظائل أهم مً الاهترهذ لٍىنن هظشا

: الخػليم في الاهترهذ جؼبيهاث

: الخعليميت اإلاىاهج مجال في -   نأ

 في معخهلت صكداث في الذساظيت املىاهج وطؼ يمًٌ بديث املىاهج، في معاغذة ًىظيلت الاهترهذ اظخخذام 

ُن  مش وولي للؼالب الكشص وجخاح الاهترهذ ُن في الصكداث لخلَ بالذخى . املجز

 ُن في معاغذة حػليميت ًىظيلت الاهترهذ اظخخذام . مػحن عمىطى وؼشح املىاهج جىاو

: الخعليم مجال في -ب

 ُن في الاهترهذ اظخخذام . املىانؼ مً الػذيذ مً املؼلىبت املػلىماث غلى الحصى

 والىهاػ والحىاس الخذسيغ وأظاليب ػشمن حػضيض في الاهترهذ اظخخذام .

 مً ىورُ وؾحره املشض مثل ناهشة لظشوف صمالئهم غً يخخلكىنن الزيً الؼالب مؽٌالث خل في الاهترهذ اظخخذام 

. وييكيخه الخػلم ومٍان ونذ في املشوهت خالُ

 الزاحي الخػليم ججاه الايجابيت املكاهيم بدىميت ورلَ بىكعه الؼالب زهت صيادة في الاهترهذ اظخخذام .

 ظئلت بىىى غمل في الاهترهذ اظخخذام  .

 الىمىرحيت الذسوط غلى الاػالع في الاهترهذ اظخخذام .

ن

                                                                                                                                                                                           

1615.، ص  2006ع ،انًؤسسح انجايؼٍح نهذراساخ ٔانُشز ٔانرٕسي: تٍزٔخ نؼهٕي شٕلً ، رْاَاخ االَرزَد ، ا -
  

 6
    http://annabaa.org/nba50/almalomateya.htm(10/06/2000;p.11 .انًؼهٕياذٍح يٕاجٓح ذارٌخٍح جذٌذج، يزذضً ػٍاش  -
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: لبشسيتا اإلاوازد جىميت مجال في -ج

 الذوساث مخابػت يمًٌ وهٌزا والخىححهيت والخذسيبيت إلاداسيت للهيئت ًاهذ ظىاء الخذسيبيت البرامج غهذ في الاهترهذ اظخخذام -
ُن مً الذوساث هزه مخابػت قشد ألو ويمًٌ ممًٌ، غذد أليبر مجها والاظخكادة الخذسيبيت . الاهترهذ في مؽترى ًان إرا املجز

ُن في املذاسط ومذيشاث مذساء بحن احخماغاث غهذ في الاهترهذ اظخخذام -  واخذ مٍان إلى العكش إلى اللجىء دونن الػشبيت الذو
. التربىيت الخجاسب غلى والاػالع الخبراث جبادُ ،بهذف

. مٍان أو مً الػمل ووسػ والىذواث املداطشاث اظخهباُ في الاهترهذ اظخخذام -

: املػلىماث جبادُ مجاُ في -د

ُن للؼالب يمًٌ ،بديث والاػالع للبدث ًىظيلت اظخخذامها  التربىيت البدىر ومشايض الجامػاث مٌخباث غلى الذخى

. امللخصاث وػباغت قحها والبدث

 واملعخدذزاث والخجاسب الخبراث جبادُ مً قحها و ظاجزة إلاداسيت للهيئاث يمًٌ بديث مػيىت بؽبٌت الجامػت سبؽ

 .املهصىدة  هذاف جدهيو إلى يؤدو مما الجامػيت

 (19)ؤلاهترهت مميزاث: خامسا

 :هقاط جماوي منها أذكس يثحرة، ممحزاث للباخث إلاهترهذ جىقش

ُن غلى الهذسة للباخث إلاهترهذ جديذ:السحبت العالم مساحت إلى الضيق البلد محيط من الخسوج ـ   املػلىماث غلى الحصى
 .الػلميت ومعبلخه بدثه في يخب ما حل غلى باالػالع له وحعمذ الػالم، أهداء مخخلل مً

 وال مخخلكت، مصادس مً يدخاحه ما يجذ أن للباخث حعمذ' املػلىماث بىابت' إلاهترهذ:اإلاسخمس والخحديث اإلاصادز حعدد ـ2
ن في صذسث التي الٌخب غلى يػخمذ ن بلذٍد ، مػيىتٍد

ًال
 ختى يكخدها إن ما بىابت، أمامه وإهما ما، حامػيت مٌخبت في املىحىدة أو مثال

ن ًل مً يبجيه يدخاحه ما له جهذم  .وصىب خذبٍد

ًاث جىاحذ إن:الباحث وقت وجوفير للمعلومت، الوصولن سهولت ـ3  غاليت نذسة مً قحها بما واملخؼىسة املخػذدة البدث مدش

ًا هزه حػذد إلى إطاقت أخذ، مً معاغذة إلى الحاحت دونن البدث مً باخث أو جمًٌ الخصكذ،/ البدث غلى وظهلت , ثاملدش
 إلى يؤدو مما البدث، غمليت غىذ آخش إلى مدشى مً الاهخهاُ أو واخذ، آن في مدشى مً أيثر في البدث يديذ ما وهزا

ًاث جىاحذ أن يما مٍان، مً أيثر مً املؼلىبت املػلىماث اظخدظاس  مً للمػلىمت يصل أن للباخث يعمذ البدث مدش
 البدث وغمليت رلَ، ؾحر أو البلذ أو الجامػت أو اليؽش حهت أو الٍاجب أو املىطىع أو الٍلمت غبر مذاخل، غذة خالُ

ُن جىكيزه، إلى له اظتراجيجيت ووطؼ البدث، إغذاد مً ابخذاءًالن املباؼش،  يتراوح ما املخىظؽ في حعخؿشمن الىديجت غلى والحصى

 . خشين بالىظائل مهاسهت نليل ونذ وهى قهؽ، دنيهت وأسبػحن زالزحن بحن

 جدذيث أو جؼىيش قبو مػلىماتها، جدذيث غلى' مثاليت' نذسة مً به جخمحز ما هى إلاهترهذ يمحز ما أهم لػل:اإلاعلوماث حداجت ـ4
ن ظىىون يخاب في

ًال
ا يدخاج مثال ن غامًال

ًال
ا ًامال  يٍىنن غىذما أصػب والحاُ الخػذيل، هزا ليخم مىه العىىون الػذد لصذوسن اهخظاسًال
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ا  مش
ًال
 حػذيل خاللها يخم دنائو بظؼ ظىين يعخؿشمن ال قاألمش إلاهترهذ اأم املىغذ، مدذدة ؾحر الٌخب بؼبػاث مشجبؼ

 .حذيذة مػلىمت إطاقت أو جدذيثها أو املػلىمت

ا وجصبذ باإلهترهذ جشجبؽ أن مدليت أو قشغيت ؼبٌت أيت بئمٍان إن:ومعىوًيا مادًيا ؤلاهترهت اهفخاح ـ5  الىظش بصشف مجها حضءًال
 في أخشين وظيلت أيت جدههه لم ما إلاهترهذ خههذ ولهزا العياس ي؛ أو الاحخماعي أو الذيني جىحهها أو الجؿشافي مىنػها غً

ا أسبػحن هدى املزياع خذمت اخخاحذ قبيىما البؽشيت، جاسيخ  خذماث واخخاحذ مؽترى؛ مليىنن خمعىنن لذحها يصبذ ختى غامًال

ا غؽش زالزت إلى' الخليكضيىنن' الخلكضة  رلَ مً أيثر أغىام أسبػت هدى في خههذ دم إلاهترهذ أن هجذ الشنم، رلَ لخدهيو غامًال

 .معخخذم مليىنن الثالزمائت اليىم لإلهترهذ املعخخذمحن غذد ججاوصن قهذ ومعخمش، مؼشد جضايذ في وهى الشنم،

ُن ويمًٌ ظاغت، وغؽشيً أسبؼ مذة مػشوطت املادة:بعينها أماكن أو محددة بساعاث الخقيد عدم ـ6  أو في غلحها الحصى
 .وصمان مٍان

 إلاهترهذ جهذم خيث الخػبحر؛ حاص إن' الباخثحن مجخمؼ' وعمحها أن ويمًٌ:'الجماعي الخعاووي' الخعلم على إلاساعدةا ـ7
ُن إمٍاهيت  واملكٌشيً الػلماء مؼ للخىاصل الكشصت إلاهترهذ جمىذ بل الػالم، أهداء مخخلل في املخابػحن أو الباخثحن إلى الىصى

ُن املخخصصحن والباخثحن ن وهزا وجىححهاتهم، ائهمآس غلى والحصى  الػلميت، الباخث اخخياحاث في وأظاس ي مهمٌرن ـ ؼَ وال ـ أمشٌر

ُن حعمذ يما  .ويؼىسه ويىميه الػلمي البدث يثرون ما وهى املخخصحن، بحن الػلمي الحىاس بخذاو

 بحن الدعاوون يزلَ وجديذ الشنابت مؽٌالث مخجاوصة املػلىماث خشيت غلى إلاهترهذ حعاغذ:الاحخكاز ومىع اإلاعلوماث حسيت ـ 
، مً الػذيذ ُن تهيئت في الىاط بحن الدعاوون يزلَ وجديذ الذُو  ما حهت لصالح املػلىماث هزه جدخٌش قال للمػلىماث، الىصى

 قشصت الباخث ويمىذ الكٌشيت، الحشيت جدهيو وفي الخكٌحر خشيت في بذوسه يعهم ًله وهزا بػيىه، بلذ أو واخذ مٍان أو

 .مػلىماحي أو قٌشون أو ظياس ي بهيذ يهيذ أن دونن قيه يبدث قيما و نىاُ اءآلاس ًاقت غلى الاػالع

 (20)العلمي البحث في ؤلاهترهت اسخخدام مجاالث: سادسا

 :ههاغ أسبؼ مجها هزيش غذيذة وحىهٍدن مً الػلمي البدث إلاهترهذ جخذم

 ومتراميت املجاالث مدؽػبت يبحرة مٌخبت إال هي ما إلاهترهذ أن رلَ والخػليم، البدث في ػشيهت مً أيثر جىقحر غلى املعاغذة ـ 

 .املخخلكت املجاالث في واملهاالث و بدار والذساظاث الٌخب قحها جخىقش  ػشاف

 .واملخخصصت الػامت واليؽشاث املجالث مً وإلاصذاساث الػلميت،  بدار آخش غلى الاػالع ـ2

 البرامج وهزه  ,'E Learning'بـ يػشف ما وهى إلاهترهذ، غلى املىحىدة الخػليميت والذساظاث والذوساث البرامج مً الاظخكادة ـ3
،  بدار يخابت يٌيكيت بها املشجبؼت املجاالث في أو مجاالتهم في الباخثحن جكيذ بدىىغها

ًال
 وإن ختى للباخثحن مخاخت أجها يما مثال

 .مذييخه أو بلذه في البرامج هزه مثل جخىاحذ لم

 إلى إطاقت الىزائهيت،  قالم وهىاى والبياهاث، الىزائو وهىاى املخػذدة، الىظائؽ قهىاى الػشض، ظائلو في الخىىع ـ5

 .مملت وؾحر واظػت بصىسة والاظخكادة الاػالع قشصت ييهئ ًله وهزا للمهاُ، الخهليذيت  ؼٍاُ
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 (21)العلمي والبحث ؤلاهترهت عوائق: سابعا

 ػشيو في جهل وغهباث غىائو مً يخلى ال  مش أن إال الػلمي، وللبدث للباخثحن املضايا مً الٌثحر خههذ نذ إلاهترهذ أن سؾم

، هى ما مجها الػلمي، البدث  :ظخت مجها هزيش يثحرة وهي بؽشو، هى ما ومجها مادوٌّ

 لجامػت بها جهذم التي الذيخىساه دسحت لىيل دساظخه في 'Michels' مايٍلض ريش:وؤلاهترهت آلالي بالحاسب اإلاعسفت عدم ـ1
 أغظاء نبل مً إلاهترهذ اظخخذام دساظت.. إلاهترهذ املخىظؼت الٍلياث اظخخذام': بػىىان ًاهذ والتي م،996  غام مييعىجا

 اظخخذام جؼبيهاث أن إال إلاداسيت و غماُ الخجاسيت والؿشف املصاوؼ في إلاهترهذ جؼبيهاث مً بالشؾم أهه' الخذسيغ هيئت
 بػع غضوف أظباب أن وريش يٍىن، أن ييبغي بما املهاسهت غىذ ؼذيذ ببؽء وحعحر الخىنؼ، مً أنل مالخػلي في الؽبٌت هزه

، الخهىيت هزه ببهميت الىعي غذم إلى ساحػت الخذسيغ هيئت أغظاء
ًال
ا، الاظخخذام غلى الهذسة وغذم أوال  اظخخذام وغذم زاهيًال

ا الحاظىب
ًال
 .زالث

 قخذ بئمٍاهه إوعان قٍل يزلَ، واظخمشث الخبظيغ، غؽىائيت إلاهترهذ دأثب:اإلاعلومت دقت وعدم ؤلاهترهت، عشوائيت ـ2
 يمًٌ يما دنتها، أو املػلىمت صحت مذي مػشقت غذم مجها يثحرة، مظاهش رلَ غً وييخج مػلىماث، مً ؼاء ما قيه يبث مىنؼ

 في ظخدمل بالهؼؼ قئجها نيهتد ًاهذ مهما البدث هخائج أن رلَ إلى يظاف وساءها، ؾايت لخخذم ما بؽٍل مػلىمت جيؽش أن
ا غؽىائيت هخائج ػياتها  آلياث وال وظائل جىحذ ال إر إلاهترهذ، غبر املػلىمت مً الخىزو يمًٌ ال يما املذخالث، لػؽىائيت هظشًال

 جكذيل ال ونذ جذنيو، دونن جمش نذ املػلىماث، مً لجي بدش في مىثىسة مػلىمت إال هي ما املػلىمت ألن إلاهترهذ، غبر للخىزيو
ن ًل جخابؼ أن والىظؼ الهىة مً بلؿذ مهما والذساظاث  بدار ملشايض يمًٌ ال يما أخذ، إلحها  البدش هزا في جيؽش ًلمتٍد

 .املػلىماحي

ًان م،6 9  غام املخدذة الىالياث في املجالث إخذي في وؽشه الزو بدثه في 'Glister' ؾليعتر أؼاس ونذ  :غىىاهه و

“The Determination of Computer Competencies Needed by Teachers” أن غلى دلذ  بدار هخائج أن إلى الباخث أؼاس 
 أن رلَ الػلمي، البدث في خؼب وهزا وصحتها، صىابها يػخهذونن قئجهم إلاهترهذ مً املػلىمت غلى يدصلىنن غىذما الباخثحن

 .املػلىمت اغخماد نبل الذنت سونجذ الباخثحن قػلى ولهزا مؽبىهت،  نل غلى أو مػشوقت ؾحر مىانؼ هىاى

ُن حععى املىانؼ مػظم أن يخكى ال يما  معائل في وجبزحر دوسن للمػلً يصبذ وهىا إغالهيت، سغاياث أو إغالهاث غلى للحصى
ن الػلمي، الاجصاُ

ًال
 مػلىماث مً ييخج ما وبحن بيىه الخكاغل معحرة في يخدٌم ًان الزو ـ الباخث وهى ـ الجهائي املعخكيذ مً بذال

 .الدعىيهيت املصلحت لصالح الػلميت باملصلحت يظش مما غلميت،

 مً جهذمه قيما  صالت أو الخىزيو معبلت مً حػاوي إلاهترهذ صالذ ما:موجوون علمي كمصدز ؤلاهترهت اعخماد عدم ـ3

 يبدث أن إلى بالخالي الباخث قيظؼش الػلمي، للبدث مػلىماحي يمصذسٍدن بها حػترف لم الجامػاث قمػظم, وبدىر مػلىماث
 مؽٍلت وهي بدثه، في يمصادس ليظػها إلاهترهذ غلى املىحىدة املػلىماث إلحها أؼاسث التي الىسنيت املصادس أو الٌخب غً

 بزيش إما الػلميت  ماهت ججاوصن إلى هزا يظؼشه ونذ بػيذ، بلذ في مخىقشة املصادس هزه ًاهذ إرا خاصت, وصػبت معخػصيت
 مً الػذيذ هىاى أن هيس ى ال يما الحهيهي، الٍاجب إلى إلاؼاسة دونن لىكعه بيعبتها أو غلحها، اػلؼ أهه غلى املزًىسة مشاحػها
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 مؽٍلت إلى يؽحر ما وهزا لىكعه، آخش شخص ييعبها بل الحهيهي، صاخبها باظم مزيلت ؾحر إلاهترهذ غلى املػلىماث

ا مخصاغذة  .إلاهترهذ ؼبٌت لىع يبحرة بمشاخل ججاوصها جم ألجها' اليؽش خهىمن' هي يىميًال

، ؼشخها نظيت وهزه:اإلااديت الخكلفت ـ4  مؼ للخىاصل' الخبظيغ' يػخبر املثاُ ظبيل قػلى مدؽػب، قحها والحذيث يؼُى
ا، إلاهترهذ  جٍلكت، له هكعه الاجصاُ أن يما هاجل، ولخؼىغ مجهضة، لحىاظب يدخاج الؽبٌت هزه جبظيغ ببن رلَ مٍلكًال

ا يظيل مما واليىمي، املعخمش حهضةو  البرامج جؼىسن رلَ إلى يظاف ا غبئًال  . بدار ومشايض الباخثحن غلى حذيذًال

ُن يمًٌ ال خيث الاؼتراى، أو 'Syndication' باظم إلاهترهذ مجاُ في يػشف ما رلَ إلى يظاف  إال غذيذة مىانؼ إلى الىصى
 بها واملىزىمن الؼيبت العمػت راث املخخصصت املىانؼ مً الػذيذ أن والحهيهت خالله، مً الباخث اؼتراى يخم مبلـ بذقؼ

ا يمثل ما وهى الىظام، هزا حعخخذم ا غبئًال  .آخش ماديًال

ا:اللغت ـ5  جخجاوصن ال بيىما إلاهترهذ، غلى املىانؼ مجمىع مً% 47' إلاهجلحزيت باللؿت إلاهترهذ في املٌخىبت البدىر مػظم ألن هظشًال
 الػشب والباخثىنن اللؿت، هزه يخهً مً هصيب مً ظخٍىنن الؽبٌت هزه مً ملتالٍا الاظخكادة قئن لزا', %0.6 الػشبيت املىانؼ

 .لهم ومكيذة مهمت مػلىماث مً الػشب باخثيىا يدشم مما  خشي، اللؿاث صػيذ غلى طػيل معخىاهم مجملهم في

 معخخذمى يىاحهها لتمؽَ والخصكذ البدث أزىاء الٌهشبائي الخياس أو إلاهترهذ خؽ اههؼاع إن:الخقىيت الفىيت اإلاشاكل ـ6
 وفي يخبها، التي البياهاث يكهذ نذ يما حذيذ، مً ليبذأ الؽبٌت إلى أخشين مشة الشحىع إلى املعخخذم يظؼش مما إلاهترهذ،

ُن يٍىنن  خيان مػظم ا الباخث قحها يخصكذ ًان التي البدث مىانؼ إلى الشحىع أو الؽبٌت غلى الذخى ا بالعهل ليغ أمشًال  هظشًال

ن .وحؽابٌها وجذاخلها هترهذإلا ؼبٌت لدؽػب

ا هزا بدثه وجؤخش الباخث، حػؼل أخشين جهىيت غهبت يػخبر ًان ظبب ألو الحاظب حهاص حػؼل أن يما  اهتهاء غً غىطًال

ًاث ُن الخاصت الاؼترا  .قىيت جهىيت غىائو مً رلَ وؾحر إلاهترهذ، غلى بالذخى

 

 :خاجمت

ُن إن  في إلاهترهذ دوسن غلى هظشجىا هشيض بدحن الخبخش هزا ويضداد الػلمي، البدث مجاُ في جبخش في إلاظالميت الػشبيت الذو
ا الػلمي البدث مكهىم لخبصيل الخدشى قئن الػلمي، البدث ا وإلاهترهذ غمىمًال  إرا مىه مىاص ال أمش يػبر هاأرهان في خصىصًال
ا ألهكعىا هىحذ أن ؼئىا  للمعاقاث إلؿاء مً إلاهترهذ دمخهم ما جباسالاع في أخزها إرا خاصت خىلىا، مً الػالم في مٍاهًال

ن يترى لم ما وهى والحىاحض، والحذود
ًال
ن مخىاقشة أصبدذ قاملػلىماث الػلم، غذم أو الجهل يذعي ببن ألخذ مجاال  يػذ لم بؽٍلٍد

ا، الػلمي البدث إن .الخجاهل أو إلاهٍاس بػذه يمًٌ ا، وإلاهترهذ غمىمًال ا لها امت جىِحذ ألن اليىم املجاُ هما خصىصًال  في مٍاهًال

 .الػالم

 :الخوصياث

ا، الػلمي البدث صاُ ما ـ1 ا، قيه إلاهترهذ ودوسن غمىمًال  وجخلل ػاخىت أصمت مً يػاوي وإلاظالمي بل الػشبي وػىىا في خصىصًال

 .وحلي واضح خظاسون
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 أظشع في لحلها العبل إيجاد ومداولت إلحها الالخكاث يجب نظيت إلاهترهذ ؼبٌت غبر املػلىمت ودنت الػلمي الخىزيو معبلت ـ2
 وجهذيم دساظخه بها املىىػت وهي به، الهيام الػلميت واملؤظعاث  بدار ومشايض الجامػاث غلى الزو الذوسن وهى ممًٌ، ونذ

ُن  في للباخثحن املجاُ قحها يكخذ أبدار معابهاث لػمل بيجها قيما بالخػاونن الجهاث هزه نامذ لى خبزا ويا خىله، الحلى
ُنح أبداثهم جهذيم  جيخهي املخخصصحن ججمؼ غلميت مؤجمشاث إنامت  بدار هزه طىء في ويمًٌ املؽٍلت، هزه خل ييكيت و

 .والػالج إلاصالح اظتراجيجياث بىطؼ

ا، الػلمي البدث دغم في أيبر بؽٍل حؽاسى أن الحٍىميت ؾحر املػلىماث ومشايض والجهاث املؤظعاث غلى ييبغي -3  غمىمًال

 .الخصىص وحه غلى هذإلاهتر غلى الػلمي والبدث

 مىاهج في التريحز حشغت صيادة إلى إطاقت ،الػشبيت ؾحر  خشين اللؿاث مجاُ في الجامػاث أظاجزة جبهيل إغادة طشوسة أسين -4
ُن أظاس ي يؽشغ أخشين لؿت وحىد واغخماد الؼالب، غىذ اللؿت معخىين سقؼ غلى الجامػاث  في الػليا الذساظاث في للهبى

 .الخخصصاث مػظم

 بؽٍل اظخخذامها في وهجاخىا الػهباث، مً الػذيذ جدىون أجها ؾحر املبذغت، ممحزاتها لها مػلىماجيت، وزشوة زىسة هترهذإلا -5
 هره ومن ألحيالىا، وحػليمها الخػليميت، ومؤظعاجىا مذاسظىا في جبصيلها إلى هدخاج غىامل غذة غلى يػخمذ صحيذ غلمي

 :العوامل

ا الخػليميت مشاخلهم بٍاقت دهاأوال بحن إلاهترهذ زهاقت وؽش ـ   .الابخذائيت مً بذءًال

 .دوسها وجكػيل الػامت، واملٌخباث املذاسط في باإلهترهذ الالصمت بالخجهحزاث املجهضة  مايً جىقحر ـ2

 يزجىل ومخابػت الخػليميت، املؤظعاث في إلاهترهذ مً الاظخكادة دوسن لخكػيل الخؼؽ بىطؼ والخػليم التربيت وصاساث نيام ـ3

. الخؼؽ هزه

ا إلاهترهذ غلى املػلمحن لخذسيب خاص بشهامج وطؼ ـ4  .الخػليم في يبداة الظخخذامها جمهيذًال

لىنن الزيً املػلمحن جدكحز إلى إطاقت الخػليميت، الػمليت أؼٍاُ ًاقت في إلاهترهذ قحها حعخخذم التي املذاسط دغم ـ5  دوسن يكّػِ

 .لإلهترهذ املعخخذمحن الؼلبت وجٌشيم التربىيت، الػمليت في إلاهترهذ

ن
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