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 :مقدمة

عرفت احلياة اإلنسانية تطورات عديدة على مر العصور يف كافة النواحي حيث مشلت احلياة االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية،  وجمال اإلعالم واالتصال كغريه من اجلوانب األخرى مسه هذا التطور بعدما 

الصحف الورقية يف السنوات املاضية دور كبريا يف عملية االتصال لفرتات طويلة، واليت واجهت آنذاك لعبت 
 .منافسات ضخمة من طرف وسائل اإلعالم األخرى يف مقدمتها اإلذاعة والتلفزيون

وأسفرت عن هذه القفزة النوعية يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ظهور ما يسمى بعصر املعلومات، 
أصبح العامل عبارة عن قرية تتدفق فيها األخبار من كل اجتاه خاصة بعدما اختذت الصحيفة شكلها اجلديد حيث 

الذي نطالع فيه األخبار واملعلومات واآلراء، ونشاهد فيه الصور عرب ما يسمى ابلشبكة العنكبوتية اليت أعطت 
عن الورق واحلرب لتكتب يف الفضاء  اسم جديد للصحف، فأصبح يطلق عليها الصحف اإللكرتونية اليت ختلت

 .اإللكرتوين

ولقد شكلت انطالقة الصحافة اإللكرتونية ظاهرة إعالمية ضخمة وليدة تكنولوجيا املعلومات واالتصال، 
فأصبح النشر اإلعالمي متاحا للجميع ويف متناول اجلميع، ومن هنا أصبحت الصحف اإللكرتونية  خاصية من 

لذي ال ميكنه االستغناء عنها من خالل ما تقدمه جلل فئات اجملتمع، فقد ختطت مبيزاهتا خاصيات الواقع املعاصر ا
احلدود اجلغرافية واملكانية كما مكنت القارئ أو املتصفح من إبداء آرائه وأفكاره اجتاه قضااي اجملتمع بكل حرية، و 

يف مجاهريها، كل هذا جعل  مل يصل احلد إىل هنا وفقط بل وأصبحت منافس قوي للصحف الورقية تزامحها
اإلقبال عليها يتزايد من طرف أصناف اجملتمع وفئة األساتذة اجلامعيني تعد الطبقة املثقفة اليت أتثرت هبذه التقنية 

 .الفريدة من نوعها األمر الذي جعلنا نقوم بدراسة اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية

 :راسة إىل ثالثة فصول نوضح حمتواها كاآليتولقد قمنا بتقسيم هذه الد

اإلطار املنهجي تناولنا فيه إشكالية الدراسة وفرضياهتا، أسباب اختياران هلذا املوضوع وأيضا قمنا  :الفصل األول
إبظهار األمهية واألهداف من هذه الدراسة، تناولنا أيضا يف هذا الفصل املفاهيم اخلاصة ابلدراسة ومنهج الدراسة  

جمتمع وعينة الدراسة وأدوات مجع البياانت وجماالت الدراسة، إضافة إىل أساليب التحليل وأخريا تطرقنا إىل  كذلك
 .الدراسات السابقة املماثلة واملشاهبة لدراستنا



 مقدمة
 

ب  

 

جاء حتت عنوان األستاذ اجلامعي حيث تناولنا مفهومه وخصائصه  ووظائفه وتكلمنا أيضا عن  :الفصل الثاين
اجلامعي وواجباته، أمهية األستاذ اجلامعي كذالك تطرق إىل أخالقيات األستاذ اجلامعي ومسؤولياته حقوق األستاذ 

 .وأخريا تطرقنا إىل الصعوابت والتحدايت اليت تواجه األستاذ اجلامعي

 حتت عنوان  الصحافة اإللكرتونية، ومت التطرق فيه إىل مفهوم الصحافة اإللكرتونية نشأهتا يف :الفصل الثالث
العامل ويف الوطن العريب ويف اجلزائر، أيضا ذكران أنواع الصحافة اإللكرتونية وأمهيتها واخلدمات اليت تقدمها إضافة 
إىل اخلصائص اليت متيز الصحافة اإللكرتونية،  إجيابياهتا وسلبياهتا والصعوابت والتحدايت اليت تواجهها، ويف 

 . كرتونيةاألخري تطرقنا إىل سبل النهوض ابلصحافة اإلل

أما الفصل األخري هو اجلانب التطبيقي قمنا بتفريغ البياانت من أجل حتليلها وتفسريها والتوصل إىل 
 .النتائج العامة والنتائج يف ظل الفرضيات
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 :متهيد

يعد اإلطار املنهجي للدراسة من أهم اخلطوات املهمة للبحث العلمي اليت ستدل هبا الباحث والذي 
 يشكل املسار واملسلك الصحيح ألي دراسة

وتساؤالهتا وفرضيتها، كذلك حيث تناولنا يف هذا الفصل جمموعة من النقاط متثلت يف إشكالية الدراسة 
إضافة إىل أهداف وأمهية الدراسة، مرورًا مبنهج الدراسة ونوعها ( الذاتية واملوضوعية)أسباب اختيار املوضوع 

وأدوات مجع البياانت، وكذلك عينة الدراسة، دون أن ننسى حدود الدراسة مبجاالهتا املكانية و الزمنية و البشرية 
 .ة واملشاهبةوأخريًا الدراسات السابق
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 :حتديد مشكلة البحث -1

ولقد أدى تعدد  ،كبريا ابلتطورات اليتي أحدثتها تكنولوجيا اإلعالم واالتصال  اهتماماشهد هذا العصر 
وتطورها إىل ظهور وسائط جديدة ومتعددة يف مقدمتها األنرتنت، اليتي يعترب انتشارها مبثابة نقلة   االتصالوسائل 

التفاعلي، وهذا راجع  االتصالونقل املعلومات، فمع تطورها واستخدامها ظهرت تقنية  االتصالكبرية يف وسائل 
الصفة األساسية ذات ابعتبارهاعالم األخرى عن وسائل اإل األنرتنتلطبيعتها الديناميكية والتفاعلية اليتي متيز 

مجهورا عريضا من خمتلف األصناف ما جعلها منافسا  االتصاليةاألمهية البالغة ملستخدميها، وكسبت هذه الوسيلة 
حيث أاتحت هذه  ،فئة حمددة من األفراد اليتي ختاطب فرد او( الورقي -املطبوع)قواي لوسائل اإلعالم القدمية 

إلكرتونية يف أشكال خمتلفة تؤدي مهام إعالمية واتصالية متنوعة تتضمن مصادر معلومات وأخبار  التقنية مواقع
 .حديثة وتفاعل اجلمهور مع خمتلف هذه احملتوايت اليتي تعرضها هذه الوسائل اإلعالمية

وين ر اإللكرتوين فقد بدأت الصحف تتحول خبطوات متفاوتة السرعة حنو اإلصدار اإللكرت شمن بينها الن
فإذا كان مصطلح ثورة يعين التحول من حالة إىل حالة أخرى فإني الصحيفة  ،الذيي نتج عنه ثورة ابملعىن املتكامل

حيث بدأت تتحول من منتج مطبوع إىل منتج يتم استقباله على  ،تشهد هذه الوضعية ابلضبط يف الوقت احلاضر
مون واملمارسة اإلعالمية بشكل مل يسبق له نضري وقد أخذ هذا التطور معىن جديد طال الشكل واملض الشاشة،

بني  االتصالنوع من  ابعتبارها ،فانتشرت بقوة مطلع التسعينات وأصبحت وسيلة جلعل احملتوى يف متناول اجلميع
اجلمهور الذيي يتم عرب فضاء إلكرتوين يستخدم فيه فنون ومهارات تقنية كوسيط تفاعلي أكثر انتشارا وسرعة يف 

 أكرب عدد من القراء، وأصبح إبمكان القارئ املتصفح أن يشارك مباشرة يف التحرير من خالل الوصول إىل
مع حدوث تتفاعل مباشر بني القارئ واحملرر مع  ،التعليقات اليتي توفرها الكثري من املصادر اإلخبارية اإللكرتونية

مجهورا نشطا يساهم يف إبراز أفكار سرعة وسهولة تلقي األخبار العاجلة، وهذا ما جعل مجهور هذه الوسيلة 
جديدة، كما متييزت الصحف اإللكرتونية إبمكانية احلصول على إحصاءات دقيقة عن زوار مواقع الصحف وبذلك 
تكون قد أاثرت آفاقا جديدة وفتحت أبوااب عديدة وأصبحت أسهل وأقرب للجهور واستطاعت يف وقت وجيز 

 .افرتاضيتثبت إقدامها يف عامل 

على ما تقدمه  واالطالعتحول من شأنه أن ميس عمق فئات اجملتمع لتعرضهم هلذه الوسيلة هذا ال
اليتي جتعلهم منفتحني يف شىت اجملاالت   ،من الوسائل املهمة يف نقل املعلومات واألخبار واملقاالت املتنوعة ابعتبارها

 .داء الرأي حول ما نطرحهبواملشاركة يف إتخدمني واحملررين كوهنا فتحت جماال عريضا للتواصل والتفاعل بني املس
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حيث أصبح كل فرد من أفراد اجلمهور حيمل معتقدات خاصة واجتاهات تشكلت لديه من خالل تلقيه 
 .للرسائل اإلعالمية واحتكاكه ابآلخرين

وتعد فئة األساتذة اجلامعيني هم الفئة األكثر وعيا يف اجملتمع واألكثر تطلعا ملتابعة املستجدات من 
مصادر املعلومات واألخبار، حيث استفادت هذه الفئة يف جمال عملها مبا يقدم عرب هذه الشبكة من معلومات 
وبياانت، حيث وجد أني من األغلبية الساحقة من األساتذة اجلامعيني يستخدمون الصحافة اإللكرتونية يف حياهتم 

على املعلومات واألخبار واألحداث احمللية  من خالل إعداد البحوث والديراسات واحلصول، العلمية والعملية
إضافة إىل خدمة التعليم والتثقيف وخاصة بعد اكتساح  ،والعاملية وحتميل الكتب واجملالت واملقاالت العلمية

يف مجيع اجملاالت وارتباطهم مبا تقدمه من خدمات ذات جودة ونوعية عالية، كذا تقدمي فرص عديدة  األنرتنت
رب اآلراء عرب املواقع س البحث والتحليل والتعرف على آراء الباحثني عن طريق عمليات لتطوير مهاراهتم يف

مميا يؤهلهم للقيام أبدوار قيادية أو أبدوار املسؤولية من خالل املناصب اليتي حيتلها يف  ،اإلخبارية اإللكرتونية
ينتج بطبيعة احلال من التفاعل اللحظي املؤسسة اجلامعية سواء وظيفيا أو فكراي أو تعليميا، ويكون من خالل ما 

 .بني هذه الفئة وما تقدمه الصحافة اإللكرتونية هلم

 االجتاهاتاليتي تكشف لنا ما يكنه الفرد حنو موضوعات خمتلفة فتعترب  االجتاهاتوهنا تكمن أمهية دراسة 
 فاالجتاهاتمؤشرات نتوقع منها سلوك الفرد حنو موضوع معني، كما هو احلال ابلنسبة لألساتذة اجلامعيني 

تكشف لنا أيضا توجهاهتم حنو هذا النوع اجلديد من الصحف ومعرفة مستوايت تفضيلهم الصحف اإللكرتونية 
كمصدر للمعلومات ما يساهم يف   تصاليةواالمبختلف أنواعها، ومدى اعتمادهم عليها لتلبية حاجياهتم اإلعالمية 

 .سواء كان ذلك ابلسلب أو اإلجياب االجتاهاتتكوين 

من هذه اخللفية قمنا إبجراء دراسة ميدانية على عينة من أساتذة كلية العلوم اإلنسانية  انطالقا
ما هي : ملعرفة اجتاهاهتم حنو الصحافة اإللكرتونية هذا ما دفعنا إىل طرح السؤال الرئيسي اآليت واالجتماعية

 حنو الصحافة اإللكرتونية؟العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة جيجل بكلية  اجتاهات األساتذة اجلامعيني

 :األسئلة الفرعية

 جبامعة جيجل؟ واالجتماعيةما هي مكانة الصحافة اإللكرتونية لدى األستاذ اجلامعي بكلية العلوم اإلنسانية  -3
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 واالجتماعيةما هي املضامني اليتي يفضلها األستاذ اجلامعي يف الصحافة اإللكرتونية بكلية العلوم اإلنسانية  -7
 ؟جبامعة جيجل

 واالجتماعيةة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية بكلية العلوم اإلنسانية هل هناك تباين يف إجتاهات األساتذ -1
 جبامعة جيجل؟

 :فرضيات الدراسة -1

 .يفضل األستاذ اجلامعي املضامني العلمية واملعرفية يف الصحافة اإللكرتونية -3

 .هناك تباين يف إجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية -7

فة اإللكرتونية يف املرتبة األوىل من بني املصادر العلمية اليتي يعتمدها األستاذ اجلامعي أثناء أتديته حتل الصحا -1
 .مهامه العلمية

 :موضوع الّدراسةاختيار أسباب   -2

 :األسباب الذاتية  -3-1

 .مبستقبل الصحافة اإللكرتونية أمام مجلة من التحدايت اليتي تقف يف طريقها االهتمامميلنا إىل  -

 .إشباع الفضول العلمي من خالل قياس توجهات األساتذة اجلامعيني حنو هذه التقنية اجلديدة -

والريغبة يف تقدمي مرجع يوضح  واالتصالإضافة للمكتبة مواضيع جديدة يف جمال التخصص علوم اإلعالم  -
 .هات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونيةاجتا

مبوضوع األستاذ وحماولة الكشف عن مدى توجهه للصحافة اإللكرتونية وأهم اإلضافات اليتي قدمتها  اهتمامنا -
 .له يف احلياة املهنية والعلمية

 .ربط دراستنا ابلديراسات السابقة وحماولة املقارنة من خالل النتائج املتوصل هلا -
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 :األسباب املوضوعية  -3-2

 .الفقرة النوعية اليتي شهدهتا الصحافة اإللكرتونية وطغياهنا حول العامل ما جعلها تربز حاهلا للديراسة -

 .تطور الوظيفة التعليمية من خالل التدريس عن بعد بواسطة النشر اإللكرتوين -

البحوث العلمية اجلديدة اليتي تعىن بدراسة تقنيات النشر الصحفي وهو  حداثة املوضوع حيث يعترب املوضوع من -
 .النشر اإللكرتوين

 .أتثري الصحافة اإللكرتونية على اجلماهري بصفة عامة وفئة األساتذة بصفة خاصة -

 :أمهية الدراسة -4

الكشف عن مستقبل الصحافة اإللكرتونية من خالل رأي األساتذة اجلامعيني وتسليط : األمهية العلمية  4-1
الضوء على اخلدمات اليتي تقدمها، هلم إىل جانب أني هذه الديراسة توفر رصيد معلومايت علمي من خالل النتائج 

وهذا كله من شأنه املتوصل إليها، حيث تفيد يف احلصول على معارف وحقائق علمية تزودان مبعلومات وخربات 
أن يقدم رؤية علمية جديدة حول اجتاه األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية وهذا بدوره إضافة إىل البحث 

 .وإضافة إىل املعرفة اإلنسانية بشكل أوسع واالتصالالعلمي يف علوم اإلعالم 

يف عامل الصحافة اإللكرتونية،  األنرتنتأحدثتها  تتمثل يف الثورة الرقمية اليتي (: العلمية)األمهية املهنية   -4-2
واليتي مشلت تغريات جذرية يف تقنيات إدارة الصحف ونوعيتها وأتثريها على الرأي العام لألستاذ اجلامعي ومستوى 
األداء املهين، كذلك القاء الضوء على توجهات األستاذ اجلامعياجتاه هذه الوسيلة من وسائل اإلعالم، وكيفية 

، وما تقدمه هذه األخرية من واالتصاللهم مع هذه التغريات اليتي أحدثتها التكنولوجيا اجلديدة يف اإلعالم تعام
 .تسهيالت وامتيازات عملية

 :أهداف الّدراسة -5

 .التعرف على مكانة الصحافة اإللكرتونية يف أوساط األساتذة اجلامعيني وتقييمهم حملتوى الصحف اإللكرتونية -

من  يف الوسط اجلامعي واالتصالالرهيب لتكنولوجيات اإلعالم  االنتشارلوصول إىل املدى الذيي بلغه  حماولة ا -
 (.الصحافة اإللكرتونية)خالل دراسة أحد مظاهره 
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 .معرفة مدى استعانة األستاذ اجلامعي ابلصحافة اإللكرتونية كمصدر وكبديل عن الورقية -

 .واالمتيازات اليتي تقدمها الصحف اإللكرتونية لألستاذ اجلامعيمعرفة اخلدمات واإلضافات  -

مقارنة بنظريهتا الوقوف على أهم األسباب اليتي جتعل األستاذ اجلامعي أكثر إقباال على الصحيفة اإللكرتونية،  -
 .الورقية

ة واإلجابة عن الوصول إىل نتائج علمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خالل التوصل إىل حل املشكل -
 .التساؤالت بواسطة أساليب البحث

 (.الصحافة اإللكرتونية -األستاذ اجلامعي -االجتاه): حتديد مفاهيم الّدراسة -6

 :اترخييا إىل أصلني جتاهاالترجع كلمة : جتاهاالتعريف  -1

 (.هربت سبنسر)والذيي يشري إىل معىن الليياقة وكان أول من استخدمه  aptusمشتق من األصل الالتيين   -أ

واليتي تعين وضع اجلسم عند التصوير مث استخدام هذا املصطلح فأصبح  postutكلمة   ابستخداميرتبط  -ب
 1.ع املناسب للقيام أبعمال معيينةيشري إىل الوض

 :اصطالحا

لي العصيب اليتي نظمت عن طريق التجارب الشخصية العق االستقراريعرفه آلربت على أنيه حالة من 
 2االستعدادالسابقة وتعمل على توجيه استجابة الفرد لكل األشياء واملواقف اليتي تتعلق هبذا 

 3أبنيه ميل الفرد لتقييم بعض األشياء واملواقف يف عامله بطريقة تفضيلية  االجتاه( katz)وقد عرفه كاثز 

ميل الفرد الذيي ينحو سلوكه جتاه بعض عناصر البيئة أو بعيدا عنها متأثرا يف هو »أميا بوجاردسفيعرفه 
 4«ذلك ابملعايري املوجبة أو السالبة تبعا لقربه من هذه أو بعده عنها

                                                           
 .700، ص 7441اإلعالمية، اجمللد األول، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، املوسوعة : دمحم منري حجاب1
 .110البحث االجتماعي واإلعالمي، دار املعرفة اجلامعية، د ت، ص منهجيات : سامية دمحم جابر2
 .304، ص 7440، دار املسرية، األردن، 4سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية، ط: صاحل دمحم علي أبو جادو3
 .30، ص7430املعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال، دار النهضة العربية، لبنان، : عبد هللا مي4
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حالة استعداد أتثريا عقلي كونته التجارب أو الظروف اليت مرت » : بأنهاالجتاهويف تعريف آخر يعرف 
 1«أتثريا  توجيهيا على إستعاب الفرد جلميع املواقف واألشياء االستعدادا ابلفرد يف املاضي ويؤثر هذ

نسبيا فيميل ابلفرد إىل  واثبتودافع مكتسب  االستعداد» : أبنيه االجتاهأميا عزت رابح فيعرف 
أشياء، أشخاص،  االجتاهاتموضوعات معيينة فيجعله يقبل عليها أو مييل عنها فيجعله يرفضها وقد تكون هذه 

يف مواقف خمتلفة  االجتاهمنتكرار اتصال الفرد مبوضوع  االجتاهاتخمتلفة وتتكون  اجتماعيةفكار ومبادئ ونظم أ
أساليب يتعلمها الفرد لكي تساعده على  االجتاهاتتثري يف نفسه خربات سارة أو مؤملة وهبذه الصورة تعترب 

 2التكيف مع بيئته والتوافق معها

مشل حيث وضع لنا عزت رابح النقاط األساسية الواضحة املعامل ملفهوم وهذا هو التعريف األوضح واأل
 .االجتاه

 :لالجتاهالتعريف اإلجرائي  

هو ذلك امليل أو النفور  االجتاهأني  استخالصميكننا  االجتاهمن خالل التعاريف السابقة حول مفهوم 
إميا سليب أو إجيايب، فهو  االجتاهشخص معنيي أو موضوع ما أو مكان أو حدث ويكون  اجتاهالذيي يكونه الفرد 

يعكس لنا  فاالجتاهتكونت له من خالل التجربة أو الظروف احمليطة،  االجتاهيعرب عن حالة نفسية لدى صاحب 
تذة اجلامعيني حنو إىل أي حدي يكون الفرد مع أو ضد موضوع معني كما احلال يف دراستنا حول  اجتاهات األسا

هنا ميكننا من الكشف عن السليب أو اإلجيايب لدى األستاذ حنو الصحافة  فاالجتاهالصحافة اإللكرتونية، 
 .مؤشر تقاس به شدة السلب واإلجياب لدى الفرد جتاه موضوع معني االجتاهاإللكرتونية،وأيضا ميكننا القول أني 

 :تعريف األستاذ اجلامعي -2

األشخاص املسؤولون عن السري اجليد للعملية البيداغوجية على مستوى اجلامعات يقومون هم جمموعة من 
 3.مبجموعة من الوظائف أبرزها التدريس والتوجيه العلمي للطالب إجراء البحوث العلمية واإلشراف عليها

                                                           
 .44، ص 7431معجم املصطلحات اإلعالمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، : دمحم مجال الفار 1
 .701اجلامعية، اجلزائر، ص ، ديوان املطبوعات 3اإلحصاء والقياس النفسي والرتبوي، ط: مقدم عبد احلفيظ2
، واالجتماعية، جملة العلوم اإلنسانية (LMD)لألستاذ اجلامعي يف نظام األملدي  واالجتماعياألداء الوظيفي : رضوان بواب3

 .07، ص 7430، جامعة دمحم الصديق بن حيىي، جيجل، اجلزائر، 73العدد 
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تعليم العايل يف تعريف آخر األستاذ اجلامعي هو أحد األعضاء القائمني بشؤون التدريب واإلشراف على ال
 1.من محلة درجة الدكتوراه واملاجستري من ذوي الرتب أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، حماضر، مدرس

م جمموعة األشخاص الناقلني  للمعرفة  كما يعرف عبد الفتاح أمحد جالل األساتذة اجلامعيني على أهني
القائمني بوظائف وواجبات خمتلفة مثل التدريس واملسؤولني على السري احلسن للعملية البيداغوجية ابجلامعة و 

 2والتوجيه العلمي للطالب وإجراء البحوث العلمية واإلشراف عليها

املنتسب ألحد كليات اجلامعة وهو كل من يقوم ابلتدريس ابجلامعة »وعرفه علي دمحم وزهري الغامدي أبنيه 
 3«من محلة الدكتوراه أو املاجستري

 :ذ اجلامعيالتعريف اإلجرائي لألستا

هو ذلك الفرد الذيي ميلك مؤهالت علمية متكنه من القيام مبهمة التدريب يف اجلامعة وتكوين الطالب 
أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، حماضر )وتوجيههم وختتلف كفاءات كل أستاذ على حسب منصبه 

 (.مدرس

 : تعريف الصحافة اإللكرتونية -3

 :لغة

منظور يف لساانلعرب هي اليتي يكتب فيها،  ابنمشتقة من الصحف مجع صحيفة والصحيفة كما شرحها 
والصحف هنا " إني هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى"ويف القرآن الكرمي وردت هذه اآلية الكرمية 

 (4)الكتاب مبعىن الرسالة مبعىن الكتب املنزلة ويف الصحاح اجلوهري أني الصحيفة ومجعها صحف وصحائف وهي

  

                                                           
بية البدنية والرايضية ابجلامعة اجلزائرية مذكرة لنيل الدكتورة، مناهج وطرائق مستوى التنمية املهنية عند أساتذة الرت : داوود بورزامة 1

 .04ص ، 7430تدريس الرتبية البدنية والرايضية، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن، 
 .04، مصر، بدون سنة، ص 1الرتبية وطرق التدريس، دار املعارف، ج: صاحل عبد العزيز2
 .14، ص3000وكيفياته يف العلوم اإلجتماعية، اجلزائر، أسس البحث : فضل دليو3
 .31، ص 3044الصحافة العربية نشأهتا وتطورها، دار مكتبة احلياة، بريوت، : أديب مروة  4
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 :اصطالحا

ا صناعة إصدار الصحف وذلك  األنباء ونشر املقاالت  ابنتقاءيعرفها معجم مصطلحات اإلعالم أبهني
ا واسطة تبادل اآلراء واألفكار بني أفراد اجملتمع وبني  هبدف اإلعالم ونشر الوعي والرأي والتعليم والتسلية كما أهني

ا من أهم وسائل توجيه الرأي العام   (1)اهليئة احلاكمة احملكومة فضال على أهني

ا نوع من : كرتونيةأيضا يعرفها زيد منري سليمان يف كتابه الصحافة اإلل بني البشر يتم عرب  االتصالأهني
األخرى تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل  واالتصاالتوشبكات املعلومات  األنرتنتالفضاء اإللكرتوين 

يف الصحافة املطبوعة مضافة إليها مهارات وآليات وتقنيات املعلومات اليتي تناسب استخدام الفضاء اإللكرتوين  
و وسيلة اتصال مبا يف ذلك استخدام النصي والصوت والصورة واملستوايت املختلفة من التفاعل مع كوسيط أ

 . 2متلقي األنباء اآلنية والغري اآلنية ومعاجلتها وحتليلها ونشرها على اجلماهري عرب الفضاء اإللكرتوين بسرعة

ا منشور إلكرتوين دوري حيتوي على األ حداث اجلارية سواء املرتبطة وعرفتها جنوى عبد السالم أبهني
مبوضوعات عامة أو موضوعات ذات طبيعة خاصة ويتم قراءهتا من خالل جهاز الكمبيوتر وغالبا ما تكون متاحة 

 3عرب شبكة األنثرنت

 : التعريف اإلجرائي للصحافة اإللكرتونية

لك على تقنيات التكنولوجيا هي منشور إلكرتوين يقوم إبيداع األخبار ونشر املواضيع واملعلومات معتمدا فيذ
ومتتاز هذه ( األنرتنت)احلديثة إلضفاء ميزات جديدة تستقطب اجلماهري أبسلوب رفيع على الشبكة العاملية 

ة أسئلة حول إمكانية  عن نظريهتا الورقية فهي اختصرت األماكن  االستغناءالتقنيات خبصائص جعلتها تطرح عدي
 .غرية تتشابك فيها سرعة املعلومات وآنيتهاوقللت التكاليف وجعلت العامل قرية ص

  

                                                           
 .370، ص 3000معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب املصري، القاهرة، : أمحد زكي بدوي، أمحد خليفة1
 .33، ص 7440اإللكرتونية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الصحافة : زيد منري سليمان2
 .00، ص 7433الصحافة اإللكرتونية والتطبيقات اإلعالمية احلديثة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، : إبراهيم بعزيزة3
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 :منهج الّدراسة -7

يعرف املنهج أبنيه عبارة عن جمموعة العمليات واخلطوات اليتي يتبعها الباحث بغية حتقيق حبثهوابلتايل 
فاملنهج ضروري للبحث إذ هو الذيي ينري الطريق، ويساعد الباحث يف ضبط أبعاد ومساعي وفروض وأسئلة 

 1.ونظرا لتعدد وتنوع املواضيع فإني له مناهج كثرية وكل منهج يالئم طبيعة موضوع ماالبحث، 

ابملنهج « إجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية»: ولقد استعنا يف دراستنا هذه واليتي حتت عنوان
 .الوصفي

ل الوصول إىل أغراض حمددة طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أج: ويعرفبأنيه 
 .أو سكان معينني اجتماعيةأو مشكلة  اجتماعيةلوضعية 

ويرى آخرون أني املنهج الوصفي يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كميا عن طريق مجع 
 .معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

 .لوصفي أبنيه يقدم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة احلايلحيث يتميز هذا األسلوب ا

 . 2إخل.... كما يوضح العالقة بني الظواهر املختلفة  ويقدم تفسريا  للظواهر والعوامل اليتي تؤثر فيها

 :جمتمع  وعينة الدراسة -8

 :جمتمع الدراسة -8-1

: ، ويقصد به أيضا"مجع العناصر أو مفردات املشكلة أو الظاهرة قيد الديراسة"الديراسة واملقصود به  جمتمع
 3"مجيع املفردات اليتي تكون يف إطار البحث املراد دراسته، فهو مجيع األشخاص أو األشياء املكونة للديراسة"

                                                           
 .340-344ص ، 7440منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، : رشيد زروايت1
، ص 7440، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 0مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ط: عمار بوحوش، دمحم حممود2

310-300. 
-310، ص 7434أساليب البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، : رحبي مصطفى عليان، عثمان دمحم غنيم3

310. 
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يف مجيع السنوات والتخصصات، ويبلغ  عيةواالجتماويتمثل جمتمعدراستنا يف أساتذة كلية العلوم اإلنسانية 
 (.أستاذ مؤقت 343أستاذ دائم و 04)أستاذ  700عدد أفراد اجملتمع 

 :واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 

 (أستاذ مؤقت 343+ أستاذ دائم 04)أستاذ  700عدد أساتذة الكلية 

 : ابلنسبة لألساتذة الدائمني-أ

 .أستاذ 00 :االجتماععلم  -3

 .أستاذ 74: علم النفس -7

 .أستاذ 73: واتصالإعالم  -1

 .أساتذة 0: تربية بدنية ورايضية -0

 :ابلنسبة لألساتذة املؤقتني-ب

 .03 :علم اإلجتماع -1
 .30: وعلوم الرتبيةعلم النفس -2
 .10 :إعالم وإتصال  -3
 .74: تربية بدنية ورايضية -4
 .30 :علوم اإلنسانية -5
 .70: علوم اجتماعية -6

 : عّينة الّدراسة -8-2

تتطلب دراسة ظاهرة أو مشكلة ما توفر بياانت ومعلومات ضرورية يف هذه الظاهرة ليساعد الباحث يف 
 .القرار املناسب اجتاهها، لذلك على الباحث وضع تعريف حمدد للعينة املستهدفة هلذه الديراسة اختاذ
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عبارة عن عدد حمدود من املفردات اليتي سوف يتعامل معها الباحث منهجيا وسجل من خالل هذا  :العّينة  -1
التعامل ابلبياانت األولية املطلوبة، ويشرتط يف هذا العدد أن يكون ممثال جملتمع البحث يف اخلصائص والسمات 

 1اليتي يوصف من خالهلا اجملتمع الكليي

ا عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع البحث يتم اختيارها بطريقة معيينة وإجراء تعرف أبهني : العّينة العشوائية -2
 2الديراسة عليها ومن مث استخدام تلك النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الديراسة

 .وقد اخرتان يف دراستنا العيينة العشوائية

 %13حبيث اخرتان عيينة حبجم 

يلاإلمجا   النسبةاملؤوية= عيينة الديراسة  العدد 
   

 

      أي 

   
 =00.40% 

 .أستاذ ابلتدوير 04=  00.40%

 :أدوات مجع البياانت -9

يعترب اإلستبيان أحد األدوات املالئمة للحصول على معلومات وحقائق مرتبطة بواقع معنيي تستهدف 
 3دراسته

اليتي حتتوي على جمموعة من األسئلة والعبارات املكتوبة  االستمارةأبنيه تلك : ويعريف العساف اإلستبيان
مزودة إبجاابهتا واآلراء احملتملة، أو بفراغ لإلجابة ويطلب من اجمليب عليها مثال اإلشارة إىل ما يراه مهما، أو ما 

 4إخل... ينطبق عليه منها، أو ما يعتقد أنيه هو اإلجابة الصحيحة

                                                           
 .01، ص 3001البحث العلمي وتقنياته، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، منهج : دمحم زايد دمحم1
 .07، ص 7440مراحل البحث العلمي وخطواته اإلجرائية، دار الفكر العريب، مصر، : دمحم إبراهيم املختار2
 .00، ص 7440أساليب البحث العلمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، : جودت عزت عطوى(3)
 .774، اجلامعة املفتوحة ، طرابلس، دت،ص البحث العلمي أساليبه وتقنياته: العجيلي عصمان سركز، عياد سعيد أمطري (4)
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أبنيه جمموعة من األسئلة اليتي ترسل إىل األشخاص الذيين يصعب : يعريفه عبد الباسط دمحم اإلستبيان
 1حنو موضوع معني أو مشكلة معيينة الستفتائهمالوصول إليهم أو مقابلتهم وجها لوجه 

 عرضها شكلها اآليت مت االستمارةبعدية مراحل حيث يعد اإلنتهاء من إعداد  االستمارةوقد مري إعداد 
ينقاموا بتقدمي بعض التوجيهات وتصحيح بعض األسئلة  .على ثالثة أساتذة حمكمني والذي

سؤال قمنا بتقدمي  70استمارتنا حتتوي على حمور البياانت الشخصية إضافة إىل ثالثة حماور مقسمة إىل 
 .31إىل السؤال رقم  77السؤال رقم 

 .77إىل السؤال رقم  74وتقدمي السؤال رقم 

 .37-33-34-0-0فة إىل ذلك قمنا إبضافة بعض العبارات يف األسئلة التالية إضا

 .أصبح شكلها النهائي كالتايلاالستمارةبعد كلي هذا قمنا بتصحيح 

 .0إىل السؤال  3أسئلة من السؤال  0البداية كانت ابلبياانت الشخصية واليتي احتوت على 

 :إضافة إىل ثالثة حماور

 40أسئلة من السؤال  0يشمل على ( املكانة)استخدامات الصحافة اإللكرتونية : عنوانه احملور األول والذيي -
 .31إىل السؤال 

أسئلة  0مشل على . احملور الثاين املعنون بـ املربرات املعرفية إلجتاهات األستاذ اجلامعي حنو الصحافة اإللكرتونية -
 .74إىل السؤال  30من السؤال 

أسئلة من  0ومشل على . نوان إجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونيةفتحت ع: احملور الثالث -
 .70إىل السؤال  73السؤال 

وأخريا قمنا بعرضها على األستاذ املشرف والذيي قام مبراجعتها واملوافقة عليها ليتم طبعها وتوزيعها على 
 .املبحوثني

                                                           
 .00، ص 7444نبيل أمحد عبد اهلادي، منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، (1)
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 : جماالت الّدراسة -34

ويقصد به املكان الذيي متت فيه الديراسة وقد متت هذه الديراسة ابلتحديد جبامعة دمحم : احلدود املكانية -11-1
 .واالجتماعيةالصديق بن حيي جيجل فرع  اتسوست ، أجريت هذه الديراسة على مستوى كلية العلوم اإلنسانية 

، وقد بلغ عدد واالجتماعيةلوم اإلنسانية ويقصد ابجملال البشري أساتذة كلية الع : احلدود البشرية -11-2
 .أستاذ وهو ميثل جمتمع الديراسة ككل 700أساتذة هذه الكلية 

 :أستاذ موزعني على التخصصات التيالية 700أستاذ من أصل  04ومتثل اجملال البشري هلذه الديراسة يف 

 .أستاذ 04 :االجتماععلم  -

 .أستاذ 71 :واالتصالعلوم اإلعالم  -

 .أستاذ 30 :النفسعلم  -

 .أساتذة 44 :الرتبية البدنية -

بعد املوافقة على عنوان الديراسة وبعد  7473انطلقت دراستنا من بداية شهر مارس  : احلدود الزمانية -11-3
هذه اخلطوة قمنا يف اإلعداد إبجناز اإلطار املنهجي للديراسة واملتمثلة يف وضع خطة للبحث بعد مجع املادة العلمية 

يتي تسهل للباحث القيام يف إعداد اخلطوات املنهجية لغاية شهر أفريل، أييت بعد ذلك اإلطار النظري الذيي قمنا ال
والذيي كان حيتاج إىل تعدد وتنوع يف املراجع، ومن  7473ماي  14أفريل إىل  70إبجنازه من الفرتة املمتدة من 

النهائية من اجل توزيعها على أفراد عيينة الديراسة  تمارةاالسمن نفس الشهر، قمنا إبجناز  30جوان إىل غاية  40
ة  واالجتماعيةيف كلية العلوم اإلنسانية  وبعدها بيومني قمنا بتفريغها يف جداول والوصول إىل النتائج وحتليلها يف مدي

 .7473جوان  77أايم أي  40

عة الديراسة والبحث عن األخطاء ، فخصصنا هذه املرحلة من أجل مراج7473جويلية  40جوان إىل  71أميا يف
 .إن وجدت ووضع آخر اللمسات قبل تسليم املذكرة
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 :أساليب التحليل -11

اعتمدان يف دراستنا هذه على أسلوبني التحليل وذلك قصد فهم وتفسري املعلومات والبياانت املستقات 
 :من الواقع مها

جداول وحتويلها إىل هو األسلوب الذيي يهدف إىل تكميم البياانت اليتي حصلنا عليها يف  :األسلوب الكمي -
 .ويةئأرقام ونسب م

على اإلطار النظري الذيي تطرقنا  ابالعتمادهو حتليل وتفسري البياانت الواردة يف اجلدول  :األسلوب الكيفي -
 .ت الديراسةإليه يف دراستنا ويهدف إىل معرفة الصدق األمربيقي لفرضيا

 :الّدراسات السابقة -12

 :الدراسات اجلزائرية -12-1
 :دراسة فزاين وصوفية معنصري - أ

 .تتمحور هذه الديراسة حول إجتاهات األساتذة اجلامعيني اجلزائريني حنو الصحافة اإللكرتونية

وهي دراسة ميدانية على عيينة من أساتذة جامعة أم البواقي لنيل شهادة ماجستري بكلية العلوم 
وعالقات عامة، من إعداد الطالبتني راوية فزاين وصوفية معنصري لسنة  اتصالاإلجتماعية واإلنسانية ختصص 

7434. 

دام الصحافة اإللكرتونية، تسعى هذه الديراسة إىل الكشف عن اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو استخ
والتعرف على تفضيلهم للصحف اإللكرتونية أكثر من الورقية، والكشف عن اهتماماهتم للصحافة اإللكرتونية 

 :وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التيايل

 ما هي إجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية؟ -

كأداة جلمع البياانت ومت   االجتاهواليتي متثلت عينتها يف العيينة الطبقية، واعتمدت على استمارة مقياس 
 ".وفق املنهج الوصفي"تطبيقها عن طريق استمارة اإلستبيان 

 :وكان من أبرز نتائجها
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ا تليب هلم خمتلف  أظهرت الديراسة أني جلي األساتذة اجلامعيني، اجلزائريني يتصفحون الصحف اإللكرتونية - ألهني
 .حاجاهتم املعرفية

وسائط متعددة من صوت  الستخدامهاالديراسة أني األساتذة اجلامعيني يفضلون الصحف اإللكرتونية  أثبتتكما  -
 .مما جيعلها أكثر مصداقية  %00.07وصورة ونص يف عرضها للمادة اإلخبارية وقد بلغت نسبتهم 

ا تتيح هلم  - على كل  االطالعأظهرت الديراسة أني األساتذة اجلامعيني يتصفحون الصحف اإللكرتونية ألهني
وهذا راجع  %40.04الصحف الصادرة يف كل دول العامل جبميع اللغات وأبقل جهد ممكن، وقد بلغت نسبتهم 

 .لعدم وجود هذه الصحف يف شكلها الورقي

ا تقوم بتغطية مباشرة وشاملة وقد كشفت الديراسة أني األساتذة   - اجلامعيني يتعرضون للصحف اإللكرتونية ألهني
 .مما جيعل التغطية أكثر ثراء للقارئ وتعايشا مع احلدث %07.04بلغت نسبتهم 

كشفت الديراسة أني معظم األساتذة اجلامعيني يهتمون ابلصحف اإللكرتونية لقدرهتا على اخرتاق احلدود   -
 .وهذا راجع لعدم وجود رقابة أو موانع أو رسوم %14.03ت نسبتهم والقارات وقد بلغ

 :التعقيب

 .االستمارةتشاهبت دراستنا مع دراستهم من حيث أدوات مجع البياانت اليتي اعتمدوا على  :أوجه التشابه

 .على املنهج الوصفي اعتمادهم -

 .تشابه عنوان الديراسة مع دراستنا -

 :صل إليهاإضافة إىل بعض النتائج املتو 

ا  - أني كال من الدراستني توصلت إىل نتيجة مفادها أني األساتذة اجلامعيني يتصفحون الصحف اإللكرتونية ألهني
 .تتيح للقارئ حرية التعبري يف نشر كل أفكاره وآرائه

افة أني معظم األساتذة اجلامعيني يقبلون على الصحف اإللكرتونية ألني ابستطاعتهم البحث يف أرشيف الصح -
 .على املقاالت واألخبار

 :اختلفت دراستهم مع دراستنا من حيث  :االختالفأوجه 
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 .اعتماد طريقة منهجية مغايرة ملنهجيتنا -

 .على العيينة الطبقية يف حني حنن اعتمدان على العينة العشوائية االعتماد -

 :يف بعض النتائج اختالفهمإضافة إىل 

ا تليب حاجاهتم  توصلوا إىل نتيجة مفادها أني جل - األساتذة اجلامعيني يتصفحون الصحف اإللكرتونية ألهني
 .املعرفية يف حني دراستنا توصلت إىل أني أغلبهم يتصفحون من أجل املواضيع اإلخبارية

أني األساتذة اجلامعيني يتصفحون الصحف اإللكرتونية يف أوقات غري منتظمة يف حني دراستنا وصلت إىل أني  -
 .حون يف الفرتة الليليةأغلبهم يتصف

 :الّدراسة الثانية - ب

، وهي دراسة ميدانية االجتماعيتتمحور هذه الديراسة حول استخدام األساتذة اجلامعيني ملواقع التواصل 
، ختصص واالتصالعلى عيينة من أساتذة جامعة جيجل، قطب اتسوست، لنيل شهادة املاسرت يف علوم اإلعالم 

 .7430اد الطالبتني حفيظة لعور ورانية عياشي لسنة وعالقات عامة، من إعد اتصال

 .االجتماعياألستاذ اجلامعي ملواقع التواصل  استخدامتسعى هذه الديراسة إىل معرفة أمناط ودوافع  -

 .االجتماعياألستاذ اجلامعي ملواقع التواصل  استخداممعرفة اإلشباعات احملققة من  -

 .االجتماعياألستاذ اجلامعي ملواقع التواصل  استخدامحتديد واقع  -

األساتذة اجلامعيني ملواقع التواصل  استخداماتما هي : وذلك من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي
 ؟االجتماعي

 .واليتي متثلت عينتها يف العيينة العنقودية أو ما تعرف ابلعيينة متعددة املراحل

 .ة اإلستبيان كأداة جلمع البياانتوقد اعتمدت يف هذه الديراسة على أدا

 .وفق املنهج الوصفي

 :وكان من أبرز نتائجها



 اإلطار املنهجي :الفصل األول
 

21 
 

، االجتماعيمن املبحوثني يتعرضون للمواضيع الثقافية عرب املواقع التواصل  %77.74تشري النتائج أني -
للمواضع التعليمية يف حني مواضيع  يتعرضون% 74.00منهم يتعرضون للمواضيع اإلخبارية و  73.01%

 .أخرى بنسب ضئيلة

فقد تبني من إجاابت أفراد  االجتماعيابلنسبة للدوافع املوجودة من استخدام األساتذة اجلامعيني ملواقع التواصل -
 منهم يستخدموهنا بدافع التواصل مع الزمالء يف العمل، إىل جانب مواكبة األحداث اجلارية %70.00العينة أني 

من املبحوثني يستخدمون هذه املواقع هبدف احلصول  %10.04كما كشفت لنا النتائج أني %70.10بنسبة 
 .منهم هبدف البحث العلمي لتحميل الكتب والرسائل العلمية %13.07على خمتلف املعلومات، 

اجلامعيني، حيث  من طرف األساتذة االجتماعيفيما خيص اإلشباعات اليتي حتققها استخدام املواقع التواصل  -
منهم حتقق هلم إشباعات ورغبات معرفية متمثلة يف زايدة املعلومات يف شىت اجملاالت وكشفت  %01.01أني 

 .اجتماعيةإشباعات  االجتماعيمن املبحوثني حتقق هلم مواقع التواصل  %14.40النتائج أني 

 :التعقيب

 .االستمارةع البياانت وهي تشاهبت دراستهم مع دراستنا من حيث أداة مج: أوجه التشابه

 .اعتمدت على نفس املنهج وهو املنهج الوصفي -

 .تشاهبت مع عنوان دراستنا مع املتغري األولوهو األساتذة اجلامعيني -

 :كما توصلت إىل بعض النتائج اليتي تشاهبت مع دراستنا

 .أني أغلب املبحوثني إانث بنسبة  أكرب من نسبة الذكور -

 .يف الفرتة الليلية االجتماعيبحوثني تصفح املواقع التواصل أني أغلبية امل -

 .منذ أكثر من ثالث سنوات االجتماعيأني أغلبية املبحوثني يستخدمون مواقع التواصل  -

 :االختالفأوجه

 .على العينة العشوائية اعتمداناعتمدت دراستهم على العيينة العنقودية يف حني حنن  -
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 :يف بعض النتائج اختالفهمإضافة إىل 

توصلوا إىل نتيجة مفادها أني جلي املبحوثني يتعرضون للمواضيع الثقافية يف حني دراستنا توصلت إىل أني  -
 .أغلبيتهم يتعرضون إىل املواضيع اإلخبارية

 :الدراسات العربية -12-2

دراسة ميدانية لطلبة تتمحور هذه الديراسة حول إجتاهات الشباب العريب حنو الصحافة اإللكرتونية، وهي 
 .اجلامعات يف بغداد، عمان، دمشق، منوذجا

بكلية اآلداب والرتبية جامعة بغداد، من إعداد الطالب طالل   واالتصالوهي رسالة ماجستري يف اإلعالم 
 .7433انصر أمحد الغزاوي لعام 

ية مبجاالهتا املختلفة هدفت الديراسة إىل التعرف على إجتاهات الشباب اجلامعي حنو الصحافة اإللكرتون
 .وأدواهتا املتعددة، وكذلك التعرف إىل مدى استخدام طلبة اجلامعة للصحافة اإللكرتونية مقارنة ابلصحافة الورقية

احملققة من استخدام الشباب اجلامعي للصحافة  اإلشباعاتأيضا التعرف على األساليب والدوافع 
 .اإللكرتونية التعرف على املزااي اليتي تتمتع هبا الصحافة اإللكرتونية والسلبيات اليتي تعاين منها

 :قامت الديراسة على طرح التساؤل الرئيسي التايل -

 املختلفة وأدواهتا املتعددة؟ ماهي إجتاهات الشباب اجلامعي العريب حنو الصحافة اإللكرتونية مبجاالهتا -

 .كأداة جلمع البياانت  استمارةاستبيانوقد اعتمدت الديراسة على العيينة العشوائية، واستعملت الدراسة 

 .حيث احتوى اإلستبيان على أربعة وثالثون سؤاال حاول الباحث من خالهلا الوصول إىل أهداف حبثه

املسحي الذيي يعترب هبذا علميا منظما للحصول على بياانت  أميا املنهج الذيي اعتمده الباحث فهو املنهج
 .ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة

 :ومن أبرز نتائج الديراسة املتوصل إليها
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ال ميكن اجلزم أبني الصحافة اإللكرتونية هي املصدر الرئيسي للمعلومات لدى األفراد، كما ال ميكن اجلزم  -3
من أفراد العيينة %10.10املعلومات حيث استقاءرئيسيا لديهم فيبكون أي وسيلة إعالمية أخرى مصدرا 

 .ممن يوافق على أني التلفزيون هو املصدر الرئيسي للمعلومات %00.0و

إني ظهور الصحافة اإللكرتونية مل يؤدي إىل إلغاء نظريهتا الورقية، ولكنيها قلصت إىل حدي كبري من مجهور  -7
من أفراد العيينة ممن يوافق على استخدام الصحافة  %00.0 منفردة عنها فهناك الصحافة الورقية عرب متتعها مبزااي
 .ممن يوافق على تراجع شعبية الصحافة الورقية%00اإللكرتونية أكثر من الورقية، و

 .تتمتع الصحافة اإللكرتونية مبزااي منفردة جتعلها متفوقة على الصحافة الورقية -1

 :التعقيب

 :أوجه التشابه

 .االستمارةت دراستهم مع دراستنا منحيث أداة مجع البياانت وهي تشاهب -

 .على نفس العيينة وهي العيينة العشوائيةاالعتماد -

 .اتفقت على متغري واحد مشابه ملتغري دراستنا وهو الصحافة اإللكرتونية -

 :إضافة إىل بعض النتائج املتوصل إليها -

 :كلتا الدراستني حتصلت على نتيجة مفادها

 .أني الصحافة اإللكرتونية تسهل على أفراد العيينة البحث يف احلصول على املعلومات -

 .أني جل أفراد العيينة يوافق على متتع الصحافة اإللكرتونية خباصية األرشفة -

 .أني الصحافة اإللكرتونية تتمتع ابحلرية والتعبري عن الرأي -

 :االختالف أوجه

 :دراستهم مع دراستنا من حيث اختلفت
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 .اعتمدوا على طريقة منهجية ختتلفعن املنهجية املتبعة يف دراستنا -

 .اعتمادهم على املنهج املسحي يف حني حنن اعتمدان على املنهج الوصفي -

 .ية فقطقاموا ابملقارنة بني الصحافة اإللكرتونية والورقية يف حني حنن قمنا ابلدراسة على الصحافة اإللكرتون -

 :اختلفت يف بعض النتائج

توصلوا إىل نتيجة مفادها أني الصحافة اإللكرتونية تليب لألفراد العيينة احتياجاهتم املعرفية يف حني دراستنا  -
 .توصلت إىل أني أغلبهم يتصفحون من أجل تلبية حاجاهتم اإلخبارية

 :الّدراسة العربية الثانية

الشباب اجلامعي الكوييت حنو الصحافة اإللكرتونية والصحافة  اجتاهات"تتمحور هذه الديراسة حول 
 "الورقية

وهي دراسة مقارنة وهي رسالة ماجستري يف اإلعالم جامعة الشرق األوسط من إعداد الطالب محاد 
 .7433غريب املطريي لعام 

ة والصحافة هدفت الدراسة إلىالتعرف على إجتاهات الشباب اجلامعي الكوييت حنو الصحافة اإللكرتوني
الورقية، معرفة مدى انتشار الصحافة اإللكرتونية والصحافة الورقية بني الشباب الكوييت وأثر ذلك على 
الشباب،أيضا معرفة أكثر املواضيع اليتي هتم الشباب الكوييت يف الصحف اإللكرتونية والصحف الورقية، حماولة 

 .وجهة نظر املبحوثني التعرف على مستقبل الصحافة اإللكرتونية الكويتية من

إجتاهات الشباب اجلامعي الكوييت حنو الصحافة اإللكرتونية : قامت الديراسة على طرح التساؤل الرئيسي التيايل
 .والصحافة الورقية

طالبا من جامعيت  074اعتمدت الديراسة على العيينة العشوائية من جمتمع الديراسة وتكونت عيينة الديراسة من  -
 .عة اخلليج للعلوم والتكنولوجياالكويت، وجام

 .واستخدمت الديراسة استمارة استبيان كأداة جلمع البياانت -

 .أميا املنهج املستخدم يف هذه الديراسة فهو املنهج املسحي املقارن الذيي يالئم وحيقق أهداف الديراسة
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 :من نتائج الديراسة املتحصل عليها

على الصحف  لالطالعالكوييت أني املنزل هو املكان املفضل  من الشباب اجلماعي %04.0يرى ما نسبته -3
 %00.0الورقية، بينما بلغت نسبة من يطالع الصحف اإللكرتونية يف املنزل 

 .أني مستوى املستقبل للصحف اإللكرتونية الكويتية كان متوسطا -3
 .الصحافة اإللكرتونية تسهل على الشباب الكوييت البحث يف احلصول على املعلومات أن -7
 .أن الصحافة اإللكرتونية تليب للشباب الكوييت احتياجاهتم املعرفية -1

 :التعقيب

 :تشاهبتدراستنا مع دراستهم من حيث :أوجه التشابه -1

 (.العينة العشوائية)عيينة الديراسة  -

 .االستمارةأداة مجع البياانت  -

 : إضافة إىل بعض النتائج

 :كلتا الدراستني اتفقتا على نتيجة مفادها أني   -

 .على الصحف اإللكرتونية االطالعاملنزل هو املكان الذيي تفضل فيه أفراد العيينة  -3

 .أني أغلبية أفراد العيينة يتصفحون الصحف اإللكرتونية العربية -7

 :االختالفأوجه -2

 :دراستنا من حيثاختلفتمع  

 .نوع الديراسة حيث دراستهم هي دراسة مقارنة أميا دراستنا فهي دراسة ميدانية -

 .قاموا إبجراء مقارنة بني الصحف الورقية اإللكرتونية -

 .اختالف يف العنوان هي املتغريي عن املستقبل والتابع -
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 .املنهج الوصفياعتمدت على املنهج املسحي املقارن يف حني حنن اعتمدان على  -

 :إضافة إىل بعض النتائج

توصلوا يف دراستهم إىل أني عدد ساعات متابعتهم للصحف اإللكرتونية أقل من نصف ساعة يف حني 
 .حتصلت دراستنا عل أغلبيتهم يتصفحون الصحف ملدة ساعة واحدة
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 :اخلالصة

ميكن القول أبن اإلطار املنهجي للدراسة من خالل ما مت التطرق إليه وما سبق ذكره يف هذا الفصل 
يساهم بشكل كبري يف توجيه الباحث، والذي من خالله قمنا بتحديد اإلطار العام ملوضوع الدراسة، وذلك 
بتحديد إشكالية حبثه وتساؤالت دراسته وفرضيتها من أهم النقاط اليت جيب ضبطها كون هذه املرحلة تذهب 

فة إىل منهج الدراسة ونوعها وعينتها وأدوات مجع البياانت كذلك تعترب أهم االلتباس يف موضوع الدراسة إضا
النقاط اليت جيب التقيد هبا إضافة إىل أمهية وأهداف الدراسة واألسباب املؤدية إىل ِاختيار املوضوع، مرورًا ابملقارنة 

 .العلمية للدراسة
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 : متهيد

االستاذ هو احللقة الذهبية اليت تربط الطالب ابجلامعة و اجملتمع فهو العنصر األساسي يف اجلامعة وهنوض       
اجلامعة و تطورها يقف على جمهوداته وامكانياته وخرباته كذلك كفاءة الطالب تعكس لنا صورة التعليم الذي تلقاه 

يف اجلامعة بصفة خاصة و املشاركة الفعالة للطالب يف  خالل سنوات تعليمه بصفة عامة و السنوات اليت قضاها
حل مشكالت و معضالت جمتمعه كذلك توضح لنا خلفيات عن مستوى التعليم اجلامعي وهذا األخري مرتبط  
كل االرتباط ابألستاذ اجلامعي الذي تعددت مهامه ما بني التدريس و التوجيه و االرشاد وغرس االخالق الفاضلة 

 .من دراستنا حاولنا وضع صورة منطقية وحيادية عن االستاذ اجلامعي ويف هذا الفصل
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 :مفهوم االستاذ اجلامعي -1

حجر الزاوية يف العملية الرتبوية وهو القائم هبذه العملية أبن االستاذ اجلامعي " فضيل دليو و اخرونيعرفه         
للعملية البيداغوجية يف اجلامعة،  ومل يعد االستاذ مدرسا او ملقنا بوصفه انقال للمعرفة و مسؤوال عن السري احلسن 

للمعرفة بقدر ما هو منظم لنواحي النشاط املؤدية اىل اكتساب املهارات لدي الطالب و لألستاذ اجلامعي مهام 
جتماعية عديدة على مدار العام كالتدريس االشراف على مدكرات التخرج او البحوث او التدريبات امليدانية اال

 1اخل...البيداغوجية واإلدارية، املشاركة يف حتضري االمتحاانت وتصحيحها 
حمور االرتكاز يف منظومة التعليم اجلامعي حبثا وتعليما وخدمة للمجتمع ومشاركة " أبنه دمحم حسنيكما يعرفه        

يف التطور الشامل وهو العمود الفقري يف تقدم اجلامعة وهو مفتاح كل إصالح وأساس كل تطوير وعلى كفاءته 
 2."اجلامعةوانتاجه يتوقف جناح 

بتنفيذ العملية   هو ذلك الشخص الذي خيتص أبن االستاذ اجلامعي: "  عبد الرمحن العيسوييعرفه       
 3.للمعرفة ومسؤوال عن توعية األجيال وتكوينها  الرتبوية من خالل احتكاكه املباشر ابلطلبة، وهو يعترب انقال

و تؤيت مثارها اال يف ظروف   و منه فعضو هيئة التدريس اجلامعي كالنبتة املباركة ال ميكن ان تنبت وتنبع        
قارائ   يندفع  ظروف معيشية مناسبة خارجها،  عندما  تنري اجلامعة العمل لألستاذ داخلها وعندما توفر لهمعينه ف

ابحثا، مطلعا و جمراب و مدراب، فتدور بذلك عجلة التقدم ويعود دلك على اجلامعة ابرتقاء مسعتها العلمية بني  و
 4.اجلامعات األخرى

 :خصائص وصفات االستاذ اجلامعي -2
إن االستاذ اجلامعي البد ان تتوفر فيه مسات و صفات تساهم هذه االخرية يف تطوير مهنته و جمتمعه، لكن      

جيب القول ان الباحثني ال يتكلمون عن نفس الصفات فهناك منهم من يثين على صفة يراها ضرورية وآخر يركز 
 …على صفة اخرى يراها اكثر من ضرورية وهكذا

 :واجب توفرها يف االستاذ اجلامعي ما يليومن بني الصفات ال
 
 

                                                           
 01،ص7444ة يف تسيري اجلامعة، معهد علم النفس و علوم الرتبية، اجلزائر،اشكالية املشاركة الدميوقراطي: فضيل دليو و آخرون 1
التطور االكادميي و االعداد للمهنة االكادميية بني حتدايت العوملة و متطلبات التدويل،املكتبة العصرية : حسنيدمحم العجمي  2

 7،ص7440للنشر والتوزيع، مصر
 .01، ص 7440، دار املعارف للنشر والتوزيع، مصر، 3العريب، طتطوير التعليم اجلامعي : عبد الرمحن العيسوي 3
 .14، ص 3000أستاذ اجلامعة، الدور واملمارسة بني الواقع واملأمول، دار زهراء الشرق للنشر، القاهرة، : قلية فاروق 4
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 الصفات الشخصية: 
قوة الشخصية من اهم خصائص املعلم الكفء حيث يستطيع التحكم يف سلوكه عند الغضب ،وال "      

  1".يستخدم قوته اجلسمانية يف التعامل مع الطالب
طوفا و متعاطفا، متحمسا و خلوقا ومتعاوان، اضافة اىل االتزان و العدل و احلياد و املرح وان يكون صابرا ع      

 2"حيث يتسم ابالتزان االنفعايل وان يكون لبقا يف حديثه، كما جيب ان يكون منتظما و حمرتما ملواعيده وحضوره
 يوجد العديد من الصفات املعرفية جند منها :اخلصائص املعرفية: 

هين جيد يسمح له ابلقدرة على حل ان االستاذ اجلامعي البد ان يكون اعداده االكادميي و امل -
 .املشكالت ورفع مستوى التحصيل االكادميي

 ان يكون متسع املعرفة واالهتمامات -
 ان يكون اكثر معرفة واطالع على العديد من اجملاالت االخرى -
املعلومات املتوافرة لألستاذ عن طالبه وقواهتم ومستوايت منوهم و حتصيلهم و خلفياهتم االقتصادية و  -

 3.جتماعية، االمر الذي جيعله اكثر فعالية يف التعامل معهماال
 وهي اخلصائص املرتبطة ابجلانب النفسي و االنفعايل و املزاجي لشخصية االستاذ  :اخلصائص النفسية

واليت تتمثل يف االتزان االنفعايل له، حسن التصرف يف املواقف احلساسة، الثقة يف النفس، املوضوعية، 
 4.املرونة التلقائية وعدم اجلمود الواقعية للعمل،

إضافة اىل الصرب و التحمل كون هذه املهنة حتتاج اىل ضبط نفسي واضح، ذلك ان الطالب خمتلفون يف    
 .قدراهتم على االستيعاب

 .من املهم ان يكون املدرس حازما يف إدارته لفصله ولكن حزما بغري قسوة: جند كذلك احلزم     
  

                                                           
 .00، ص7440زيع، عمان، إعداد املعلم تنميته وتدريبه، دار الفكر للنشر والتو : ، سهري دمحم حوالةدمحممصطفى عبد السميع  1
 .711، ص7440مشكالت وقضااي اجملتمع يف عامل متغري، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، : قوادرية علي وآخرون 2
التكوين ىقصري املدى وعالقته بتنمية مهارات األستاذ اجلامعي من وجهة نظر أساتذة جامعيني، مذكرة مكملة لنيل : جميطنة مسية 3
الصديق بن حيي، جيجل كلية العلوم االنسانية و دمحم هادة املاجستري يف علم االجتماع الرتبية، جامعة ش

 .304، 300، ص ص7431/7430االجتماعية،
، دار األمة للنشر و التوزيع، اجلزائر،  3مصباح عامر، التنشئة االجتماعية و السلوك االحنرايف لتلميذ املدرسة الثانوية ،ط 4

 .307، ص7441
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 1.العطف على الطالبايضا احملبة و  -
 اخلصائص االجتماعية: 

 .التفاعلية -
 .العملية التعليمية عملية  تفاعل اجتماعي لتكوين شخصية ذاتية متكاملة     

 .احلاجة إىل نفسية و عقلية متيل للعمل اجلماعي -
 .عالقة املعلم قائمة على االتصاالت ابلتالميذ و املعلمني و اإلدارة و االولياء -
 2.مع التالميذ و الطالب عمل مجاعي اجتماعيعمل املعلم  -

إضافة إىل خصائص اخرى، النظام و الدقة يف االفعال و االقوال و العالقات الطيبة من تواضع و 
صداقة، التعاون، التمسك ابلقيم الدينية و اخللقية والتقاليد اجلامعية، الروح املرحة، و التضامن مع الطلبة 

 3اخل...ةيف حال وجود مشكالت اجتماعي
 الصفات اجلسمية : 

وهي كل اخلصائص املتعلقة ابملظهر و صحة البدن، فحسن املظهر وخاصة اهلندام يزيد االستاذ        
مهابة، و نظافته تزيد االستاذ احرتاما و تقديرا خاصا اضافة اىل سالمة احلواس من خالل النطق السليم 

خريا سالمة البدن حيث ان امللتحق مبهنة التعليم للحروف و الكلمات حىت ال يكون عرضة للسخرية وأ
، كما  4جيب ان يكون معاىف بدنيا من العاهات و التشوهات اليت تعيقه يف اداء مهمته على اكمل وجه

جيب ان يتسم ابللياقة البدنية على اعتبار ان التوافق العضلي و العصيب يؤدي اىل حركة جيدة و إىل 
 5.التوازن الشخصي

 واليت ينبغي ان تتوفر وتراعى عند تقوميه وهي كالتايل :هنيةاخلصائص امل: 
 .الرتكيز على اسباب حل املشكالت كمدخل للتعليم و التغيري -

                                                           
 740، ص7440،  دار الثقافة، عمان، 3طرائق التدريب العامة معاجلة تطبيقية معاصرة، ط: عادل أبو العز سالمة و آخرون 1
مواصفات أساتذة اجلامعة من وجهة نظر الطلبة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة : فلوح أمحد 2

 03ص 7437/7431ة، وهران كلية العلوم االجتماعي
 337، ص7444احلياة اجلامعية، دار املناهج للنشر و التوزيع ، عمان، : التميمي مهدي حسني 3
-7473. 3االرث النظر و املهارات الفعلية، منشورات البدر الساطع، اجلزائر،ط)بواب رضوان، التعليم اجلامعي و كفاايته 4
 303ص
 300ص.مصباح عامر، مرجع سابق 5
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 .استخدام البياانت االحصائية حبيث ال يعتمد على االنطباعات فقط -
  1.تنمية العالقات مع اآلخرين ولكن بدون اعتمادية او اتكالية -

 .التعليم ، و االعتزاز بكونه استاذا يف اجلامعة تقدير مهنة: إضافة إىل 
 .االملام أبهداف التعليم اجلامعي و كيفية حتقيقها -
 .احرتام النظام اجلامعي و تعليماته -
 .العمل على النمو الذايت ، و تطوير االداء االكادميي و الفين و املهين -
 2.االسهام يف تقدم القسم و الكلية و اجلامعة -
بعض الصفات ( ادارة التعليم اجلامعي ) وقد اوضح هاشم فوزي دابس العبادي وآخرون يف كتابه        

 :واخلصائص اليت جيب ان يتحلى هبا االستاذ اجلامعي وهي على النحو التايل
طه من االملام حبقل اختصاصه و التفهم العميق ملوضوعه مبا ميكنه من املسامهة يف تطويره و القدرة على رب  -

 .موضوعه حبقول و جتارب اخرى
 .القدرة على ختطيط و تنفيذ البحوث العلمية يف حقل ختصصه  -
 .اخلربة العلمية و التطبيقية يف حقل اختصاصه -
 3.قدرته و رغبته يف مواكبة التطورات التكنولوجية احمللية وتفهمه لظروف و مشاكل العمل يف حقل ختصصه -
 .ناهج الدراسية و تطورهاالقابلية على صياغة امل -
 .الرغبة و االقتناع  مبهنة التعليم اجلامعي و استيعاب مفهومها -
 .التأهيل الرتبوي و الفكري مبا يناسب متطلبات العمل -

 :وظائف و مهام االستاذ اجلامعي  -3
يت تقع على عاتق عند احلديث عن اجلودة و االعتماد يف التعليم اجلامعي سوف يتبادر اىل ذهننا املهام ال      

االستاذ اجلامعي سواء كانت هذه املهام على مستوى العملية الرتبوية و التعليمية أم على مستوى العملية البحثية 
                                                           

سعد ابن حفيظ البالدي، دور االستاذ اجلامعي يف خدمة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية  مىن بنت 1
 04ص.7430.مبنطقة مكة املكرمة، متطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه جامعة أم القرى

، اطروحة لنيل "ة التعليم اجلامعي يف اجلزائرواقع التنمية املهنية وعالقاته مبستوى االفراد الوظيفي لدى اساتذ:  "سليم صيفور 2
 00ص. 7430/ 7430-أم البواقي-شهادة دكتوراه العلوم يف علم النفس العمل و التنظيم جامعة العريب بن مهيدي

 004، ص7440هاشم فوزي دابس العبادي و آخرون، إدارة التعليم اجلامعي، دار الوراق للنشر و التوزيع، عمان،  3
 



 األستاذ اجلامعي :الفصل الثاين
 

34 
 

ام على مستوى املسؤولية  اجملتمعية فتحقيق اجلودة و االعتماد يف التعليم اجلامعي امنا يعتمد بشكل كبري على 
دله من ممارسات و انشطة و سلوكيات هتدف يف جلها لتحقيق االهداف جودة اداء االستاذ اجلامعي وما يب

املنشودة  من التعليم اجلامعي كما ان كل ذلك مرتبط مبدى حصوله على الكفاءات و املهارات الالزمة لتحقيق 
 1.تلك االهداف

 :فوظائف و مهام االستاذ اجلامعي كثرية ومتفرعة حاولنا االملام هبا فيما يلي
يعد التدريس من اهم الوظائف اليت ارتبطت ابلتعليم اجلامعي منذ نشأته  :اء التدريسي يف اجلامعةاألد -3-1

فهو نشاط ميارسه االستاذ اجلامعي  هبدف السعي لتحقيق عملية التعليم يتم عن طريق نقل املعارف و اخلربات و 
وعملية التدريس احلديثة  2لى كل جديدتنمية املهارات و امليول واكتساب القيم واكتشاف املواهب و االطالع ع

هي عملية تقدمي املعارف ابستخدام تقنيات جديدة مساعدة على القيام ابألنشطة التعليمية  وفق أسس علمية 
 3.ومعاجلة نظرية و تطبيقية

عليه كما تشمل هذه العملية اخلطة التدريسية خالل العام متضمنة املقررات الدراسية وكذلك االنشطة اليت       
القيام هبا لتحسني طرق و كفاءة التدريس و فاعلية، او لتحديث استخدام التقنيات و الوسائل التعليمية، 
والتدريس هو عملية نقل املعارف واجتاهات يف اطار اكادميي حيث يتم نقل املعارف واكتساب املهارات أبسلوب 

لطالب للمادة العلمية ومدى القدرة على ميكن الطالب من االستخدام و التطبيق ويركز على مدى ادراك ا
كذلك العمل على توفري املناخ املالئم لنجاح العملية التعليمية والذي يتضمن التوجيه و االرشاد و . 4التطبيق

العالقات االنسانية و استخدام وسائل تعليمية متنوعة ويربط بني اجلوانب التطبيقية و النظرية ويلتزم أبسلوب 

                                                           
 .700ص 3001.بريوت.، منشورات دار اهلالل.خلدون، مقدمة ابن خلدونابن  1
الصعوابت اليت يواجهها االستاذ اجلامعي املبتدئ يف السنوات االوىل من مسريته املهنية، رسالة خترج لنيل : سناين عبد الناصر 2

 .00،  ص7433/7437شهادة الدكتوراه، جامعة قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  
الكفاايت املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة : بواب رضوان 3

 .300، ص 7431، 7دكتوراه، علم اجتماع العمل و التنظيم إدارة املوارد البشرية، جامعة سطيف

، دمحمبعارة حسني عبد اللطيف، اخلطايبية ماجد : ، ترمجة7ة يف التدريس اجلامعي، طاالساليب االبداعي: برابرا مايرتود و اخرون 4
 .70، 70،ص ص7447دار الشروق للنشر و التوزيع 
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شة و احلوار و يتقبل االراء العملية املعارضة و يراعي الظروف االجتماعية و االقتصادية للطالب و الشورى و املناق
 1.ويثري محاس الطالب للدرس و املناقشة ابستخدام اساليب متنوعة يف التدريس

وتضمن ايضا عملية التدريس التخطيط إلعداد الدروس و إلقائها او ما بعد التدرج و أتليف الكتب    
التخصص الذي يدرسه االستاذ و تطوير املناهج التدريسية يف التخصص و العمل يف اللجان  يف

 2.البيداغوجية وإتقان اللغة اليت يدرس هبا
ان البحث العلمي هو الوظيفة اليت متيز املؤسسة اجلامعية عن ابقي : وظيفة البحث العلمي  -3-2

ألي جمتمع حديث يستخدمه للتحليل و الدراسة و املؤسسات التعليمية االخرى وقد اصبح ضرورة ملحة 
حل املشكالت ومعاجلة كل القضااي املوجودة  فيه و التعليم اجلامعي من دون تزاوج مع البحث العلمي 

 :وتتجلى دور االستاذ من خالل وظيفة البحث العلمي فيما يلي 3يعترب هذا التعليم مبتور وانقص
 .ويتحقق اثناء اعداد درجيت املاجستري و الدكتوراه التدريب على البحث العلمي و اساليبه -
 التأليف يف مناهج البحث وتقنياته  -
 .االستمرار يف ممارسة البحث العلمي والنشر العلمي يف ميدان ختصصه -
 .قراءة وتطبيق موضوعات البحث العلمي للطلبة وإعطائهم توجيهات وإرشادات يف البحث -
امللتقيات العلمية و املؤمترات و الندوات الوطنية و الدولية اليت تنظم يف ميدان ختصصه و  حضور -

 4.املشاركة فيها
فوظيفة البحث هي مهمة اساسية ألستاذ اجلامعة فهو عملية فكرية منظمة يقوم هبا شخص 

 ة من اجل تقصي احلقائق بشأن مسألة او مشكلة معينة ابتباع طريقة علمي( الباحث)يسمى
  

                                                           
جودة االداء التدرييب لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري ، شعبة علم : موفق امساء  1

 .04، ص7430،  (3)و التكوين جامعة ابتنة النفس ختصص جودة الرتبية

املعوقات االجتماعية لألستاذ اجلامعي واثرها على أهداف املؤسسة اجلامعية، رسالة ماجستري غري منشورة، : براهيمي وريدة 2
 .04، ص7440/7440جامعة احلاج خلضر ابتنة، 

 .304معي من وجهة نظر الطلبة،  املرجع السابق صالكفاايت املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلا: بواب رضوان 3

 304نفس املرجع، ص  4
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 1.بغية الوصول إىل حلول مالئمة للعالج او اىل نتائج صاحلة( منهج البحث)منظمة تسمى 
ومن هنا تتضح امهية دور عضو هيئة التدريس يف جمال البحث العلمي و االنتاج الفكري فهذه 
املهمة تقع على عاتقه بصفته الشخص الذي ميتلك املؤهالت العلمية واملهارات الفنية والقدرة 

 2.البحثية على االنتاج العلمي
فال نستطيع ان نتكلم عن وظائف االستاذ اجلامعي ما مل نربطها ابجملتمع : خدمة اجملتمع و تنميته -1-1

فاألستاذ اجلامعي جزء ال يتجزأ من اجملتمع الذي هو فيه فرتبط بينهما عالقة اجتماعية من خالل 
ربات او نصائح و توجيهات على حسب ما يقدمه االستاذ اجلامعي جملتمعه سواء عبارة عن خ

 .امكانياته، كذلك املشاركة يف حل املشكالت اليت تقع يف اجملتمع
وال ميكن ألستاذ اجلامعة ان حيقق ذاته ويثبت وجوده ما مل يكن ملتزما بقضااي جمتمعه ومتطلبات        

ت للجهات احلكومية و اخلاصة منوه وازدهاره يعيش مشاكله وجيد احللول املناسبة هلا بتقدمي االستشارا
ونشر املعرفة عن طريق احملاضرات و الندوات العامة وإجراء البحوث لصاحل مؤسسات جمتمعه وتوجيه 

  3.انتقادات للمجتمع و اجلامعة
 :وتربز لنا وظيفة االستاذ يف خدمة جمتمعه وتنميته من خالل جانبني

بية الغري دراسية كاملشاركة يف االنشطة الطالبية وتضمن املشاركة يف االنشطة الطال  :داخل اجلامعة -
 4.الثقافية و الفنية و الرايضية و إلقاء احملاضرات يف موضوعات علمية متنوعة يف جمال التخصص

وهنا ينوط به القيام ابلبحوث التطبيقية اليت تعاجل مشكالت  :أما اجلانب الثاين فمن خارج اجلامعة  -
إلضافة إىل تقدمي املشورة  واخلربة ملؤسسات الدولة و القطاع اخلاص و اجملتمع و تساهم يف حلها اب

                                                           
استخدام األساتذة اجلامعني ملواقع التواصل االجتماعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت يف علوم : لعور رانية عياشيحفيظة   1

 .00، ص7430/ 3430االعالم و االتصال، جامعة جيجل، 

 .747، 743، ص ص7444لتعليم اجلامعي، جدار للكتاب اجلامعي، عمان، دراسات يف ا: قمرب حممود 2

، كلية 1، العدد 3، جملة  مستقبل الرتبية العربية، جملد(األداء املبحثي كنموذج) تقومي أداء األستاذ اجلامعي : زاهر ضياء الدين3
 .307، ص 3000الرتبية، مصر،

، جملة العلوم االنسانية و االجتماعية، (LMD)اذ اجلامعي يف نظام األملدي األداء الوظيفي و االجتماعي لألست: بواب رضوان 4
 .04، ص 7430الصديق بن حيي،  جيجل، دمحم ، جامعة 73العدد 
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املشاركة يف الندوات واحملاضرات العامة و املسامهة يف الدورات التدريبية اليت تقدم لتأهيل العديد من 
 1.القيادات

تبعا وختتلف اختصاصات و مسؤوليات اساتذة اجلامعة يف اجملال االداري  :اإلدارة األكادميية  -1-0
الختالف املناصب االدارية اليت يعتليها هؤالء االساتذة كما متثل ممارسات يف العملية االدارية يف 

و التواصل بطريقة سليمة تراعي احلداثة يف ..التخطيط و التنظيم و الرقابة و االشراف واالتصال 
ة ابألهداف و اإلدارة األسلوب القيادي كالدميوقراطية واستخدام مناذج حديثة يف القيادة كاإلدار 

ابلنتائج وغريها من االساليب ايل بثت جناحها حمليا و عامليا وما يرتتب عنها من اقامة عالقات 
إنسانية مثل احرتام وتقدير شعور الطلبة وتشجيع على حرية الرأي و التعاون وإقامة عالقات حية 

رونة وعدم احلدة يف املعاملة اشاعة مع الطالب والعاملني ،االهتمام مبشاكل الطلبة و احواهلم و امل
 2.جو من الثقة واالحرتام بني الطالب، كسب ثقة  اإلدارة العليا و االداريني و الزمالء و العمال

 :وإمجاال ملا مت ذكره فإن االستاذ اجلامعي مطالب اليوم بعدة ادوار و وظائف ميكن تلخيصها فيما يلي     
 .تفكري العلمي السليمتشكيل تفكري الطالب و تقوميهم ال -
 .توجيه و ارشاد الطالب علميا ونفسيا  واجتماعيا فكرا وسلوكا -
تنفيذ السياسية الرتبوية  من خالل تنفيذ الربامج وتنظيم النشاطات الصفية و دراسة االهداف  -

 .التعليمية
 .جتسيد قيم و ثقافة اجملتمع وأتدية االمناط السلوكية املرغوب فيها -
 3.بني اجلامعة و البيئة احمللية و املؤسسات اجملتمعية األخرىتوطيد العالقات  -
املسامهة يف احداث التغري و التطور االجتماعي من خالل القيادة الفعالة والرائدة ألفراد اجملتمع  -

 .يف مجيع اجملاالت خاصة اجملال السياسي

                                                           
 .00مرجع سابق، ص: أمساء موفق 1

العايل، اجمللة التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخل اجلودة الشاملة يف التعليم : سعيد غالب، توفيق علي عاملدمحم ردمان  2
 307ص.7440العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد األول، العدد األول،

تقومي األداء التدريس ألساتذة التعليم الثانوي يف ضوء أسلوب الكفاايت الوظيفية، رسالة دكتوراه يف علم النفس : حديد يوسف 3
 .304، ص7440الرتبوي، قسم علم النفس، جامعة قسنطينة، 
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 1.اءتهالقيام بدور اجيايب وفعال يف مجيع القطاعات من خالل توظيف معارفه و كف -
 :حقوق األستاذ اجلامعي -4

 :من احلقوق ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي منها ما يلي
االجازات والعطالت مبختلف انواعها ومنها العطلة العلمية اليت مدهتا سنة واحدة على األقل لتمكني االستاذ  -

 .من جتديد معارفه
 .التكليف ابلعمل االداري اىل جانب العمل االصلي -
 .و االنتداب لشغل احدى املناصب االدارية و السياسية خارج اجلامعة االعارة -
 2.االخنراط وممارسة نشاطات البحث العلمي يف فرق او خمابر حبث-
 .االستفادة من تكثيف احلجم الساعي للتدريس يف حالة التحضري لرسالة الدكتوراه-
 .او حتسني وتطوير املستوى احلصول على تربصات قصرية املدى هبدف حتضري رسالة الدكتوراه-
 .الرتقية يف الدرجات والرتب عند استكمال الشروط القانونية-
 .احلصول على مكافآت حوافز مالية من ممارسة النشاطات البحثية-
 3.االستفادة من مجيع االمتيازات املقررة يف جلان اخلدمات اجلامعية االجتماعية-
ئف عن الواجبات، فالواجبات اكثر خصوصية من الوظائف وهي ختتلف الوظا :واجبات االستاذ اجلامعي -0

اكثر إلزامية وإجبارية منها، واألستاذ اجلامعي بواجباته واالبتعاد عن كل ما يسيء لسمعة اجلامعة من تبديد 
 4.لألموال واستغالل امسها ألغراض شخصية و العمل خارجها يكون إال مبوافقة اجلامعة

 :الستاذ اجلامعي فيما يليوميكننا ان نلم بواجبات ا
وتشمل حتما " ب"ساعات  لصنف  0و " للمبتدئ"ساعة  37يقوم بتدريس وحجم ساعي أسبوعي قدره  -

 .درسني غري مكررين

                                                           
 .300الكفاايت املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، مرجع سابق، ص:  بواب رضوان 1

 .300الكفاايت املهنية الالزمة العضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، مرجع سابق،  ص: بواب رضوان 2

 .340، 341بق، ص ص التعليم اجلامعي و كفاايته، مرجع سا: بواب رضوان 3

 .00األداء الوظيفي واالجتماعي لألستاذ اجلامعي يف نظام األملدي،  مرجع سابق، ص: بواب رضوان 4
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 .مراقبة االمتحاانت/املشاركة يف أشغال اللجان الرتبوية -
 املشاركة ابلدراسات و األحباث يف حل املشاكل اليت تطرحها التنمية -
 1.أشغال الفرق الرتبوية اليت يتكفل هباتنشيط  -
 .التدريس اإلضايف فوق النصاب إذا دعت الضرورة -
 .إعداد االمتحاانت اخلاصة مبادته و تصحيحها واملشاركة يف مداوالت االمتحاانت -
 2.املشاركة مع زمالءه يف اعداد اخلطط  الدراسية و املشاريع الدراسية -
من اعطاء تدريس نوعي واملشاركة يف اعداد املعرفة و ضمان نقلها و القيام االشراف على اجلانب العملي  -

 3.بنشاطات البحث التكويين
 .التواصل مع الطالب و تقدمي النصائح و التوجيهات مىت كانت الضرورة لذلك -
اكانت سلبية ام حماولة اعطاء نظرة اجيابية عن نفسه اجتاه الطالب و تقبل اراء الطالب بكل اجتاهاهتا سواء  -

 .اجيابية
أن يتصف ابألخالق احلميدة والنزاهة يف عمله والتعامل احلسن مع الزمالء والطاقم االداري للنهوض ابجلامعة  -

 .والتعليم اجلامعي
 .القيام أبي عمل ينهض ابجلامعة و يدفع هبا إىل التقدم -
 .االلتزام أبنظمة اجلامعة ولوائحها -
 4".بة اجلديد يف جمال التخصصمتابعة الدراسة و مواك-

  

                                                           
 00مرجع سابق : سناين عبد الناصر 1

 .300الكفاايت املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، مرجع سابق ص: بواب رضوان  2

املتضمن 7440مايو سنة  1املوافق 3070ربيع الثاين عام  70املؤرخ يف  40-314من املرسوم التنفيذي رقم  40املادة 3
 .71ابلقانون االساسي اخلاص ابألستاذ الباحث، العدد 

التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤى التطور، دار الفكر العريب،  القاهرة، : بن سلمان البذريدمحم رشدي امحد طعيمة،  4
 .704،  ص 7440



 األستاذ اجلامعي :الفصل الثاين
 

40 
 

 :أمهية االستاذ اجلامعي -6
يرتبط جناح العملية التعليمية يف اجلامعة أبمور كثرية منها استعداد الطالب ورغبته يف التعليم، وما تبدله        

يات اإلدارة من جهد يف عملية التنظيم وأتمني االحتياجات و اخلدمات املساعدة، لكن يظل اهم دور ومسؤول
استاذ اجلامعة هو التدريس و االرشاد، ومعرفة خصائص منو الطلبة حىت يستطيع مساعدهتم على النمو والتطور، 

 1اخل..وإعدادهم وتربيتهم تربية متكاملة من الناحية العقلية و اجلسمية و االخالقية
املدرس والطالب واملنهج الدراسي لذلك يعد اساتذة اجلامعة من اهم عناصر العملية التعليمية املتمثلة يف        

 :لألسباب التالية
 .املصدر االساسي للمعرفة ابعتباره صاحب رسالة مطالبا بتوفري معلومات و خربات ضرورية وكافية لنجاحه -
 .العنصر االساسي الذي يشرتك مع اجملتمع يف تنشئة ابناءه -
صر العملية التعليمية، كما ميثل اساتذة اجلامعة حجر منفذ ألدوار كثرية ومتعددة ، فهو قائد وموجه لكافة عنا - 

 2.الزاوية االساسية يف تقدم اجلامعة و حتمل اعباءها لتؤدي رسالتها العملية و العلمية يف خدمة اجملتمع

 :كفاايت األستاذ اجلامعي  -7
اقدار البد ان يتمتع بقدر  أبداء ادواره و وظائفه بكل كفاءة و ( املعلم)لكي يقوم عضو هيئة التدريس اجلامعي 

كاف من القدرات و املهارات و الكفاءات الالزمة ألداء مهنته التدريسية والتعليمية هذه الكفاءات ميكن 
 3:تلخيصها فيما يلي

ويقصد ابلكفاءات املهنية جمموعة القدرات وما يسفر عنها من املعارف و املهارات  :الكفاايت املهنية -7-1
تلكها و ميارسها االستاذ اجلامعي ومتكنه من اداء عمله و ادواره و مسؤولياته وتشمل اربع واالجتاهات اليت مي

 .جماالت
 وترتكز على اخلربة العلمية املكتسبة من طرف االستاذ يف جمال ختصصه :جمال شخصية األستاذ. 

                                                           
 .340، ص7441، طنطا،  7مسري حسانني مهمة التعليم الدلتا للطباعة و التصوير ،طدمحم  1

 .01سليم صيفور، مرجع سابق ص 2

 .31 -34ص ص  3000خصائص املعلم املهين و كفاايته، دائرة الرتبية والتعليم، انروا يونسكو، : خريي عبد اللطيف 3
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دائية وتصنيف وتضمن هذه الكفاءة جمموعة من املهارات مثل مهارة صوغ االهداف التعليمية بصورة أ"  
االهداف إىل اهداف معرفية وحسية او مهارية ووجدانية وتنظيم االهداف على شكل مرتابط ومتسلسل 

 1".وحتديد احملتوى املعريف للمتعلمني
 جمال التخطيط: 

 التخطيط على حنو فاعل للمنهاج و للتعليم" -
 2".توفري ادوات التعلم ابلتعاون مع طالبه -
طرائق التدريس و استخدامها بطريقة وظيفية متكاملة يف التدريس مبا يليب حاجات  تنويع إسرتاتيجيات و -

 .املتعلمني وقدراهتم
 3.اشتقاق االهداف السلوكية و صياغتها بطريقة اجرائية قابلة للمالحظة و القياس -

 جمال التنفيذ: 
 .األخذ بعني االعتبار االختالفات الفردية التعليمية بني الطالب -
 .وحتفيز املتعلمني على التفاعل و املشاركة االجيابية و النشطة بينهم تشجيع -
 .عدم التمييز بني الطلبة و املساواة بينهم إلظهار اجلانب االنساين لألستاذ -

  جمال التقومي: 
 مراعاة يف طرح االسئلة الفروق الفردية للطلبة  -
 .استخدام التقومي النهائي يف هناية الفصل الدراسي -
 .استخدام التقومي التكويين أثناء وبعد تقدمي املادة الدراسية -
 4مراعاة اجلانب الوجداين يف التقومي -
 .اعداد االمتحاانت بطريقة منطقية تندرج مابني السهل و الصعب -

                                                           
 .730كفاايته، مرجع سابق، ص   التعليم اجلامعي و: بواب رضوان 1

 .00حفيظة لعور، رانية عياشي، املرجع السابق، ص  2

املذكرة الرتبوية للوظائف االشرافية الكفاايت الرتبوية، وزارة الرتبية و التوجيه الفين العام : انصر االريش، وليد الوهايب 3
 . 40، ص7430لالجتماعات، 

 .770ته، مرجع سابق، صالتعليم اجلامعي و كفااي: بواب رضوان 4
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 .استخدام املوضوعية و الدقة يف تصحيح اوراق االختبار -
 .مر ذلك و تغيري العالمة األوليةامكانية اعادة تصحيح ورقة االختبار اذا تطلب األ -
 1".اعتماد اساليب و ادوات متنوعة يف التقومي تتناسب مع شىت املمارسات التدريسية" -
وتشمل هذه الكفاية على قدرة االستاذ على االندماج بني الطلبة و ايصال : كفاية االيصال و التواصل  -7-2

الزمالء امثاله يف حميط العمل وخلقه للتفاعل التعليمي االجيايب الفكرة لديهم كذلك التواصل مع الطاقم االداري و 
 .أبساليب مناسبة ايضا تقبله ألفكار التالميذ و الفروق التعليمية بينهم وتقبل النقد البناء وعدم التمييز بني الطلبة

 2".القدرة على استخدام الطرق املناسبة لتوصيل املعلومات و التواصل معهم" -
ونعين ابلكفاءات املعرفية متكن االستاذ يف جمال ختصصه سواء ابخلربة او عن طريق  :معرفيةكفاايت   -7-3

املطالعة الدائمة ومتابعة كل ما هو جديد و يتعلق بتخصصه حىت يتمكن من االجابة عن االسئلة اليت يطرحها 
 .الطلبة
امل مع التكنولوجيات احلديثة البسيطة  ايضا انتقاء اساليب انجحة للتعامل مع الطالب كذلك قدرته على التع    

كالكمبيوتر و االنرتنت حىت يكون يف الصورة اذا تطلب ذلك مثال التعليم عن بعد الذي مورس اثناء كوروان 
 3.يستوجب املعرفة بتقنيات االنرتنت احلديثة

ة االستاذ على توظيف وتتمثل هذه الكفاية يف قدر  :كفاية ربط العالقة بني املؤسسة التعليمية و اجملتمع  -7-4
عالقة اجيابية بني مؤسسة عمله واحمليط الذي يعيشه، من خالل تطوير والنهوض ابملؤسسة التعليمية مبا خيدم صاحل 
اجملتمع والرتبية السليمة للطالب مبا يتماشى مع اخالق اجملتمع و افراده و عدم ختطي حدود العادات و التقاليد 

مع، أيضا تعريف الطالب مبشكالت اجملتمع وإجياد احللول املناسبة والناجعة للمسامهة والعرف اليت يسري عليها اجملت
تطوير أساليب التعاون بني املدرسة و اسر الطالب و بناء عالقة بني اجلامعة و " يف حل معضالت اجملتمع كذلك،

                                                           
ص 7437دار فناء للنشر و التوزيع، عمان، .. تدريب معلم العلوم وفقا لنظرية النا: انداي حسني العفون، حسني سامل مكاون 1

 110، 110ص 

 .74، 30، ص ص 7444اساسيات التنمية املهنية للمعلمني، الوراق للنشر و التوزيع، عمان، : وحيد الفرج و اخرون2

تطوير كفاايت املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام، حبث مقدم للقاء النوى الرابع عشر،  : بشرى بنت خلفالغزي  3
 73، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية، السعودية، ص(اجلودة يف التعليم العام) بعنوان
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يف اجملتمع تتواجد فيه  اجملتمع احمللي من خالل مشاركة الطالب يف القيام بزايرات ميدانية ألماكن ومواقع
 1".املشكالت

 

 :أخالقيات ومسؤوليات األستاذ اجلامعي -8
تباين مفهوم االخالق من حقل معريف آلخر فقد عرفوا األخالق أبهنا جمموعة من االراء و األفكار و        

  2العادات اليت تعمل على احرتام احلقوق املتبادلة والواجبات املشرتكة بني األفراد يف حياهتم كأعضاء يف اجملتمع،
 .طرف اآلخر على اساس خاصية التواصلاذا هي جمموعة من التفاعالت اليت متيز عالقتنا مع ال

على االستاذ ان حيسن سلوكه مبا يتماشى مع العمل الذي يقوم به فاألخالق  :املسؤولية جتاه سلوكه -8-1
الفاضلة و حسن املعاملة متكنه من بناء جدار تواصل مع طالبه كذلك يعترب قدوة للطالب فهو يتحمل إضافة إىل 

غرس االخالق لدى الطالب حيث كل ما يراه االستاذ سلوك سليم يراه الطالب مهمة التعليم مهمة اخرى وهي 
كاد املعلم أن يكون "صحيح وكل ما يراه االستاذ خطأ يراه الطالب سلوك غري سليم وكما قال امحد شوقي

 ".رسوال
جيه صحيح أي االستاذ يتحمل مسؤولية تعليم طالبه وإرشادهم و توجيههم تو  :املسؤولية اجتاه طالبه  -8-2

وتكوين اراءهم االجيابية يف املؤسسة التعليمية و اجملتمع و التفكري السليم مبا خيدم املصاحل العام إضافة إىل ابداء 
 .الرأي دون اي احتكار او خوف والقدرة على التوجيه املنطقي

املوقف مها من اسس يف نفس الوقت ميكن امهال ان التفكري املنطقي الرشيد و االستقالل يف تكوين الرأي و 
االخالق يف مضموهنا النهائي، مبعىن أنه يف هناية املطاف سنجد ان رشاد التفكري واستقالل الرأي مها اهم ما مييز 
االنسان عن غريه من املخلوقات، مبعىن ان االستاذ اجلامعي مطالب أبن حيرتم التفكري الرشيد وأسلوب التسبيب 

 3.لب كيف يفكر أبسلوب منطقياخلاص ابلطالب بل وأن  يعلم الطا
                                                           

 .73،  مرجع سابق، ص(ودة يف التعليم العامتطوير كفاايت املعلم يف ضوء معاير اجل: الغزي بشرى بنت خلف 1

اخالقيات مهنة االستاذ اجلامعي واثرها يف تكوين شخصية الطالب و رفع معدل حتصيلهم العلمي،  : سامل امحد العوجزي مىن 2
 .30، ص7430،  جامعة طرابلس، 73، العدد 1كلية الرتبية جنزور، اجمللد

،  مكتبة اجملتمع العريب للنشر 3يات ومتطلبات التأهيل الرتبوي لألستاذ اجلامعي، طاخالق: عبد الواحد محيد الكبيسي واخرون 3
 344-340،ص ص7431و التوزيع، عمان 
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وهنا تدخل التفاصيل املهنية لألستاذ اي املامه جبميع اجلوانب يف عمله كالقدرة  :املسؤولية جتاه عمله -8-3
على اعطاء الدرس و التقييم املستمر للطالب كذلك القدرة على احملاورة بني االطراف املتواجدة يف حميط العمل 

 .ووضع لكل طرف اسلوب النقاش املناسب(  ولياء التالميذالطالب، الطاقم االداري، ا)
بدل اجلهود املمكنة جبد وإخالص وتنمية روح االنتاج و حب العمل و اإلعتزازية و احملافظة على اسرار الوظيفة 

 1.بكل امانة وإخالص
 :املسؤولية جتاه اجلامعة و اجملتمع -8-4

هي مهمتها االوىل نشر االخالق الفاضلة للطالب و غرس القيم اجلامعة جزء صغري ال يتجزأ من اجملتمع ف      
احلسن لألفراد والذي يثمر ابلعطاء البناء للمجتمع أبفراد سليمني يتشاركون يف معضالت حميطهم احمللي اذا 

ري و فاألستاذ هو الوسيط بني اجملتمع و اجلامعة و الطالب و بتايل فإن مسؤولية تربيته النشء معتمد  يف ذلك معاي
 .اخالق رمسية وغري رمسية مصادرها الدين و الثقافة و العادات و العرف اليت جبل عليها اجملتمع احمللي

 :الصعوابت اليت تواجه االستاذ اجلامعي -9
نظرا ألمهية األستاذ اجلامعي ابعتباره قمة اهلرم التعليمي يف مجيع اجملتمعات وهو مركز اشعاع لكل جديد من الفكر 

 :غري أن أتديته ملهامه تفرض بعض الصعوابت و املشكالت منهاو املعرفة ،
 :املشكالت االجتماعية  -9-1
 .ندرة وجود مجعية تعي حبقوق االستاذ اجلامعي -
 .عدم توفر حوافز للمبدعني من االساتذة اجلامعيني -
 .انعكاس الواقع السياسي و االجتماعي يف اجملتمع على االستاذ اجلامعي سلبا -
 : املشكالت االكادميية  -9-2
 تعدد مهام االساتذة بني مهام ادارية و اكادميية -
 .ضعف االرشاد االكادميي للطالب يضاعف من جهود االساتذة اجلامعيني -
 

                                                           
مصادر ومستوايت الضغط النفسي لدى األستاذ اجلامعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري، جامعة : يوسف جوادي 1

 .44، ص7440/7444االخوة منتوري، قسنطينة، 
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 :املشكالت االدارية -9-3
 .بطء سري املعامالت الرمسية االدارية -
 .ندرة تعديل سلم رواتب االستاذ اجلامعي -
 1.النشغاالت االستاذ و ال تكرتث لرأيهاالدارة ال تصغي  -
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

العزيز، حبث هللا اليوسف، املشكالت اليت تواجه اعضاء هيئة التدريس جلامعة سليمان بن عبد هللا جواهرينة خالد بن عبد  1
 .4، 0، ص ص7437/7431بن سعود االسالمية، الرايض، دمحم مكمل لنيل شهادة املاجيسرت يف الرتبية، جامعة االمام 
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 :الصةاخل

مما سبق يتضح لنا أن األستاذ اجلامعي فرد فعال ونشط يتسم بعدة خصائص تؤهله إىل تقدمي أداء أحسن 
، واملسامهة يف حل املشكالت واملعضالت اليت تواجه التعليم العايل وكذا تقدمي ال إىل خربات وكفاءات عاليةو وص

 .وهذا ما مت التطرق إليه يف هذا الفصل األحسن واألفضل لطالبه، 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 الصاحافة اإللكترونية: الفصل الثالث
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 متهيد 
تعترب احدى التقنيات احلديثة اليت احدثتها التكنولوجيا واليت بدورها طغت على عصر املعلومات، اهنا الصحافة 

الكثري من الصعوابت اليت كانت تعاين منها  أزاحتااللكرتونية هذه االخرية  اليت اعطت نظرة عصرية للصحافة و 
نظريهتا الورقية فأصبحت تستقطب اجلماهري أبعداد هائلة نتيجة للتسهيالت  اليت وضعتها بني أيدي مستخدميها 
فقربت األماكن وقللت التكاليف ومجعت األفكار و اآلراء فكانت الفرصة للجميع إلبداء اآلراء و األفكار بكل 

ا املنطلق حاولنا يف هذا الفصل تقدمي حملة شاملة عن الصحافة االلكرتونية وما مدى تقدمها ، ومن هذحيادية 
 .خالل هذه السنوات
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 :تعريف الصحافة االلكرتونية -1
اختلفت التعاريف حول الصحافة االلكرتونية حيث ال يوجد تعريف شامل هلا وال ميكننا ان نقدم تعريف 

املعامل ولكن ميكننا أن نقدم بعض التعاريف اليت ختدم دراستنا حيث جاء يف تعريف الدكتور دقيق و واضح 
على اهنا الصحف اليت تستخدم االنرتنت كقناة النتشارها ابلكلمة و الصورة احلية و " احسان دمحم احلسان 

 1"الصوت أحياان واخلرب املتغري أنيا
يفه هذا على اعتمادها خاصية االنرتنت واستعمال حيث ركز الدكتور احسان دمحم احلسان يف تعر 

 .الصحافة االلكرتونية للوسائط املتعددة الصوت و الصورة وكذلك ذكر خاصية اآلنية و اجلدة يف االخبار
هي اليت يتم اصدارها ونشرها عرب شبكة االنرتنت سواء اكانت تسجيال دقيقا للنسخة " يف تعريف آخر تعرف

ات للمنشور هبا يف الطبعة الورقية طاملا اهنا تصدر بشكل دوري ومنتظم ويتم حتديد الورقية، ام كانت ملخص
 2.مضموهنا من فرتة ألخرى حسب دورية الصدور و امكانيات جهات االصدار

 .ويف هذا التعريف ركز الكاتب على انواع الصحف االلكرتونية وكيفية نشرها على شبكة االنرتنت
أبهنا الصحافة املنشورة عرب وسائل و قنوات النشر االلكرتوين بشكل "غب الدلو يف تعريف آخر يعرفها جواد را

دوري، وجتمع بني مفهومي الصحافة ونظام امللفات املتتابعة وحتتوي على االحداث اجلارية ويتم االطالع عليها 
 3.من خالل جهاز كمبيوتر عرب شبكة االنرتنت

لكرتوين ومطالعتها يتوجب جهاز الكمبيوتر وهو احدى يف هذا التعريف ذكر الكاتب خاصية النشر اال
 .تقنيات التطور التكنولوجي،كذلك ذكراشكال صدورها حيث تكون دورية

كل اصدار الكرتوين فوري يتم بثه على شبكة الويب صمم ابستخدام " كذلك عرفت الصحافة االلكرتونية أبهنا
ه على شاشة احلاسب اآليل ويركز االصدار على احدى لغات الرتميز ليقوم القارئ بتصفحه و التفاعل مع

 4.استخدام كل من الفنون الصحفية و قوالب التحرير الصحفي التقليدية منها و املستحدثة 

                                                           
 .713،ص4112، دار الميرة، األردن، 1و المعلومات، ط.. تكنولوجيا اال: منال هالل المزاهري1

 .43، ص4113، القاهرة1دار الفجر للنشر و التوزيع،ط: الصحافة االلكترونية: رضا عبد الواجد أمين 2

ر يلنيل شهادة الماجست ةاتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو استخدام الصحافة االلكترونية، مذكرة مكمل: منال قدواح3

 .171ص 4113تخصص اتصال و عالقات عامة، جامعة قسنطينةعلوم االعالم و االنصال 

 85،ص4112ط، دار فكروفت،مصر ،،تحرير المستقبل، دصاالت صحافة الزمن القادم و: حسنين شفيق4
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ويعترب التعريف االكثر دقة من التعاريف السابقة حيث ذكر ان الصحافة االلكرتونية منشور فوري يوضع على 
ئص الصحافة االلكرتونية وهي امكانية القارئ التصفح و التفاعل مع الشبكة العنكبوتية، كما ذكر احدى خصا

 .املنشور بواسطة شاشة احلاسب اآليل، واعتماد التحرير على التقنيات التقليدية و احلديثة

 :نشأة و تطور الصحافة االلكرتونية -2
مرتبطة بثورة نشأت الصحافة االلكرتونية يف منتصف التسعينات، و شكلت ظاهرة اعالمية جديدة 

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت، فأصبح املشهد االعالمي أقرب ألن يكون ملكا للجميع، واكثر انتشارا 
وسرعة للوصول إىل اكرب عدد ممكن من القراء، وأبقل تكاليف وبذلك تكون الصحافة االلكرتونية قد فتحت أفاقا 

 1.عديدة واصبحت اسهل و اقرب ملتناول املواطن
 :يف العامل -2-1

 BBCحيث جاءت نتيجة تعاون بني مؤسسني  3004تعود بداية ظهور الصحافة االلكرتونية اىل عام 
ضمن خدمة تلتكست، فالنظام اخلاص ابملؤسسة االوىل  IBAاالخبارية واندبندنت برودكاستينغ وأوتورييت 

 .oracleراكال ، بينما عرف نظام املؤسسة الثانية ابسم او ccefaxظهرت حتت اسم سيفاكس 
ظهرت يف بريطانيا خدمة اثنية اكثر فاعلية عرضت ابسم خدمة الفيديو تكست مع نظام  3000ويف عام -

 BTA.2قدمتها مؤسسة بريتش تلفون اوثورييت  Prestelبريستيل 
 وبعدها استطاعت الصحافة ان تطور نفسها ودخلت جمال النشر االلكرتوين يف بداية عقد السبعينيات بتجريب-

ومتثلت يف  3007الفيديو تكست، فهناك ثالث موجات لتطور الصحافة االلكرتونية يف العامل، هي املوجة األوىل 
أما املوجة الثالثة فبدأت مع األلفية الثالثة ومتثلت  3007صحافة الفيديو تكست، اما املوجة الثانية فبدأت عام 

 3.يف استخدام تطبيقات قوية للشبكة العنكبوتية

                                                           
 34ص-7433زيد منري سليمان، الصحافة االلكرتونية،دار أسامة للنشر و التوزيع ، عمان 1

 30ص.7440.الصحافة االلكرتونية، دار السحاب للنشر و التوزيع، القاهرة حممود علم الدين ،2

 
 700ص  7434اجلزائر.دار اخللدونية -ابية سيفون األنرتنت و الصحافة االلكرتونية - 3
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د اتفاق حول اول صحيفة الكرتونية مت اجنازها يف العامل لكن التاريخ احلقيقي لظهور الصحافة االلكرتونية اليوج_
صحيفة  33خدمتها اهلاتفية مع " كمبيوسريف"وهذا عندما قدمت شركة  3003يف عام " شيدن"حسب

 3007.1مشرتكة يف األسوسيتدبريس إال أن هذه اخلدمة توقفت عام 
… عينات ظهرت هذه الصحافة بوجه جديد مرتبطة بثورة تكنولوجيا املعلومات و االتصاالتويف منتصف التس_

حيث أصبح مبقدور من يشاء االسهام يف ايصال صوته و رأيه جلمهور واسع من القراء وأكثر انتشارا وسرعة 
قد فتحت أفاقا للوصول إىل اكرب عدد ممكن من القراء وأبقل التكاليف، وبذلك تكون الصحافة االلكرتونية 

 2.عديدة وأصبحت أمشل و أقرب ملتناول املواطن
حيث كانت صحيفة هيلزنبورج إجبالد السويدية هي الصحيفة االوىل يف العامل اليت نشرت الكرتونيا ابلكامل على 

صحيفة يف  004اجتهت اكثر من  3000حىت عام  3004ويف املدة من عام  3004شبكة االنرتنت عام 
 3004.3صحيفة عام  7444تاج اصدارات الكرتونية بثت عرب شبكة االنرتنت وازداد هذا العدد إىل العامل اىل ان
أ على شبكة امريكا اونالين مث .م.انشأت شيكاغو اونالين كأول صحيفة الكرتونية يف الو 3007ويف عام 

 .اصدارها بواسطة شيكاغو تربيون
يف كلية الصحافة و االتصال اجلماهريي  3001نرتنت عام كما انطلق اول موقع للصحافة االلكرتونية على اال

 .يف جامعة فلوريدا وهو موقع ابلو ألتو اونالين
 4.جاء موقع ألتو ابلو ويكلي لتصبح الصحيفة األوىل اليت تنشر ابنتظام على الشبكة 3000يناير  30ويف 

وازداد عدد الصحف  3000و 3000وبدأت غالبية الصحف األمريكية تتجه إىل النشر االلكرتوين خالل عامي 
  3000صحيفة عام  330إىل  3000صحيفة هناية عام  44اليومية األمريكية اليت انشأت مواقع الكرتونية من 

  
                                                           

 .74ص،حممود علو الدين، مرجع سابق1

،  7430دار البازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان،.الصحافة االلكرتونية يف ظل الثورة التكنولوجية-علي عبد الفتاح كنعان2
 .37،31ص ص 

 .01ص، 7444، الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب، دار الشروق، عمان :عبد األمري الفيصل3

جتاهات االسالمية احلديثة يف الصحافة الدولية، دار االعصار العلمي للنشر و اال :مروى عصام صالح.د حممود عزت اللحام و أ4
 .300،ص7430، التوزيع،عمان
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 3004.1يف منتصف عام  140مث إىل
 :يف العامل العريب -2-2

االنرتنت اسرع وسيلة استعمال دخل العامل العريب جمال االنرتنت دون ان يتأخر كثريا عن العامل ورمبا يكون 
 2بناها العرب بعد ان بناها الغرب بسنوات قليلة ابلقياس إىل انتشار الطباعة و الراديو والتلفزيون يف العامل العريب

توافرت الصحيفة اليومية العربية الكرتونيا ألول مرة على شبكة االنرتنت وهي  3000ففي التاسع من سبتمرب ،
على شكل صور وكانت الصحيفة العربية الثانية اليت توافرت على االنرتنت هي صحيفة صحيفة الشرق االوسط 

تليها جريدة احلياة  30043فرباير  3النهار اللبنانية اليت اصدرت طبعة الكرتونية يومية خاصة ابلشبكة ابتداءا من 
يف انشاء مواقع هلا على شبكة  يف األول من يونيو و السفري يف هناية العام نفسه وبعدها توالت الصحف العربية

 4.االنرتنت حىت ال تكاد دولة ختلو من وجود مواقع لصحفها او بعضها على شبكة االنرتنت
الشامل لإلعالم و الصحافة العربية و العاملية على شبكة االنرتنت فإن عدد مواقع  "نسناس"فحسب موقع دليل 

 5.م7434موقعا منتصف العام  704نكبوتية بلغ الصحف العربية اليومية واالسبوعية على الشبكة الع
نسخة وتعد صحيفة اجلزيرة أول صحيفة سعودية  74م 7444وبعدها صدرت النسخ االلكرتونية لتبلغ منتصف 
 3000.6تنشر نسخة الكرتونية من اصدارها املطبوع عام 

ين من ذلك العام وصدرت مت صدور صحيفة اجلريدة يف أبوظيب يف االول من كانون الثا 7444ويف مطلع عام 
لكن ( مصر)اسالم اونالين( األردن)، ابب وبوابة(سعودية)بعدها عدة صحف الكرتونية اخرى من امهها اجتاهات 

                                                           
 .34ص،  7431 ، دار زهوان ،عمان، عالء الدين انظورية ، مدخل إىل الصحافة االلكرتونية1

 .334ص ،مرجع سابق ،رضا عبد الواحد أمني2

 . 744ص ،  7430، دار الداية، األردن ،3، طتغيريو عبري ادوات توسائل االعالم : خرونبوعوجة واتيسري أ3

اجتاهات االساتذة اجلامعيني حنو الصحافة االلكرتونية، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت علوم : ، صوفية معنصريينراوية فزا4
 .03ص، 7430االعالم و االتصال ، جامعة العريب بن مهيدي، ام البواقي، 

، 3ط النفائس،دار الفجر ودار  منوذجاإيالفا العربية و  BBCنية موقعا و االخبار يف الصحافة االلكرت : قيسيال مجال عبد انموس5
 .304ص ،عمان ،7431

 .77،ص7430، االردن ،ةي، دار اليازوري العلم3الصحافة االلكرتونية يف ظل الثورة التكنولوجية، ط: نعانعلي عبد الفتاح ك6
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عدد هذه الصحف يبقى حمدودا وبعضها جمرد مواقع اخبارية اكثر من كوهنا صحف ابملعىن اليت استقرت عليه 
ول ان النسخ االلكرتونية لبعض الصحف العربية متيزت بتقدمي كمًّا الصحف االلكرتونية وهذه احلقيقة المتنع الق

 1.جيدا من املعلومات و خدمات ارشيف جيدة للمستخدمني مثل موقع جريدة البيان اإلماراتية
وابلرغم من تنامي اعداد الصحف العربية على شبكة االنرتنت اال ان بعض الدراسات تشري إىل انه رغم احلضور 

املطبوعات االلكرتونية حضور ال يتماثل مع النمو اهلائل للمطبوعات االلكرتونية عامليا خاصة فيما الواضح هلذه 
 2.يتعلق بتناسب هذه األرقام مع اعداد الصحف العربية واعداد الدول و السكان يف الوطن العريب

أمهها يف ضعف عائد فقد واجهت الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب عدة حتدايت اعاقت متيزها تتمثل 
السوق، عدم وجود صحفيني مؤهلني حيث ان الصحافة االلكرتونية حتتاج اىل صحفيني يتقنون التعامل مع 

 3.التكنولوجيا، وكذلك وجود منافسة قوية من مصادر األخبار و املعلومات العربية 
الستمرار التبعية االعالمية العربية  تدين مستوى التعاون العريب يف ميدان التبادل االعالمي وهو ما يفسح الفرصة
 4.وغياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية املتعلقة مبستقبل هذا النوع من اإلعالم

 : يف اجلزائر -2-3
يف البداية عرفت اجلزائر ظاهرة االنرتنت كغريها من البلدان النامية يف التسعينات ومل تنتشر االنرتنت إال يف أواخر 

التسعينات وأصبحت كظاهرة ملفتة لالنتباه مع بداية األلفية الثالثة وبفضل اجلهود اليت بدهلا كل من مركز البحث 
زائر ابالنرتنت يف سياق جتسيد اقامة شبكة معلوماتية يف وكان ربط اجل EEPADالعلمي و التقين ومؤسسة 

 5.ويف اطار مشروع تعاون مع منظمة اليونسكو يف التسعينات من القرن املاضي RENAFافريقيا 

                                                           
 .03ص ،مرجع سابق: معنصريراوية فزاغي، صوفية 1

 .303ص،  7433، مؤسسة طية، القاهرة، 3االعالم اجلديد،ط: عبد احلميددمحم صاحل 2

أتثري مقروءة الصحافة االلكرتونية على الصحافة الورقية، مذكرة لنيل شهادة املاسرت علوم االعالم و االتصال جامعة :نوارة فار3
 .00ص، 7430العريب بن مهيدي أم البواقي،

 .740ص ، 7430عمان،  ،3االعالم اجلديد الدولة االفرتاضية اجلديدة، دارقفاء للنشر و التوزيع،ط: سر خضري البيايتاي4

 .370،ص7444دار هومة للنشر و التوزيع، اجلزائر،،  3014/7431اتريخ الصحافة اجلزائرية املكتوبة : فضيل دليو5
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فكان ذلك ابتداءا عن طريق نسخ  3000عرفت الصحافة اجلزائرية طريقها حنو النشر االلكرتوين منذ سنة 
الناطقة ابلفرنسية لتكون بذلك أول ( الوطن) El Watanمن خالل نشر يومية الكرتونية للصحافة الورقية 

 .جريدة جزائرية تدخل عامل االنرتنت
وتقنية النص  PDFوابلطبع تطورت تدرجييا الصحف الورقية طبعتها االلكرتونية ابستخدام تقنية النص احملمول 

خلطوات األوىل لبداية االنرتنت وانطالقتها ، فمن هذا املنطلق ظهرت ا1لعرضها على الشبكة  HTMLالفائق 
 .يف اجلزائر

ومن هنا بدأت اجلزائر تشهد نشوء بعض الصحف واجملالت االلكرتونية إال أهنا قليلة مقارنة مع عناوين الصحف 
 .الورقية منذ منتصف التسعينات

هذه " Alger Interface"وامللفت لالنتباه يف هذه احلالة هو ظهور أول صحيفة الكرتونية متثلت يف صحيفة 
 2.اجلريدة اليت ترى أهنا جديرة أبن تعرض جتربتها للقارئ

ابللغة العربية وهي أكرب جريدة من حيث " اخلرب"، فجريدة 3000يف جانفي "  Liberté" مث  تليها جريدة 
 3.التوزيع يف اجلزائر

من الصحف االلكرتونية  لتظهر بعدها العديد" Algeria watch"وكذلك يف نفس السنة ظهرت صحيفة 
ومعظم هذه الصحف تصدر  Tout sur l'Algérie " "أو " كل شيء عن اجلزائر"أشهرها يف وقتنا احلايل 

 4.من خارج الوطن وتنطق ابللغتني الفرنسية و اإلجنليزية
 
 

                                                           
 .00ص، 7434الصحافة العربية اجليزة،غازي، الصحافة االلكرتونية العربية وكالة دمحم خالد 1

، 7444قضااي االعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا و االيديولوجيا، دار اهلدى للنشر و التوزيع ، اجلزائر، :شطاحدمحم 2
 .370ص

الصحافة االلكرتونية اجلزائرية واجتاهات القراء ،مذكرة لنيل شهادة ماجسرت يف علوم االعالم و االتصال، جامعة  : اهلام بوثلجي3
 .44ص، 7433/ 7434 ، كلية العلوم السياسية و االعالم، 1اجلزائر

، 7444زيع، اجلزائر قضااي االعالم يف زمن العوملة بني التككنولوجيا واإليديولوجيا، دار اهلدى للنشر والتو : شطاحدمحم 4
 .370ص
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هنا ومن بني وقد ظهرت العديد من الصحف اجلزائرية على االنرتنت تعتمد النشر االلكرتوين كوسيلة لتوزيع مضمو 
 :هذه الصحف 

لغة صدورها ابلفرنسية،  3000-34-30اتريخ صدورها  el waten.comموقعها االلكرتوين  :الوطن  -أ
 .نوعها خاصة

عربية فرنسية،  3000-40-77صدرت  el moudjahid.dz.comموقعها  :صحيفة اجملاهد -ب
 .عمومية

 1.عربية عمومية 7434-44-70صدرت يف Ech.chaab.netموقعها  :موقع جريدة الشعب -ج
 :وهناك العديد من النسخ االلكرتونية للصحافة اجلزائرية الورقية اخلاصة و العمومية منها

 عربية،خاصة 3000-47اتريخ صدورها  el.youm.comموقعها اإللكرتوين  :جريدة اليوم -1
2- la tribun  موقعهاla tribune.online.com  فرنسية، خاصة 3000-47-33صدورها. 
 .عربية ، خاصة 3000-40-31صدرت el khabar.comاخلرب  -3
4-Horizons موقعهاhorizons.dz.com  فرنسية عربية، عمومية 3000-40-30صدرت. 
 .فرنسية عربية، عمومية 3000-40-77صدرت  el moudjahid.dz.comاجملاهد -5

liberté-6 موقعهاliberté.algerie.com  فرنسية ، خاصة 3000-40-30صدرت. 
 .عربية عمومية 7444-44-77صدرت  el-massa.comموقعها املساء  -7
 2.عربية فرنسية ،خاصة 7444-40-40صدرت  elheddaf.comموقعها  اهلداف-8
 
 
 
 
 

                                                           
اجسرت يف علوم االعالم و مذكرة لنيل شهادة امل" اجتاهات الصحفيني اجلزائريني حنو استخدام الصحافة االلكرتونية:"منال قدواح1

 344، ص7440/7440، نطينةقس،االتصال

 741،740ص،ص مرجع سابق، اتريخ الصحافة اجلزائرية املكتوبة: فضيل دليو2
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 :أنواع الصحافة االلكرتونية -3
نظرهتم املختلفة وفقا ملعايري وقد اخرتان قسمت الصحف االلكرتونية اىل تصنيفات عديدة على حسب العلماء و 

 :يف دراستنا التقسيم االنسب و االقرب لطبيعة الصحافة االلكرتونية على حسب النظرة الشخصية لنا
 وتنقسم إىل  :الصحف االلكرتونية ابعتبار وجود اصل مطبوع او عدمه -3-1
ما هي صحف قائمة بذاهتا وميكن ان حتمل نفس اسم  :online newspaperالصحف االلكرتونية كاملة( أ

 :الصحيفة الورقية ميتاز هذا النوع بـ
تقدمي نفس اخلدمات االعالمية والصحيفة اليت تقدمها الصحيفة الورقية من اخبار وتقارير واحداث وصور -

 .وغريها
الطبيعة اخلاصة بشبكة تيحها وتتقدمي خدمات صحفية واعالمية إضافية ال تستطيع الصحيفة الورقية تقدميها -

 .االنرتنت
 1.النصية و الصوتية" MULTIMÉDIA"تقدمي خدمات الوسائط املتعددة -
هي مواقع الصحف الورقية على الشبكة واليت تقتصر خدماهتا على :صحف الكرتونيه هلا اصدار مطبوع( ب

 2.بط ابملواقع االخرىتقدمي كل او بعض مضمون  الصحيفة الورقية وخدمة تقدمي االعالانت و الر 
 :الصحف االلكرتونية ابعتبار التقنيات املستخدمة يف املوقع  -3-2
والذي يتيح  Grafic.interchangeformatالتباديلالصحف االلكرتونية اليت تستخدم تقنية اجلرافيك ( أ

يدة قد ال متكن نقل صور شكلية من بعض مواد الصحيفة الورقية اىل موقعها على االنرتنت وهي تقنية غري ج
 3.القارئ من امليزات التفاعلية ملواقع الويب

                                                           
 .04صمرجع سابق، : وصوفية معنصري ،ينراوية فزا1

 .01ص، 7434عمان،  دار آيلة للنشر و التوزيع،،  3ط، العربية نت منودجا، فضائيات العامل الرقمي: فارس حسني خطاب2

 .310، مصر،ص7433اإلفراج الصحفي و الصحافة االلكرتونية، دط،دار املعرفة اجلامعية،: أشرف فهمي خوجة3
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 portable Datogram, formatأو  PDFالصحف االلكرتونية اليت تستخدم تقنيه النص احملمول ( ب
بواسطته يتم نقل النصوص و الصور و خمتلف املواد االعالمية من الصحيفة الورقية اىل موقعها على الشبكة كما : 

 1.لى النسخة الورقيةهو موجود ع
HTML (hypertext markupforma )الصحف االلكرتونية اليت تستخدم تقنيه النص الفائق ( ج
و هو النمط الذي يتيح وضع نصوص الصحيفة االلكرتونية بشكل مستقل عن نصوص الصحيفة الورقية :

الصوت و لقطات الفيديو وامكانية ويستفيد من امكانيات االنرتنت املتعددة وامهها اجلمع بني النص و الصورة و 
 2.توافر خدمات البحث واألرشيف ونسخ النصوص

صحف الكرتونية جتمع بني منط النص الفائق والنمط احملمول لالستفادة من مزااي النظامني حيث النص الفائق ( د
قل صورة حرفية من يوفر امليزات التفاعلية وعرض املوضوع من خالل الوسائط املتعددة و النص احملمول الذي ين

صفحة اجلريدة وذلك ألن البعض يفضل أن يرى صحيفة يف الشكل الذي اعتاده عليها مثل صحيفة املستقبل 
 3.والنهار اللبنانيني

 : انواع الصحف االلكرتونية تبعا الستقالليتها او تبعيتها وتنقسم اىل  -3-3
موازي ملا ينشر على النظري الورقي ما عدا املواد االعالمية ويكون ما ينشر الكرتونيا : النشر الصحفي املوازي ( أ

 .اي الصحيفة االلكرتونية نسخة عن الورقية
أي ما يوجد يف الصحيفة االلكرتونية عبارة عن عناصر فقط من الصحيفة الورقية : النشر الصحفي اجلزئي( ب

 .فهي ال تنشر كل ما يوجد يف الورقية بل تنشر اجلزء مما حتتويه
 .هذا النوع ال يكون له عالقة ابلصحيفة الورقية اي ليس هلا نظري مطبوع: النشر الصحفي اخلالص( ج

ميثل قيام املكتبات بنشر البحوث والدراسات الكرتونيا عن طريق النهاايت الظرفية ابستخدام اخلط املباشر وأجهزة 
االلكرتونية أي أن احلصول على املعلومات  حاسوبية تستخدم على الشبكة العاملية للمعلومات ويطلع عليها القراء

 4.ال يتم إال ابلطريقة االلكرتونية احملضة
                                                           

 .00ص ،مرجع سابق: نوارة فار1

 .344ص، مرجع سابق: رضا عبد الواجد أمني 2

 .00ص ،مرجع سابق: نوارة فار3

 .304، ص7434، عمان ،3االنرتنت و النشر االلكرتوين، دار اسامة،ط: غالب عوض النوايسة4
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 :امهية الصحافة االلكرتونية -4
 .سرعة انتشار املعلومات ووصوهلا اىل اكرب شرحية ويف اوسع جمتمع حملي ودويل ووقت واقل تكاليف -3
 .سرعة حتديث وتعديل وجتديد اخلرب االلكرتوين-7
 1.الستجابة للقارئ وسهولة مناقشة اخلرب بني الكاتب والقارئسرعة ا-1
 .توفر الصحافة االلكرتونية مساحة اوسع لألقالم الشابة واهلواة و لكافة شرائح اجملتمع -0
 .استطاعت الصحافة االلكرتونية أن تتخطى احلدود احمللية والعربية والدولية وحدود القانون والرقابة-0
 .نية توفر اجلهد والوقت واملالالصحافة االلكرتو -4
 .متكنت من خلق جمتمعات متجانسة حول قضية ما-0
 2.توفر النقد والتعليق على اخلرب االلكرتوين -0

 :اخلدمات اليت تقدمها الصحافة االلكرتونية -5
ان ظهرت الصحافة االلكرتونية وضعت بني ايدي مجهورها العديد من اخلدمات والكثري من االمتيازات نذكر  منذ
 :منها

وهي جمموعه من االخبار واملواضيع املتنوعة املختارة ومما ينشر على صفحات الصحيفة يتم  :القوائم الربيدية -3
وين لتمكينهم من متابعة أحدث األخبار ارساهلا لألعضاء املشاركني يف الصحيفة عرب بريدهم االلكرت 

 .واملستجدات العاملية واإلقليمية والدولية
كما تقدم نشره اخبارية يتم ارساهلا يوميا للمستخدم ابملوقع أطول فرته ممكنه خالل االستخدام حىت ال يغادره 

 3.للقيام أبنشطه الربيد االلكرتوين من مواقع أخرى
ه اخلدمة للمستخدم امكانية التفاعل والتعليق على ما نشر يف الصحيفة وتتيح هذ:التعليق على األخبار -7

وامكانيه الوصول للمحرر فيحدث تفاعل بني القارئ واحملرر وهذا ما يسمى ابلتفاعل ثنائي االجتاه 
 .فيمكن للمستقبل أن يكون مرسل بواسطة رجع الصدى

                                                           
 .34ص  ،زيد منري سليمان، مرجع سابق1

، ص 7433، ر الثقافة للنشر و التوزيع، عمانداالدليمي، دمحم الصحافة االلكرتونية و التكنولوجيا الرقمية، عبد الرزاق 2
 .00،00ص

 .330ص، حسن دمحم نصر، االنرتنت و االعالم و الصحافة االلكرتونية، مكتية الفالح للنشر و التوزيع 3
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قع ولزائره على السواء  فالزائر من حيث يعد التصويت من االدوات املهمة للمو  :يف التصويت ةاملشارك -1
ااتحة اجملال امامه للتعبري عن الرأي وللموقع من حيث ميكن قياس رأي زائره ومعرفه مدى تفاعلهم معها 

 1.ومواقفهم منها
أي أن املستخدم ال يضيع وقته ابلبحث يف كافه الصحيفة وإمنا عليه ادخال الكلمة  :خدمة البحث -0

املفتاحية يف الصحيفة وتظهر املعلومات املراد البحث عنها وهذه من اخلدمات اليت تعترب امتيازا تقدمها 
 .الصحيفة جلمهورها

إبمكان قراء الصحف االلكرتونية العودة بكل سهولة إىل الصحف  :خدمه البحث يف االرشيف -0
االلكرتونية للبحث يف ارشيفها عن االعداد السابقة و االطالع عليها دون عوائق أو صعوابت كما ميكن 

للقراء التفاعل عرب الروابط التفاعلية املوجودة عرب موقع اجلريدة لتقدمي النقد والردود واملشاركة يف 
 2.ت الرأي وغريها من اخلدماتاستطالعا

 (مسات)خصائص الصحافة االلكرتونية  -6
تقدم الصحافة االلكرتونية كل من الصوت و الصورة والنص و بشكل مرتابط و يف قمة  :تعدد الوسائط -3

مع  االنسجام واإلفادة املتبادلة ويعود ذلك إىل أن أدوات ممارسة الصحافة االلكرتونية تعتمد ابألساس على التعامل
 3.احملتوى املخزن رقميا، الذي يتم فيه مجع وختزين وبث مجيع أشكال املعلومات

من خالل قدرة املستخدم من الوصول بسهولة إىل عدد كبري من مصادر املعلومات وهذا ما يتيح له  :املرونة -7
 .تلف األشكال والطرقفرصة انتقاء املعلومات اليت يراها جيدة وصادقة، وأيضا نقل وحتميل وختزين املواد مبخ

أي يسمح إبنشاء صحف متعددة األبعاد ذات حجم غري حمدد نظراي ميكن من خالهلا إرضاء  :التنوع -1
 4.مستوايت متعددة من االهتمام واستخدام النص املرتابط أو الفائق

                                                           
 .770،ص7434، دار وائل للنشر ، األردن،3االعالم اجلديد و الصحافة االلكرتونية، ط: الدليميدمحم عبد الرزاق 1

 .330، 330ص ، ص7440الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب، جامعة بغداد ،: الفيصل عبد األمري2

 .30ص، مرجع سابق : زيد منري سليمان3

 .03ص ،مرجع سابق :الدليميدمحم عبد الرزاق 4
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ل، وتتيح هذه امليزة حيث متيز اإلعالم اجلديد عن التقليدي ابلتفاعل بني املرسل واملستقب:التفاعل و املشاركة-0
امكانية التجاوز املباشر مع مصممي املواقع وعرض أرائه بشكل مباشر، كذلك املشاركه يف منتدايت احلواريني 

املستخدمني، كما يتيح عنصر التفاعلية امكانية التحكم ابملعلومات واحلصول عليها وارساهلا عرب الربيد 
 1.االلكرتوين

ب النص على املوقع االلكرتوين جزءا من تكاليف الطبع والتوزيع ويضمن توفر على صاح :عامل الكلفة -0
 2.الوقت

من خالل متكني اجلمهور من بسط نفوذه على املادة املقدمة من خالل االختيار ما بني الصوت و  :التمكني -4
 .الصورة والنص املوجود على احملتوى الصحفي، سواء كانت اخبار او تقارير او حتليالت

وهي خاصة مبساحات ختزين اهلائلة املوجودة على احلاسبات اخلادمة اليت تدير املواقع، ال  :دود املفتوحةاحل -0
 3.جتعل قيود تتعلق ابملساحة أو احلجم أو عدد األخبار

هي الدرجة اليت تستطيع مواقع الصحف االلكرتونية يف شبكه االنرتنت مواكبة االحداث  : احلالية و اآلنية -0
واملستجدات، وتزويد القراء آبخر األخبار واملعلومات، فأهم ما ميز الصحافة االلكرتونية عن نظريها هي الفورية يف 

 .يف حلظة وقوعهانقل األخبار فور وقوعها والتغطية الصحفية احلية لألحداث مع موقع حدوثها و 
 4.إبمكان إرسال الرسائل يف وقت مناسب للفرد املستخدم:تزامنيةالال -0

 .توفر الصحافة االلكرتونية ارشيفا وقاعدة معلوماتية للصحفي والقارئ يف كل وقت :االرشفة -34
 أوسع جمتمع حملي تتميز الصحافة االلكرتونية بسرعة انتشار املعلومات ووصوهلا اىل اكرب شرحية ويف :السرعة -33

ودويل ويف أسرع وقت وأقل تكلفة والتحديث الفوري للمعلومات تبعا لتطور األحداث وسرعة تعديل وجتديد اخلرب 
 5.االلكرتوين

                                                           
 .774،ص7437الصحافة املتخصصة، دار السريو للنشر و التوزيع و الطباعة،عمان، :ابراهيم فؤاد اخلصاونة1

 .730ص ،فؤاد اخلصاونة، مرجع سابقابراهيم 2

 .30ص، مرجع سابق: زيد منري سليمان3

 .777ص ،االعالم اجلديد و الصحافة االلكرتونية، مرجع سابق-الدليميدمحم عبد الرزاق 4

 ،7430عمان، ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،الصحافة االلكرتونية يف ظل الثورة التكنولوجية :علي عبد الفتاح كنعان 5
 .70،14صص 
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قدرة الصحف االلكرتونية على اخرتاق احلدود والقارات و الدول دون رقابة او موانع او رسوم بل وبشكل  -37
 . االنرتنتفوري ورخيص التكاليف وذلك عرب

تتميز الصحافة االلكرتونية بسمة النطاق العاملي فبإمكاانت هذا النوع من الصحافة ألغت احلواجز : الكونية-31
 1.اجلغرافية وتواصلت مع مجاهري عديدة ومتنوعة

                                                           
 .743،ص7434الدليمي، فن التحرير االعالمي املعاصر، دار جريد للنشر و التوزيع، عمان،دمحم عبد الرزاق 1
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 :اجيابيات وسلبيات الصحافة االلكرتونية -7

  :االجيابيات( أ
 .دون االكرتاث للمسافة اليت تفصل بينك وبني مكان صدورهاامكانية احلصول عليها بسهولة وقراءهتا -
 .املرونة املتعلقة ابخلرب وذلك من خالل التعامل معه والقدرة على التعديل الالزم والتحديد إذا تطلب االمر ذلك-
 .تتيح للقارئ امكانية قراءته لكم  هائل من الصحف يف وقت قصري مقارنة ابلورقية-
 1.التعديالت على املواد االعالمية املختلفة سواء ابحلذف او االضافةامكانية اجراء  -
السرعة ويقصد هبا سرعة وصول املواد االعالمية اليت تنشر على الصحف االلكرتونية ألكرب فئة ممكنة سواء  -

 .كانت حملية اقليمية أو حىت دولية
نشر على موقع الصحيفة االلكرتونية فهي ال فتح أفاق أمام الكثري من األفراد حبيث يتمكنون من الكتابة وال-

 .تقتصر على فرد دون اخر كما احلال يف الورقية
توفر للصحفي ارشيفا وقاعدة معلوماتية يف كل وقت حيث اهنا منحت كذلك للقارئ حرية واسعة يف التعبري -

مما أدى إىل هتيئة ظروف  الفكري والعقائدي والفين والتواصل مع االخرين ثقافيا وفكراي بسرعة ومعرفة أرائهم
 2.اإلبداع يف جماالت خمتلفة

 .توفري الوقت واجلهد واملال الذي تتطلبه الصحافة الورقية-
توفري التفاعلية أي ردة الفعل السريعة للقارئ اجتاه ما ينشر من مواضيع ومفاهيم اعالمية بكافة أشكاهلا كما -

 .توفر امكانية التعليق والنقد االلكرتوين
استطالعات الرأي وهي اخلدمة اليت متكن الصحيفة من معرفة اراء القراء حول فكرة أو موضوع معني او خدمه -

 .قضية ما
فتحت ابواب كبرية لربح املؤسسات الصحفية عليها ان تستعملها بتعديل األساليب اإلنتاجية والتحريرية مبا -

 3.يتالئم مع التغريات يف التكنولوجيا ورغبات القراء

                                                           
 .00،04ص، ص 7437،دار اسامة، االردن،3االعالم و التنشئة اجل، ط: صاحل خليل امحد العقور1

 .330ص ، تيسري أبو عوجة، مرجع سابق2

 .04ص، 7433، دار الثقافة ، االردن،3الصحافة االلكرتونية الرقمية،ط: الدليميدمحم عبد الرزاق 3
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  :لبياتالس( ب
الصحافة االلكرتونية سالح ذو حدين فرغم امهيتها الكبرية وخدماهتا املتعددة اال ان  ذلك مل مينع من ظهور 

جرائد االنرتنت  jon katzانتقد جون كاتز " سلبيات وعوائق تتحدى مستقبل الصحافة االلكرتونية حيث
ا من الوقت كما أن املالئمة واحلرية البصرية والشعور فقراءة جريدة الكرتونية يعد عملية صعبة ومتعبة وتستغرق مزيد

 1".ابألولوايت كخربة شخصية موجودة
 :كذلك تطرقنا جملموعة من سلبيات الصحافة االلكرتونية نذكرها يف النقاط التالية

 .غياب السيولة املالية حيث تعاين أغلب الصحف االلكرتونية  من مشكل التمويل-
 .قادر عن التحري على مصادر املعلومات بشكل دقيق اإلعالم االلكرتوين غري-
وجود صحف ال تلتزم ابألمانة والشفافية وانتشار الكتابة ابسم مستعار أو قيام البعض ابستخدامها كمساحة  -

 2.لتصفية اخلصوم عرب اصطناع أخبار وصور ومهية
السوء اىل جناح العازم وقد تدفعه اىل  احلاجه يف السرعة لألخبار االلكرتونية ،السرعة سالح ذو حدين قد حتمل-

 3.اخلسارة
غياب اإلطار القانوين واملهين الذي ينظم عمل الصحفيني يف اجملال اإللكرتوين وحيفظ حقوقهم فال توجد نقاابت -

 4.مهنية هلم كما ال يسمح ابنضمامهم لنقاابت الصحفيني
التقاليد واحملرمات والقيم وذلك لغياب الرقابة املطلقة إمكانية قيام األشخاص بتزوير املعلومات وكسر املعتقدات و -

 .اليت يتيحها اإلعالم االلكرتوين لألفراد
ال توفر الصحف االلكرتونية اإلمكاانت التقنية والتكنولوجية للكثري من الدول النائية وابلتايل الصحف -

 .االلكرتونية منوها يقتصر على الدول املتقدمة
                                                           

، دار املعرفة 3الصحافة االلكرتونية دراسات يف التفاعلية و تصميم املواقع، ط: شريف درويش اللبان 1
 .13،ص7440اللبناين،القاهرة،

،دار اإلعصار العلمي، 3نية،طاالعالم املقروء بني الصحافة الورقية و الصحافة االلكرتو : نزار بشري جديد2
 770ص7430األردن،

 307ص7434، دار اسامة، االردن،3تكنولوجيا الفن الصحفي،ط: فريد مصطفى 3

 704ص 7440دار اليازودي، األردن، 3الصحافة االلكرتونية العربية ،ط:علي عبد الفتاح كنعان4
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 .راد إبعطائهم نظرة سلبية عن نظريهتا الورقية واليت جبل عليها االفرادتغري أفكار وأراء األف-
ال تكون متاحة لكافة األفراد فقط من ميلك احلاسب اآليل أو اهلواتف الذكية من يستطيع الوصول إليها إضافة -

 .إىل التكاليف اليت يدفعها األفراد للحصول على األنرتنت
 1.تعلقة مبستقبل هذا النوع من اإلعالمغياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية امل-

 :الصعوابت والتحدايت اليت تواجه الصحافة االلكرتونية-9
 .تعاين الصحف االلكرتونية  كثرة الصعوابت املادية تتعلق بتمويلها وتسديد مصاريفها-3
 غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية املتعلقة مبستقبل هذا النوع من اإلعالم-7
 2. االلكرتونينيندرة الصحفيني-1
 .غياب األنظمة واللوائح والقوانني علما أهنا حباجة ماسة إليها-0
 3.عدم وجود عائد مادي للصحافة االلكرتونية من خالل اإلعالانت-0
 .املنافسة الشديدة على االنرتنت-4
 .اإلعتداء على الصحفيني والفقرات الصحفية-0
 .منع النشر ومنع التغطية-0
 4.الصحافة واالعتداء عليهاإنتهاك -0

 :سبل النهوض ابلصحافة االلكرتونية -11
وعرضه على اجمللس التشريعي للمصادقة  3000اجراء تعديالت على القانون اخلاص ابلنشر واملطبوعات لعام -3

 .عليه وتطبيقه
ة مناقشه أمور وقضااي ضمان تعديل بنود محاية حرية الرأي والتعبري وحرية النشر واحلصول على املعلومات وحري-7

 حكومية ورمسية وحرية املعارضة
 .ترسيخ مبدأ سيادة القانون من خالل دور مؤسسات اجملتمع املدين بشكل خاص-1

                                                           
 .07ص ،مرجع سابق :فزاين، صوفية معنصريراوية1
 .70ص، 7434، ،دار وائل للنشر و التوزيع، عماناالعالم اجلديد و الصحافة االلكرتونية: يميالدلدمحم عبد الرزاق 2

 .70ص ، 7434، التغطية االخبارية يف الصحافة االلكرتونية دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان: أنصار وحيد فيضي3

 .300ص، 7434، تكنولوجيا الفن الصحفي، دار أسامة للنشر و التوزيع عمان:فريد مصطفى4
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 1.حرية التفكري والتعبري الذي يعترب جزء من نظام احلكم الدميقراطي-0
 .إحرتام وتقدير الصحفي واإلعالمي واحملافظة على حريته وحقوقه-0
 .ظروف عمل الصحفينيحتسني -4
بناء هيئات حتريرية كاملة متكاملة قادرة مثقفة متعلمة تعمل بشكل مجاعي والبعد عن الفردية يف اختاذ القرارات -0

 2.حول األخبار وعدم بروز رئيس التحرير مبقام اآلمر الناهي
 .جملرمنيإنشاء حماكم خاصة لالخرتاقات واألخطاء الصحفية وعدم عرض الصحفيني يف حماكم ا-0
اإلقرار حبرية اعتناق معتقدات سياسية وأفكار يريدوهنا دون قيد أو منع،و احلق يف الوصول إىل املعلومات -0

 3.ونشرها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .73ص، مرجع سابق :زيد منري سليمان1

 .300ص  ،مرجع سابق :فريد مصطفى2

 .03ص، مرجع سابق ،الصحافة االلكرتونية والتكنولوجيا الرقمية: الدليميدمحم عبد الرزاق 3
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 :اخلالصة

نستخلص من خالل ما سبق أن الصحافة اإللكرتونية أصبحت تستخدم وسائط أخرى يف النشر عرب 
يف الظروف  إخباراي عاأعدادها، فقد أصبحت مرج ارتفاعاألنرتنت أكسبها مزااي وخصائص مما أدى هبا إىل 

اجلادة، وأصبح من الطبيعي أن يقبل عليها األستاذ اجلامعي ورغم كل االنتقادات املوجهة للصحافة اإللكرتونية إال 
كل وسيلة إعالمية مجهورها ولكل لأن قدرهتا وإمكانياهتا قد أهلتها إلعادة تشكيل عامل جديد لإلعالم واالتصال،ف

.متطلباته
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 :متهيد

هلذه الدراسة يف الفصول السابقة فإن هذا يسر لنا االنطالق ( املنهجي والنظري)بعد التطرق إىل اجلانبني 
يف العمل امليداين، وذلك من أجل الكشف عن اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية، على عينة 

 . من أساتذة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 :تفريغ البياانت وعرضها -1
 :احملور اخلاص ابلبياانت الشخصية -1-1

 املبحوثني حسب متغري اجلنس ميثل توزيع إجاابت(: 11)اجلدول رقم -أ

 %النسبة املئوية التكرار اجلنس
 01.00% 10 ذكر
 04.70% 00 أنثى

 %100 81 اجملموع
 01.00%مث نسبة الذكور ب 04.70%أعلى نسبة لإلانث ب أن  :تدل بياانت اجلدول السابق على

ونفسر ذلك ابرتفاع نسبة اإلانث يف اجلامعات اجلزائرية الذي نتج من خالل االهتمام الذي حضيت به املرأة  -
خالل السنوات األخرية حفزها وشجعها على اكتساح عامل الشغل والتعليم فمنح مناصب للفئة األنثوية أكثر 

ه من خالل إجابة املبحوثني على االستمارة، كذلك الوثيقة املرفقةاليت مقارنة بفئة الذكور وهذا ما حتصلنا علي
حتصلنا عليها من إدارة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واليت متثل توزيع األساتذة يف الكلية حسب اجلنس تؤكد 

 .أن اإلانث أكرب من الذكور

 :ناملبحوثني حسب متغري الس إجاابت ميثل توزيع(: 12)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار السن
 34.70% 31 سنة 31أقل من 

 03.70% 03 سنة 41إىل 31من
 73.70% 30 سنة 51إىل 41من

 33.70% 0 سنة 51أكثر من
 111% 81 اجملموع
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سنة  04إىل 13أكرب نسبة للمبحوثني الذين يرتاوح أعمارهم من أن  :تدل بياانت اجلدول السابق على
سنة  14مث فئة أقل من  73.70%سنة بنسبة 04إىل  03عينة البحث الكلية تتم فئة من من  03%بنسبة 
 .33.70%سنة بنسبة  04أكثر من  والفئة األدىن كانت للمبحوثني 34.70%بنسبة 

سنة إلكمال أي أستاذ فرتة الدراسة والتكوين حيث النسب  04إىل  13ونفسر ذلك مبنطقية السن من 
د احتواء كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية على الطاقات الشابة اليت متلك مؤهالت وقدرات اليت حتصلنا عليها تؤك

 .لتقدمي األفضل للطالب اجلامعي واجلامعة

 يتمثل توزيع إجاابت املبحوثني حسب متغري التخصص (:13)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار التخصص
 70.00% 71 إعالم واتصال
 31.00% 33 علم النفس
 04% 04 علم اجتماع

 0.0% 4 الرتبية البدنية والرايضة
 111% 81 اجملموع
مث إعالم واتصال  لعلم االجتماع، 04%أعلى نسبة للمبحوثني  ان: تدل بياانت اجلدول السابق على

من  0.0%وأدىن نسبة كانت لعلوم الرتبية البدنية والرايضة ب%13.75وعلم النفس بنسبة 70.00%بنسبة
 .أفراد عينة البحث الكلية

ونفسر هذه النتائج بعدد األساتذة املوجودين يف كل ختصص حيث أفادتنا الوثيقة املقدمة من طرف إدارة  
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية أن أكرب عدد من األساتذة موجودين يف علم االجتماع مث قسم اإلعالم واتصال 

 .لبدنية والرايضة حيث نالحظ نقص األساتذة هلذا التخصصمث علم النفس وأخري علوم الرتبية ا
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 .ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حسب متغري الرتبة العلمية(: 14)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار الرتبة العلمية
 / / أستاذ ما عد قسم ب
 30.00% 30 أستاذ ما عد قسم ا

 74% 34 أستاذ حماضر قسم ب
 31.00% 33 حماضر قسم ا أستاذ

 0% 0 أستاذ التعليم العايل
 07.0% 10 أستاذ مؤقت

تدل بياانت اجلدول السابق على توزيع إجاابت املبحوثني حسب متغري الرتبة العلمية وكانت أعلى نسبة 
 30.00%ب" ا"مث أستاذ مساعد قسم  74%ب" ب"مث أستاذ حماضر قسم 07.0%لألساتذة املؤقتني بنسبة

وكانت نسبة أستاذ  0%أما أدىن نسبة كانت لألستاذ التعليم العايل ب 31.00%ب" ا"أستاذ حماضر قسممث 
 فكانت منعدمة" ب"مساعد قسم 

نفسر هذه النتائج ابرتفاع عدد األساتذة املؤقتني بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ابلدرجة األوىل  
فالكلية " ب"أكرب من ابقي الفئات أما فئة أستاذ ما عد قسم بعدد " ب"كذلك وجود األساتذة احملاضرين قسم 

 .ال حتتوي على أي أستاذ من صنف هذه الفئة

 :احملور اخلاصبمكانة الصحافة اإللكرتونية -1-2

 .ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول مدى استخدامهم للصحافة اإللكرتونية(:15)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار اإلجابة
 00% 04 نعم
 0% 0 ال

 111% 81 اجملموع
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يستخدمون الصحافة  الذينهم على نسبة ألفراد عينة البحث ان أ :تدل بياانت اجلدول السابق على
 .%344من اصل  0% اليستخدموهنا ب وأدىن نسبة للذين  00% ب االلكرتونية 

ونفسر ذلك أن الصحافة اإللكرتونية انتشرت بشكل رهيب يف أوساط اجملتمع ومست مجيع الفئات مبا 
 .يف ذلك األساتذة فأصبح األستاذ اجلامعي يستخدمها يف جماالت عدة يف حياته العملية واملهنية 

 لكرتونيةميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول األقدمية يف إستخدام الصحافة اإل(: 16)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار السنوات

 4.00% 0 سنة
 0.00% 4 سنوات2

 30.00% 37 ثالث سنوات
 40.00% 01 أربع سنوات فما فوق

 111% 76 اجملموع
أربع سنوات فما فوق مث أتيت فئة الذين  كانت  أكرب نسبةان  :تدل بياانت اجلدول السابق على

 .0.00%مث بسنتان بنسبة 30.00%وأدىن نسبة مند ثالث سنوات ب 40.00%يستخدموهنا بنسبة

 .كانت ألفراد عينة البحث الذين يستخدمون الصحافة اإللكرتونية منذ سنة واحدة فقط

ونفسر هذه النتائج بظهور الصحافة اإللكرتونية مند سنتني واألستاذ اجلامعي استخدم الصحافة 
فاإلنسان بطبعه حياول الوصول إىل كل ما هو جديد واستخدامه لتسهيل بعض اإللكرتونية مند انتشارها 

الصعوابت عليه وهذاما يفسر إرتفاع نسبة أفراد عينة البحث الذين يستخدموهنا مند أربع سنوات فما فوق ونقل 
 .نسبة املبحوثني كلما قلت سنوات استخدامهم للصحافة اإللكرتونية

من أفراد عينة البحث أجابوا بعدم استخدامهم للصحافة  0نظر ألن  04أصبحت العينة الكلية  :مالحظة
 .استمارات 0اإللكرتونية فقمنا إبلغاء 
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ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول عدد املرات املستخدمة يف الصحافة اإللكرتونية يف (:17)اجلدول رقم
 .األسبوع

 %النسبة املئوية التكرار عدد املرات
 30.33% 31 مرة

 30.00% 33 مراتن
 40.07% 07 أكثر من ثالث مرات

 111% 76 اجملموع
يف  40.07%أكرب نسبة يستخدموهنا أكثر من ثالث مرات بأن  :تدل بياانت اجلدول السابق على

 .30.00%وأدىن نسبة لفئة مراتن ب 30.33%األسبوع مث فئة مرة واحدة بنسبة 

هذه النتائج مبدى أتثري الصحافة اإللكرتونية على فئة أكثر من ثالث مرات حيث يستخدموهنا  ونفسر
ألغراض متعددة ما جعل استخدامهم ملا يكون بصفة متكررة يف األسبوع أما الفئتني املواليتني فالنسب بينهم 

 .متقاربتني

 ية يف االطالع على الصحف اإللكرتونيةميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول الساعات املقض (:18)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار عدد الساعات
 03.17% 10 ساعة واحدة

 13.00% 70 من ساعة إىل ساعتني
 30.34% 31 أكثر من ثالث ساعات

 111% 76 اجملموع
أتيت أدىن فئة و 03.17%أعلى نسبة بكانت فئة ساعة واحدة   أن :تدل بياانت اجلدول السابق على

 . 30.34مث فئة أكثر من ثالث ساعات بنسبة .13.00%من ساعة إىل ساعتني بنسبة



 اإلطار التطبيقي: الفصل الرابع
 

74 

 

ونفسر نتائج احملصل عليه ساعة الواحدة تكون كافية ملطالعة الصحف اإللكرتونية وكلما جلب املبحوثني 
الصحف اإللكرتونية لعدم ـكثر ملشاهدة هذه الصحف اإللكرتونية كلما ملوا بسرعة فساعة إجابة منطقية لتصفح 

 .التعذر ابلفجر وامللل

 ميثل إجاابت املبحوثني حول أوقات اإلطالع على الصحف اإللكرتونية (:19)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار األوقات
 14.43% 14 صباحا
 70.00% 70 مساء
 03.00% 03 ليال

 111% 98 اجملموع
تطالع الصحف اإللكرتونية ليال مث  03.00%أكرب نسبة بأن  :على( 40)تدل بياانت اجلدول رقم

 . 70.00%والفرتة األدىن كانت مساءا بنسبة  14.43%أتيت فئة الدين يطالعوهنا صباحا بنسبة

نفسر ذلك بدخول أغلب الفئات االجتماعية إىل الشبكة العنكبوتية ليال النتهاء العمل كذلك التفرغ من 
اليت ميارسها اإلنسان يف النهار كذلك تعترب الفرتة الليلية للراحة أما الفئتني صباحا  األشغال واالرتباطات املختلفة

 .متقاربتان تانومساءا تعترب النسب

 .ميثل توزيع املبحوثني حسب مكان مطالعة الصحف اإللكرتونية (:11)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار املكان
 00.00% 04 املنزل
 0.43% 4 العمل

 4.01% 3 املقهى االفرتاضي
 30.40% 74 يف كل مكان

 111% 117 اجملموع
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من أفراد عينة البحث يفضلون مطالعة  00.00% نسبةأكرب  أن:تدل بياانت اجلدول السابق على
مكان  من املبحوثني 0.43%يطالعنها يف كل مكان كما اختار 30.40%الصحف اإللكرتونية يف املنزل مث نسبة

 .4.01 %مطالعتهم يف العمل أما أذى نسبة فكانت للمقهى االفرتاضي بنسبة

ونفسر ذلك أبن أكثر مكان يراتح فيه اإلنسان هو منزله خصوصا وأن األنثرنت أصبحت متوفرة يف كل 
ذلك ال البيوت وميكن أيضا الوصول إليها عن طريق اهلاتف وابلتايل توفري تعب التنقل إىل املقهى االفرتاضي ك

 .ميكن لألستاذ تصفح الصحف اإللكرتونية يف العمل الرتباطه مبهمة التدريس

 ميثل توزيع املبحوثني حسب مدى تفضلهم ألنواع الصحف اإللكرتونية (:11)اجلدول رقم

 %النسبة املئوية التكرار الصحف

 10.00% 01 وطنية
 70.70% 11 أجنبية
 10.30% 00 عربية
 111% 121 اجملموع

مث الوطنية  10.30%صحف العربية بأن أكرب نسبة كانت لل :السابق على تدل بياانت اجلدول
 .70.30%أما النسبة األدىن فكانت للصحف األجنبية ب 10.00%ب

ونفسر ذلك ابالنتماء العريب وحماولة الوصول إىل األخبار اليت ختص الوحدة العربية مث اشباع الفضول 
وكل ما خيص جمتمعه مث يتطلع إىل األخبار األجنبية واليت كانت أدىن فئة من خالل املعريف حول أخبار الوطن 

 .دراستنا
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 ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول الوسيلة املستخدمة يف تصفح الصحف اإللكرتونية(: 12)اجلدول رقم

 التكرارات                  
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 14.04% 11 حاسوب حممول
 07.00% 00 اهلاتف النقال

 0.00% 4 اللحوحة اإللكرتونية
 33.33% 37 حاسوب منزيل

 111% 118 اجملموع
للصحف اإللكرتونية مطالعتهم كانت  األساتذة اجلامعنيأغلبية أن  :على تدل بياانت اجلدول السابق

الثانية املبحوثني الذين يستخدمون  تليها الرتبة 07.00%بوسيلة اهلاتف النقال أبعلى نسبة حيث قدرت 
 33.33%ومث تليها املبحوثني الذين يستخدمون احلاسوب املنزيل بنسبة 14.04%احلاسوب احملمول بنسبة

 .وتدل على املبحوثني الذين يستخدمون اللوحة اإللكرتونية وهي أقل نسبة 0.00%وأخريا نسبة

النقالة مما يسمح من سهولة استخدامها، إضافة إىل ونفسر ذلك إىل كثرة انتشار وتنوع تقنيات اهلواتف 
اخنفاض سعرها وسهولة محلها ونقلها يف كل مكان وزمان، أما السبب الثاين سيعود إىل أن عملية التمرس على 

 هذا اجلهاز تعطي نوع من األلفة والتعود بني اجلهاز ومستخدمه

يت يف املرتبة الثانية ونفسر ذلك إىل سهولة أما ابلنسبة للمبحوثني الذين يستخدمون احلاسب احملمول أت
 .محله وصغر حجمه مقارنة ابحلاسوب املنزيل إضافة إىل امليزات اليت تقدمها
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 ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول املضامني املفضلة لديهم يف الصحف اإللكرتونية(: 13)اجلدول رقم

 التكرارات                 
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 30.00% 07 مضامني علمية
 %34.40 14 مضامني معرفية

 74.01% 00 مضامني ثقافية واجتماعية
 %31.00 14 مضامني سياسية
 73.70% 04 مضامني إخبارية

 %0.00 30 مضامني إقتصادية
 111% 216 اجملموع

أن أكثر املضامني تفضيال يف الصحف اإللكرتونية هي املادة اإلخبارية  :على تدل بياانت اجلدول السابق
وهي  74.01%مث تليها املضامني الثقافية واالجتماعية بنسبة 73.70%وقد سجلت أبكرب نسبة قدرت ب

 30.00%نسبة متقاربة مع نسبة املضامني اإلخبارية مث أتيت يف الرتبة الثالثة املضامني العلمية بنسبة قدرت ب
مث تليها  34.40%كما بينت نتائج الدراسة أن املوضوعات املعرفية احتلت املرتبة الرابعة بنسبة قدرت ب

أما املضامني االقتصادية فهي تعترب أقل نسبة وقدرت  31.00%املضامينالسياسية يف املرتبة اخلامسة بنسبة 
 .0.00%ب

األخبار، إضافة إىل طبيعة اإلنسان  ونفسر ذلك كون اخلاصية األساسية للصحف اإللكرتونية هي نقل
 .فضويل حيب اإلطالع على كل ما هو جديد وآين من أخبار حول العامل

أما ابلنسبة إىل االطالع على املضامني الثقافية واالجتماعية يعود سبب ذلك إىل كون هذه املوضوعات 
 .تتسم ابلبساطة يف الطرح واليت تكون قريبة جًدا من حياة اإلنسان

لنسبة فيما خيص اإلطالع على املوضوعات السياسية واليت جاءت يف املرتبة اخلامسة حيث يرجع أما اب
 .سبب ذلك كون املبحوثني مييلون إىل املواضيع اليت يغلب عليها التحليل والنقاش واحلوارات
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 .احملور اخلاص ابملربرات املعرفية الجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية -1-3

ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول اعتمادهم لصحف اإللكرتونية كمرجع يف عملهم والبحث  (:14)اجلدول رقم
 .العلمي

 التكرارات                 
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 0.74% 0 دائما
 41.34% 00 أحياان

 13.00% 70 أبدا
 111% 76 اجملموع

أن أغلبية األساتذة املبحوثني يعتمدون أحياان فقط على الصحف  :بياانت اجلدول السابق على تدل
مث تليها يف املرتبة الثانية املبحوثني الذين أجابوا أببًدا حيث قدرت  41.34%اإللكرتونية وقد قدرت نسبتهم ب

مرجع يف عملهم وحبوثهم وهم األساتذة الذين ال يعتمدون على الصحف اإللكرتونية ك 13.00%نسبتهم ب
 .العلمية

أما النسبة الضئيلة فكانت املبحوثني الذين يعتمدون على الصحف اإللكرتونية يف حبوثهم وأعماهلم 
 .30.03%وقدرت نسبتهم ب

ونفسر ذلك تعرضها النسيب هلذه الصحف والتوزيع يف استخدام املراجع، ابلنسبة إىل املبحوثني الذين ال 
اإللكرتونية يرجع ذلك يف اعتمادهم على وسائل أخرى يف استقاءمعارفهم أو رمبا يعود إىل يعتمدون على الصحف 

 .ضعف الثقة مبا تنشر هذه الصحف

وتعترب أقل نسبة وهي املبحوثني الذين يعتمدون على الصحف اإللكرتونية كمرجع يف أعماهلم إىل قوة 
 .ثقتهم مبا تعرضه هذه الصحف من املعلومات
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ميثل إجاابت املبحوثني حول مدى اعتمادهم يف البحث عن املعلومات ومصادرها يف : (: 15)اجلدول رقم
 .الصحف اإللكرتونية

 التكرارات                   
 االحتماالت             

 %النسبة املئوية التكرار

 7.73% 0 دائما
 00% 00 أحياان

 30.00% 37 أبدا
 111% 76 اجملموع

على أن أكرب نسبة هي نسبة األساتذة الذين يبحثون عن املعلومات يف  :بياانت اجلدول السابق تدل
مث تليهم فئة املبحوثني اليت ال تبحث عن  00%الصحف اإللكرتونية يف بعض األحيان وقد بلغت نسبتهم ب

لنسبة للمبحوثني وهي اب 7.73%، وأتيت أقل نسبة تقدر ب30.00%املعلومات يف الصحف اإللكرتونية بنسبة
 .الذين تبحث عن املعلومات دائما يف الصحف اإللكرتونية

ونفسر ذلك للجوئهم هلا من عدم وجود تلك املعلومات إال يف الصحف اإللكرتونية أما ابلنسبة إىل الذين ال 
 .يبحثون عن املعلومات ويرجع ذلك إىل اعتماد هذه الفئة على مصادر حبثية أخرى

ثل توزيع إجاابت املبحوثني حول إجياد األساتذة اجلامعني مقاالت وحبوث منشورة يف مي(: 16)اجلدول رقم
 .الصحف اإللكرتونية ختدم ختصصهم

 التكرارات             
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 31.34% 34 دائما
 07.10% 00 أحياان

 30.00% 33 أبدا
 111% 76 اجملموع
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وهي الفئة من املبحوثني الذين  07.10%أن أكرب نسبة قدرت ب :السابق علىتدل بياانت اجلدول 
وهي الفئة من األساتذة  30.00%جيدون أحياان مقاالت وحبوث مذكورة يف الصحف اإللكرتونية مث تليها نسبة
وهي ابلنسبة  لألساتذة  31.34%الذين ال جيدون مقاالت وحبوث ختدم ختصصهم مث أتيت أقل نسبة قدرت ب

لذين جيدون دائما مقاالت وحبوث ختدم ختصصهم يف الصحف اإللكرتونية ، ونفسر ذلك إىل ان الصحافة ا
اإللكرتونية حتتوي على مقاالت وحبوث وجماالت تفيد ختصص األستاذ مما يتيح له عدة إمكانيات تساعدهم يف 

 .حبوثهم العلمية، مما تتيح هلم عدة خدمات كتقليل اجلهد والوقت

ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول اعتمادهم على أرشيف الصحافة اإللكرتونية للبحث عن (: 17)ماجلدول رق
 .بعض املوضوعات 

 التكرارات             
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 0.00% 4 دائما
 40.00% 04 أحياان

 74.17% 74 أبدا
 111% 76 اجملموع

على أن نسبة األساتذة الدين يعتمدون على أرشيف الصحف اإللكرتونية  :تدل بياانت اجلدول السابق
من املبحوثني مث تليها الفئة اليت ال  40.00%بعض األحيان للبحث عن بعض املوضوعات قدرت نسبتهم ب يف

من األساتذة، أما ابلنسبة للفئة اليت  74.17%تعتمد على أرشيف الصحف اإللكرتونية وقدرت نسبتها ب
 .وهي أقل نسبة 0.00%شكل دائم على أرشيف الصحف اإللكرتونية فقدرت نسبتها بتعتمد ب

ونفسر ذلك إىل رجوع هذه الفئة من املبحوثني إىل بعض املوضوعات اليت شدت انتباههم وأرادوا 
م تصفحها مرة أخرى، أما ابلنسبة للفئة اليت جانب بدائما فنفسر ذلك إىل إعتياد هذه الفئة على الرجوع الدائ

 .لألرشيف
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ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول ما إن كانت الصحافة اإللكرتونية منحتهم السرعة يف (:18)اجلدول رقم 
 .احلصول على املعلومات

 التكرارات             
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 10.01% 70 دائما
 04.00% 01 أحياان

 0.00% 4 أبدا
 111% 76 اجملموع

أن أكرب نسبة هي نسبة األساتذة الذين يرون أحياان أن الصحافة  :تدل بياانت اجلدول السابق على
مث تليها الفئة اليت رأت أن  04.00%اإللكرتونية متنح السرعة يف احلصول على املعلومات وقد قدرت نسبة 

أما املرتبة األخرية  10.01%الصحف اإللكرتونية متنح احلصول على معلومات بسرعة دائمة قدرت نسبتها ب
وهي أقل  0.00%يف الفئة اليت أقرت أبن الصحف اإللكرتونية ال متنح املعلومات بسرعة حيث قدرت نسبتها ب

 .نسبة
ويعود ذلك إىل كثرة االزدحام واإلقبال الكثيف على هذه الصحف أما ابلنسبة للفئة اليت ال ترى أن 

على املعلومة يرجع سبب ذلك إىل دخوهلذه الفئة إىل صحف الصحف اإللكرتونية متنح السرعة يف احلصول 
 .إلكرتونية متخصصة تتميز ابلسرعة يف عرض معلوماهتا

 ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول إختيار صحة املعلومة ابلرجوع إىل الصحف اإللكرتونية(: 19)اجلدول رقم 
 التكرارات                  

 اإلحتماالت
 %املؤوية النسبة التكرار

 31.34% 34 دائما
 01.00% 03 احياان

 17.00% 70 أبدا
 111% 76 اجملموع
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وهي نسبة األساتذة يلجئون يف  01.00%أن أكرب نسبة قدرت ب :تدل بياانت اجلدول السابق على
نسبتها بعض األحيان للصحف اإللكرتونية إلثبات صحة معلوماهتم، مث تليها الفئة اليت أجابت أببدا فقدرت 

 .وهي أقل نسبة 31.34%أما الفئة اليت أجابت بدائما فقدرت نسبتها ب 17.00%ب

نفسر ذلك ابلنسبة للنسبة الكبرية هذا راجع إىل استقطاب الصحف اإللكرتونية جملموعة من الكتاب 
ك إىل عدم ثقتها واملفكرين وإعالميني يف خمتلف امليادين من ذوايخلربة أما النسبة إىل أجابتبأبدا فريجع سبب ذل

 .مبا تصدر هذه الصحف

ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول تسهيل الصحف اإللكرتونية للحصول على املعلومات يف  :21اجلدول رقم 
 .وقتها

 التكرارات                  
 االحتماالت

 %النسبة املؤوية التكرار

 04.00% 13 دائما
 00.73% 00 أحياان

 4% 4 أبدا
 111% 76 اجملموع

ترى أن األساتذة اليت فئة وهي  00.73%أن أكرب نسبة قدرت ب :تدل بياانت اجلدول السابق على
لصحف اإللكرتونية تسهل أحياان احلصول على املعلومات يف وقتها، مث تليها الفئة اليت أجابت بدائًما بنسبة ا

ال تسهل احلصول على املعلومة يف وقتها  مث أتيت الفئة اليت أجابت أببدا أي أن الصحف اإللكرتونية %04.00
 .4%وهي نسبة منعدمة

ونفسر ذلك إىل نقص تكوين فئة اليت أجابت أبحياان يف هذا اجملال أو اعتيادها على احلصول على 
املعلومة من النسخ الورقية أما ابلنسبة للفئة اليت أجابتبدائما فيعود سبب ذلك إىل خربهتا يف استخدام الصحف 

 .نية ومعرفتها أبساليب وكيفيات البحثاإللكرتو 
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 .احملور اخلاص ابالجتاه حنو الصحافة اإللكرتونية -1-4

 ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول تقييم مضمون الصحف اإللكرتونية:21اجلدول رقم 

 التكرارات                  
 االحتماالت

 %النسبة املؤوية التكرار

 0.74% 0 جيد جًدا
 30.00% 30 جيد

 14.00% 70 حسن
 14.00% 70 مقبول

 3.17% 3 دون املستوى
 111% 76 اجملموع

أن أكرب نسبيت كانت بدرجيت مقبول وحسن بنسبة تقدر  :تدل بياانت اجلدول السابق على
لدرجة جيد جدا، مث  0.74%مث نسبة%30.00مث تليها املرتبة الثانية درجة جيد بنسبة تقدر ب 30.00%ب

 .3.17%وهي أقل نسبة درجة دون املستوى بنسبة اأخري 

ونفسر ذلك ابلنسبة للفئة  اليت أجابت بدرجة مقبول وحسن يعود اىل حتقيق لبعض االشباعات 
والرغبات أثناء تعرضها هلذه الصحف، أما الفئة اليت أجابت جبيد جدا فيعود السبب اىل إعجاب املبحوثني 

 .طرحها ملختلف القضااي اليت تتوافق مع رأي هذه الفئةمبضامني الصحف االلكرتونية  ورمبا ل

أما ابلنسبة للفئة املبحوثة اليت أجابت بدون املستوى فرمبا يعود سبب ذلك لدرجة املصداقية للمضامني 
 .املقدمة تكون ضعيفة مقارنة ابلصحف األخرى
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املواضيع يف الصحافة اإللكرتونية يتماشى ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول ما إن كان حتيني :22اجلدول رقم
 .مع شارع األحداث يف الواقع

 التكرارات                  
 االحتماالت

 %النسبة املؤوية التكرار

 10.34% 70 دائما
 44.01% 04 أحياان

 1.31% 3 أبدا
 111% 76 اجملموع

أن النسبة األعلى كانت أن املواضيع يف الصحف اإللكرتونية يتماشى  :تدل بياانت اجلدول السابق على
مث تليها فئة املبحوثني الذين كانت إجاابهتم بدائما  44.01%مع تسارع األحداث يف الواقع أبحياان قدرت ب

املبحوثني الذين يرون أن املواضيع يف الصحف  وهي 73.13%أما النسبة األقل قدرت ب 10.34%بنسبة
 .اإللكرتونية ال يتماشى مع شارع األحداث يف الواقع وهي تعترب أقل نسبة

ونفسر ذلك إىل تعود املبحوثني على معرفة األخبار من الصحف اإللكرتونية ابعتبار أن امليزة األساسية 
 .مات اجلديدةللصحف اإللكرتونية هي اآلنية والفورية يف طرح املعلو 

 .ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول ممارسة الرقابة على الصحف اإللكرتونية: 23اجلدول رقم

 التكرارات                  
 االحتماالت

 %النسبة املؤوية التكرار

 71.40% 30 دائما
 00.74% 07 أحياان

 73.40% 34 أبدا
 111% 76 اجملموع

أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن ممارسة الرقابة على الصحف  :بياانت اجلدول السابق على تدل
مث تليها يف املرتبة الثانية الفئة املبحوثة اليت أجابت  00.74%اإللكرتونية تكون أحياان حني قدرت نسبتهم ب
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ليها فئة املبحوثني الذين مث ت 71.40%أبن هناك رقابة متارس على الصحف االلكرتونية وقدرت نسبتهم ب
 .وهي أقل نسبة 73.40%أجابوا أبنه ال توحيد رقابة على الصحف اإللكرتونية وذلك بنسبة

ونفسر ذلك إىل ختلل بعض املواضيع البعيدة عن قيم اجملتمع يف بعض احلاالت، أما ابلنسبة للمبحوثني 
حراس بوابة يسهرونعلى تصفية الرسائل اليت كانت إجابتهم بدائما فيعود سبب ذلك إىل وجود قائد رأي و 

 .اإلعالمية

ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول متتع الصحافة اإللكرتونية خباصية احلدود املقرتحة واليت : 24اجلدول رقم
 .حررها من الرقابة مما أاتح هلا حرية التعبري

 لتكرارات ا                
 االحتماالت 

 %النسبة املئوية التكرار

 04.17% 00 نعم
 71.40% 30 ال

 111% 76 اجملموع
الصحافة اإللكرتونية خباصية متتع  أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن أن :تدل بياانت اجلدول السابق على

أما املبحوثني  04.17%احلدود املفتوحة حررها من الرقابة مما أاتح هلا حرية التغري وكانت إجابتهم بنعم بنسبة 
أن الصحافة اإللكرتونية تتمتع خباصية احلدود املفتوحة حررها من الرقابة لكن مل يتيح هلا حرية التعبري  الذين يرون

 .71.40%فقدرت نسبتهم ب

ونفسر ذلك أبن الصحافة اإللكرتونية توفر لكل ابحث إمكانية هائلة يف مساحات التخزين ونشر 
 .يشارك آرائه دون رقابةاألخبار بكل حرية، وميكن ألي ابحث أن يتصفح املوقع و 
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ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول استقطاب القراء من خالل طريقة إخراج الصحف : 25اجلدول رقم 
 .اإللكرتونية

 لتكرارات ا                
 االحتماالت 

 %النسبة املئوية التكرار

 70.41% 73 دائما
 40.00% 01 أحياان

 7.41% 47 أبدا
 111% 76 اجملموع

أن أكرب نسبة من املبحوثني يرون أن الصحافة اإللكرتونية تستقطب  :تدل بياانت اجلدول السابق على
مث تليها يف املرتبة الثانية الفئة من  40.00%ان من خالل طريقة إخراجها، وقدرت نسبتهم باالقراء أحي

ن طريقة إخراج الصحف اإللكرتونية أما الفئة اليت ترى أب 70.41%املبحوثني الذين كانت إجابتهم بدائما بنسبة
 .وهي أقل نسبة 7.41%ال تستقطب القراء فقدرت نسبتهم ب

أبن طريقة إخراج الصحف  اإللكرتونية  ال تكون دائما حمل جلب وإغراء للقراء فأحياان يرى القارئ  ونفسر ذلك
ة فالصحافة اإللكرتونية تستقطب أن طريقة إخراج الصحف اإللكرتونية مملة وهلذا كانت اإلجابة أحياان أكرب نسب

 .70أحياان القراء من خالل طريقة اإلخراج وليس دائما وهذا حسب النتائج احملصل عليها يف اجلدول 

ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول خاصية التفاعلية اليت أاتحت فرصة املشاركة للقارئ يف : 26اجلدول رقم
 .الصفحة اإللكرتونية

 لتكرارات ا                
 االحتماالت 

 %النسبة املئوية التكرار

 00.10% 00 نعم
 7.41% 47 ال

 111% 76 اجملموع
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أن أكرب نسبة كانت للمبحوثني الذين يرون أن التفاعلية هي خاصية  :تدل بياانت اجلدول السابق على
الفئة اليت ترى أن التفاعلية أما  00.10%أاتحت فرصة املشاركة للقارئ يف الصحافة اإللكرتونية بنسبة قدرت ب

 .7.71%مل تتح فرصة املشاركة للقارئ يف الصحافة اإللكرتونية بنسبة

ونفسر ذلك أن الصحافة اإللكرتونية تتميز خباصية التفاعل بني املرسل واملستقبل وتتيح هذه امليزة إمكانية 
 .التجاوز املباشر مع مصممي املواقع وعرض آرائه بشكل مباشر

اركة يف منتدايت احلواريني واملستخدمني، كما يتيح عنصر التفاعلية إمكانية التحكم كذلك املش
 .ابملعلومات واحلصول عليها وإرساهلا عرب الربيد اإللكرتوين

 .ميثل توزيع إجاابت املبحوثني حول تقيم احرتافية الصحف اإللكرتونية:27اجلدول رقم 

 التكرارات                   
 االحتماالت

 %النسبة املئوية التكرار

 0.00% 4 جيد جدا
 31.34% 34 جيد

 10.73% 74 حسن
 10.01% 70 مقبول

 7.41% 47 دون املستوى
 4.00% 40 ضعيف
 111% 76 اجملموع

أن أغلبية األساتذة املبحوثني كان تقييمهم ملستوى احرتافية الصحف  :تدل بياانت اجلدول السابق على
مث تليها يف املرحلة الثانية الفئة  10.73%و 10.01%اإللكرتونية بتقدير مقبول وحسن كانتا متقاربتني بنسب 

من األساتذة، أما تقدير جيد جدا فكان بنسبة  31.34%اليت كانت إجابتها بتقدير جيد بنسبة تقدر ب
أما دون املستوى فكانت حتتل املرتبة األخرية  4.00% مث تليها الفئة اليت أجابت بتقدير ضعيف بنسبة %0.00

 .7.41%أبقل نسبة قدرت ب
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ذلك إىل تطور الصحف اإللكرتونية اجلزائرية الدائم ومتيزها ابملرونة ومواكبة األحداث بصفة فورية،  ونفسر
أما ابلنسبة إىل الفئة اليت أجابتهم بتقدير جيد فيعود ذلك إىل انسيابية الصحف اإللكرتونية اجلزائرية يف الطرح 

 .ومناقشة القضااي اليت تثري الرأي العام

قدير ضعيف ودون املستوى فيعود سبب ذلك إىل عدم هتيئة اجلو العام السياسي أما ابلنسبة إىل ت
 .واالقتصادي والرتبوي والتعليمي والذي على أساسه يتم إعداد اجملتمع حنو أفكار السوق اإللكرتونية

 : النتائج العامة للدراسة -2

 .من أفراد عينة البحث كانوا من جنس اإلانث 04.70% -

 ".04إىل 13"اد عينة البحث كانوا ينتمون للفئة العمرية من من أفر  03.70% -

 .من املبحوثني من ختصص علم االجتماع  %04كما تبني أن   -

 ".فئة املؤقتني"من أفراد عينة البحث من األساتذة اجلامعيني  %07.0أيضا -

قط الذين ال ف %0من املبحوثني يستخدمون الصحافة اإللكرتونية يف حني  %00وتشري الدراسات أن -
 .يستخدموهنا

 .يستخدموهنا مند أكثر أربع سنوات فما فوق 40.00% -

 .من أفراد عينة البحث الصحافة اإللكرتونية أكثر من ثالث مرات يف األسبوع%40.07كذلك يستخدم   -

 .من املبحوثني يقضون ساعة واحدة لالطالع على الصحف اإللكرتونية03.17% -

 .ملبحوثني الفرتة الليلية ملطالعة الصحف اإللكرتونيةمن ا%03.00يف حني يفصل  -

 .من أفراد عينة البحث من املنزل %00.00ويتصفح -

 .من أفراد عينة الصحف العربية على ابقي الصحف األخرى %10.30كما يفضل   -

 .من أفراد عينة البحث يتصفحون الصحافة اإللكرتونية بواسطة اهلاتف النقال 07.00%-
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 .من املبحوثني املضامني اإلخبارية على ابقي املضامني األخرى %73.70ويفضل  -

من املبحوثني كان اعتمادهم على الصحف اإللكرتونية كمرجع يف عملهم والبحث العلمي %41.34و -
 ".أحياان"

 .أحياان"من املبحوثني  اليتأكدون  من املعلومات واملصادر الصحف اإللكرتونية إال 00% -

املقاالت والبحوث اليت تنشر على الصحف اإللكرتونية " أحياان"أفراد عينة البحث من %07.10وجيد  -
 .تناسب وختدم ختصصهم

على أرشيف الصحافة اإللكرتونية للبحث عن بعض " احياان"من أفراد عينة البحث %40.00يف حني يعتمد -
 .موضوعاهتم

السرعة يف احلصول " أحياان"ة منحتهم من أفراد عينة البحث أن الصحافة اإللكرتوني%04.00كذلك يرى   -
 .على املعلومات

 .صحة املعلومات ابلرجوع إىل الصحف اإللكرتونية" أحياان"من املبحوثني %01.00وخيترب  -

احلصول على املعلومة يف " أحياان"من أفراد عينة البحث أن النسخة اإللكرتونية تسهل %00.73كذالك يرى -
 .وقتها

كذلك حصلت " حسن"البحث كان تقيمهم ملضمون الصحافة اإللكرتونية على أنه  من أفراد عينة14.00% -
 .على نفس النسبة ونفس التكرار" مقبول"فئة 

حول ما إن كان حتسني املواضع يف الصحافة اإللكرتونية " أحياان"من املبحوثني كانت إجابتهم 44.01%-
 .يتماشى مع تسارع األحداث يف الواقع

 ".أحياان"أفراد عينة البحث أجابوا أبن ممارسة الرقابة على الصحافة اإللكرتونية ال يتم إال  من00.74%-

حول ما إن كان متتع الصحافة اإللكرتونية خباصية " نعم"من أفراد عينة البحث اختاروا اإلجابة  04.17%-
 .احلدود املفتوحة حررها من الرقابة مما أاتح هلا حرية التغري
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القراء من خالل طريقة إخراج " أحياان"من املبحوثني أن الصحافة اإللكرتونية تستقطب %40.00كما يرى  -
 .الصحف اإللكرتونية

حول ما إن كانت خاصية التفاعلية أاتحت فرصة املشاركة " بنعم"من أفراد عينة البحث أجابوا 00.10%-
 .للقارئ يف الصحافة اإللكرتونية

 10.73%كما أجاب" مقبول"حرتافية الصحافة اإللكرتونية على أنه من املبحوثني مستوى ا%10.01وقيم -
 ".حسن"أبنه مستوى 

 :مناقشة النتائج يف ظل الفرضيات -3

 :مناقشة نتائج على ضوء الفرضية األوىل -3-1

اليت حتتل الصحافة اإللكرتونية املرتبة األوىل من بني املصادر العلمية : حتليل النتائج اخلاصة ابلفرضية األوىل
من املبحوثني يستخدمون  %00بني أن ( 40)يعتمدها األستاذ اجلامعي أثناء أتدية مهامه العلمية اجلدول رقم 

 .الصحافة اإللكرتونية

 .يستخدمون الصحافة اإللكرتونية مند أربع سنوات فما فوق%40.00يوضح أن ( 44)اجلدول رقم 

يستخدمون الصحافة اإللكرتونية أكثر من من أفراد عينة البحث %40.07بني أن ( 40)اجلدول رقم
 .ثالث مرات يف األسبوع

يقضون ساعة واحدة لإلطالع على الصحف اإللكرتونية ومن هذه  %10يبني أن ( 40)اجلدول 
النتائج احملصل عليها حتقق الفرضية األوىل اليت ترى أن الصحافة اإللكرتونية حتتل املرتبة األوىل من بني املصادر 

 .يت يعتمدها األستاذ اجلامعي أثناء أتدية مهامه العلميةالعلمية ال

يفضل األستاذ اجلامعي املضامني العلمية واملعرفية  :مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الثانية -3-2
 فيالصحافة اإللكرتونية 

 من أفراد عينة البحث يفضلون الصحف العربية على ابقي الصحف%10.30بني أن ( 33)اجلدول 
 .األخرى
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كذلك   %73.70يوضح أن أغلبية أفراد عينة البحث يفضلون املضامني اإلخبارية بنسبة ( 31)اجلدول
مث ابقي %34.40أما املعرفية فكانت نسبتها %30.00والعلمية ب%74.01املضامني الثقافية واالجتماعية ب

 املضامني بنسب متقاربة

ن أحياان على مضامني ختدم ختصصهم وعليه من املبحوثني يتحصلو %07.10يوضح أن ( 30)اجلدول 
فإن النتائج احملصل عليها تنفي صحة الفرضية الثانية اليت ترى أن األساتذة اجلامعيني يفضلون املضامني العلمية 

 واملعرفية

هناك تباين يف إجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو : مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضية الثالثة -3-3
 .اإللكرتونية الصحافة

ونفس " حسن"يروا أن مضمون الصحف اإللكرتونية %14.00يتضح لنا من خالله أن( 73)اجلدول 
 "مقبول"النسبة أجابوا أبن املضمون 

حول ما إن كان حتسني " أحياان"من أفراد عينة البحث أجابوا ب%44.01يوضح أن ( 77)اجلدول 
 .رع األحداث يف الواقعاملواضع يف الصحافة اإللكرتونية يتماشى مع تسا

حول ما إن كانت " أحياان"من املبحوثني كانت إجابتهم ب% 40.00يربز لنا أن( 70)اجلدول
 الصحافة اإللكرتونية تستقطب القراء من خالل طريقة إخراجها

يوضح أن أغلبية املبحوثني قيموا مستوى احرتافية الصحافة اإللكرتونية ب مقبول بنسبة ( 70)اجلدول
 .%10.73كذلك بلغت نسبة الذين قيموها حبسن ب %10.01

ومن خالل النتائج اليت حتصلنا عليها ميكننا القول أن هذه الفرضية اليت ترى أن هناك تباين يف اجتاهات 
األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية قد حتققت نسبيا وذلك الختالف احلاجات الشخصية لكل أستاذ 

 والسن وامليوالت النفسية وطبيعة املضامني املفضلة على حسب اختالف اجلنس
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 :اخلالصة

بعد التطرق إىل  تفريغ البياانت يف جداول وتصنيفها،  توجهنا إىل التحليل والتفسري والتعليق على هذه 
يف ضوء البياانت، مث بعدها توصلنا إىل النتائج العامة للدراسة، مث بعد ذلك قمنا مبناقشة النتائج املتوصل إليها 

الفرضيات، كما تطرقنا إىل الفرضيات وهذا من أجل التأكد من صحتها وإثباهتا أو نفيها، حيث تبني لنا من 
 .خالل النتائج حتقق الفرضية
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 :خامتة

خالل دراستنا على األستاذ اجلامعي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة جيجل الحظنا  أنه  من
من الصعب الوصول إىل كل ما يفكر به األستاذ اجلامعي حول ظاهرة الصحافة اإللكرتونية، لكن ميكن أن نقول 

رية والثقافية واالجتماعية كذلك تطرقها باعات اإلخباشأنه يستخدمها ملا توفره من حيز احلرية والتفاعلية واال
ملختلف املواضع وابلتايل تنوعها من حيث إشباع حاجات كل أستاذ على حسب ميوالته الشخصية ورغباته 

 .اخلاصة

 لقد أصبح االعالم االلكرتوين خاصية من خاصات احلياة املعاصرة له امهية كبرية ابحتوائه لقضااي الفكر والثقافة

ني وسائل االعالم واالتصال، وبذلك استطاعت الصحافة االلكرتونية أن تفرض واقعا خمتلفا على وحماولة دجمه ب
الصعيد االعالمي والثقايف والفكري والسياسي، فهي ال تعد تطويرا فقط لوسائل االعالم التقليدية وإمنا هي وسيلة 

واملدوانت االلكرتونية وظهور الصحف  اعالمية احتوت كل ما سبقها من وسائل االعالم من خالل انتشار املواقع
 . واجملالت االلكرتونية
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عبد  -.( 3000خصائص املعلم املهين و كفاايته، دائرة الرتبية والتعليم، انروا يونسكو، : خريي عبد اللطيف .19
 .7434 الدليمي، فن التحرير االعالمي املعاصر، دار جريد للنشر و التوزيع، عمان،دمحم الرزاق 

 .7434البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، أساليب : حي مصطفى عليان، عثمان دمحم غنيميرب .21
التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤى التطور، دار الفكر العريب،  : بن سلمان البذريدمحم رشدي امحد طعيمة،  .21

 .7440القاهرة، 
 .7440منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلجتماعية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، : رشيد زروايت .22
 .7440، القاهرة3دار الفجر للنشر و التوزيع،ط: الصحافة االلكرتونية: ا عبد الواجد أمني رض .23
 .7433الصحافة اإللكرتونية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، : زيد منري سليمان .24
 .البحث االجتماعي واإلعالمي، دار املعرفة اجلامعية، د تمنهجيات : سامية دمحم جابر .25

 ، االردن،للنشر والتوزيع دار اسامة ،3، طتماعيةجاالعالم و التنشئة اإل: أبو الصقورأمحد  صاحل خليل .26
7437. 

 .، مصر، بدون سنة1الرتبية وطرق التدريس، دار املعارف، ج: صاحل عبد العزيز .27
 .7440، دار املسرية، األردن، 4سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية، ط: صاحل دمحم علي أبو جادو .28
 .7433اإلعالم اجلديد، مؤسسة طيبة، القاهرة، : دصالح عبد احلمي .29
 .7440طرائق التدريب العامة معاجلة تطبيقية معاصرة، دار الثقافة، عمان، : عادل أبو العز سالمة و آخرون .31
 .7444، الصحافة االلكرتونية يف الوطن العريب، دار الشروق، عمان :عبد األمري الفيصل .31
 .7440، دار املعارف للنشر والتوزيع، مصر، 3التعليم اجلامعي العريب، طتطوير : عبد الرمحن العيسوي .32
 .7434، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان االعالم اجلديد و الصحافة االلكرتونية،: الدليميدمحم عبد الرزاق  .33
 .7433، دار الثقافة ، االردن،3الصحافة االلكرتونية الرقمية،ط: الدليميدمحم عبد الرزاق  .34
،  مكتبة 3اخالقيات ومتطلبات التأهيل الرتبوي لألستاذ اجلامعي، ط: محيد الكبيسي واخرون عبد الواحد .35

 .7431اجملتمع العريب للنشر و التوزيع، عمان 
التطور االكادميي و االعداد للمهنة االكادميية بني حتدايت العوملة و متطلبات : نينحسدمحم العجمي  .36

 .7440مصر التدويل،املكتبة العصرية للنشر والتوزيع،
 .، اجلامعة املفتوحة ، طرابلس، د تالبحث العلمي أساليبه وتقنياته: العجيلي عصمان سركز، عياد سعيد أمطري .37
 . 7431 ، دار زهوان ،عمان، ورية ، مدخل إىل الصحافة االلكرتونيةطعالء الدين ان .38
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 .7430 عمان،

، ديوان املطبوعات اجلامعية، 0مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ط: عمار بوحوش، دمحم حممود .41
 .7440اجلزائر، 

 .7434االنرتنت و النشر االلكرتوين، دار اسامة، عمان ،: غالب عوض النوايسة .41
عمان،  دار آيلة للنشر و التوزيع،،  3ط، العربية نت منودجا، لرقميفضائيات العامل ا: فارس حسني خطاب .42

7434 . 
 .7434، تكنولوجيا الفن الصحفي، دار أسامة للنشر و التوزيع عمان: فريد مصطفى .43
اشكالية املشاركة الدميوقراطية يف تسيري اجلامعة، معهد علم النفس و علوم الرتبية، : فضيل دليو و آخرون .44

 .7444اجلزائر،
 .3000أسس البحث وكيفياته يف العلوم اإلجتماعية، اجلزائر، : ل دليويفض .45
 .7444 دار هومة للنشر و التوزيع، اجلزائر،،  3014/7431اتريخ الصحافة اجلزائرية املكتوبة : فضيل دليو .46
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: دمحم إبراهيم املختار -.3001ية اجلزائر، منهج البحث العلمي وتقنياته، ديوان املطبوعات اجلامع: دمحم زايد دمحم .51

 .7440مراحل البحث العلمي وخطواته اإلجرائية، دار الفكر العريب، مصر، 
االجتاهات االسالمية احلديثة يف الصحافة الدولية، دار االعصار  :ومروى عصام صالح  حممود عزت اللحام .51

 . 7430، عمان العلمي للنشر و التوزيع،
 .7440، ، الصحافة االلكرتونية، دار السحاب للنشر و التوزيع، القاهرةحممود علم الدين  .52
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 .7441اجلزائر،  
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 .7440ون، إدارة التعليم اجلامعي، دار الوراق للنشر و التوزيع، عمان، هاشم فوزي دابس العبادي و آخر  .62
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 .7430اإلعالم اجلديد والدولة اإلفرتاضية اجلديدة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، : ايسر خضري .64
 :والقواميس املعاجم -7
 .3000معجم مصطلحات اإلعالم، دار الكتاب املصري، القاهرة، : أمحد زكي بدوي، أمحد خليفة .3
 .7431معجم املصطلحات اإلعالمية، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، : دمحم مجال الفار .7
 .7430لبنان، املعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال، دار النهضة العربية، : مي عبد هللا .1

 :الواثئق الرمسية -3
مايو سنة  1املوافق 3070ربيع الثاين عام  70املؤرخ يف  40-314من املرسوم التنفيذي رقم  40املادة .3

 .71املتضمن ابلقانون االساسي اخلاص ابألستاذ الباحث، العدد 7440

 :اجملالت العلمية -4
، جملة العلوم اإلنسانية (LMD)لألستاذ اجلامعي يف نظام األملدي  واالجتماعياألداء الوظيفي : بواب رضوان .3

 .7430، جامعة دمحم الصديق بن حيىي، جيجل، اجلزائر، 73، العدد واالجتماعية
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التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس مدخل اجلودة الشاملة يف التعليم : سعيد غالب، توفيق علي عاملدمحم ردمان  .7
 .7440ة لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد األول، العدد األول،العايل، اجمللة العربي

، 3، جملة  مستقبل الرتبية العربية، جملد(األداء املبحثي كنموذج) تقومي أداء األستاذ اجلامعي : زاهر ضياء الدين .1
 .3000، كلية الرتبية، مصر،1العدد 

ثرها يف تكوين شخصية الطالب و رفع معدل اخالقيات مهنة االستاذ اجلامعي وا: سامل امحد العوجزي مىن .0
 .7430،  جامعة طرابلس، 73، العدد 1حتصيلهم العلمي، كلية الرتبية جنزور، اجمللد

 .7441املوسوعة اإلعالمية، اجمللد األول، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : دمحم منري حجاب .0
 :املذكرات اجلامعية -5

االجتماعية لألستاذ اجلامعي واثرها على أهداف املؤسسة اجلامعية، رسالة ماجستري املعوقات : براهيمي وريدة .3
 .7440/7440غري منشورة، جامعة احلاج خلضر ابتنة، 

الكفاايت املهنية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، أطروحة مقدمة : بواب رضوان .7
 .7431، 7ل و التنظيم إدارة املوارد البشرية، جامعة سطيفلنيل شهادة دكتوراه، علم اجتماع العم

هللا اليوسف، املشكالت اليت تواجه اعضاء هيئة التدريس جلامعة سليمان بن عبد هللا جواهرينة خالد بن عبد  .1
بن سعود االسالمية، الرايض، دمحم العزيز، حبث مكمل لنيل شهادة املاجيسرت يف الرتبية، جامعة االمام 

7437/7431. 
تقومي األداء التدريس ألساتذة التعليم الثانوي يف ضوء أسلوب الكفاايت الوظيفية، رسالة دكتوراه : وسفحديد ي .0

  .7440يف علم النفس الرتبوي، قسم علم النفس، جامعة قسنطينة، 
استخدام األساتذة اجلامعني ملواقع التواصل االجتماعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة : لعور رانية عياشيحفيظة  .0

 .7430/ 3430اسرت يف علوم االعالم و االتصال، جامعة جيجل، امل
مستوى التنمية املهنية عند أساتذة الرتبية البدنية والرايضية ابجلامعة اجلزائرية مذكرة لنيل الدكتورة، : داوود بورزامة .4

 .7430مناهج وطرائق تدريس الرتبية البدنية والرايضية، جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن، 
اجتاهات االساتذة اجلامعيني حنو الصحافة االلكرتونية، مذكرة مكملة لنيل شهادة : ، صوفية معنصريينراوية فزا .0

 .7430املاسرت علوم االعالم و االتصال ، جامعة العريب بن مهيدي، ام البواقي، 
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، "التعليم اجلامعي يف اجلزائرواقع التنمية املهنية وعالقاته مبستوى االفراد الوظيفي لدى اساتذة :  "سليم صيفور .0
-أم البواقي-اطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف علم النفس العمل و التنظيم جامعة العريب بن مهيدي

7430 /7430. 
الصعوابت اليت يواجهها االستاذ اجلامعي املبتدئ يف السنوات االوىل من مسريته املهنية، : سناين عبد الناصر .0

،  7433/7437دة الدكتوراه، جامعة قسنطينة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  رسالة خترج لنيل شها
 .00ص

تطوير كفاايت املعلم يف ضوء معايري اجلودة يف التعليم العام، حبث مقدم للقاء : الغزي بشرى بنت خلف .34
 .بوية و النفسية، السعودية، اجلمعية السعودية للعلوم الرت (اجلودة يف التعليم العام) النوى الرابع عشر،  بعنوان

مواصفات أساتذة اجلامعة من وجهة نظر الطلبة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم النفس : فلوح أمحد .33
 . 7437/7431وعلوم الرتبية، جامعة وهران كلية العلوم االجتماعية، 

ن وجهة نظر أساتذة جامعيني، التكوين قصري املدى وعالقته بتنمية مهارات األستاذ اجلامعي م: جميطنة مسية .37
الصديق بن حيي، جيجل كلية العلوم دمحم مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف علم االجتماع الرتبية، جامعة 

 .7431/7430االنسانية و االجتماعية،
اجتاهات الصحفيني اجلزائريني حنو استخدام الصحافة االلكرتونية، مذكرة مكملة لنيل شهادة : منال قدواح .31

 . 7440/7440ملاجستري علوم االعالم و االنصال ختصص اتصال و عالقات عامة، جامعة  قسنطينة، ، ا
مىن بنت سعد ابن حفيظ البالدي، دور االستاذ اجلامعي يف خدمة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس  .30

 ..7430.م القرىابجلامعات السعودية مبنطقة مكة املكرمة، متطلب تكميلي لنيل درجة الدكتوراه جامعة أ
جودة االداء التدرييب لألستاذ اجلامعي من وجهة نظر الطلبة، مذكرة مكملة لنيل شهادة : موفق امساء  .30

 .7430،  (3)املاجستري ، شعبة علم النفس ختصص جودة الرتبية و التكوين جامعة ابتنة
لنيل شهادة املاسرت علوم االعالم و أتثري مقروءة الصحافة االلكرتونية على الصحافة الورقية، مذكرة :نوارة فار .34

 .7430االتصال جامعة العريب بن مهيدي أم البواقي،
الصحافة االلكرتونية اجلزائرية واجتاهات القراء ،مذكرة لنيل شهادة ماجسرت يف علوم االعالم :  اهلام بوثلجي .30

 .7433/ 7434،كلية العلوم السياسية و االعالم،   1و االتصال، جامعة اجلزائر
مصادر ومستوايت الضغط النفسي لدى األستاذ اجلامعي، مذكرة مكملة لنيل شهادة : يوسف جوادي .30

7440/7444خوة منتوري، قسنطينة، املاجستري، جامعة اال



 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعة دمحم الصديق بن حيي جيجل

 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية

 

 :إستمارة حبث بعنوان

 

 

 

 

 و إلكترونية صحافة مطبوعة"في إطار إعداد مذكرة التخرج في طور الماستر تخصص                  

 :إشراف األستاذ:                                                           إعداد الطالبة

 احلامدي عبد احلكيم  -                                                                    دغبار لبىن -

 ور اإلميان غويلن -

 : مالحظة   

معلومات هذه االستمارة سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي لذا نرجو منكم اإلجابة بكل  -
 .موضوعية

 .يف املكان املناسب لإلجابة عن األسئلة( ×)يرجى وضع عالمة  -
 .تقبلوا منا فائق التقدير واالحرتامشكرا لكم على حسن تعاونكم معنا،  

 

 0202-0202:السنة اجلامعية 

 

 اتجاهات األساتذة الجامعيين نحو الصحافة اإللكترونية 

 دراسة ميدانية على عينة من أساتذة كلية العلوم االنسانية واالجتماعية



 .البياانت الشخصية للمبحوثني:ولاحملور األ
 أنثى                   ذكر: اجلنس-2
 :السن -2
 سنة 03أقل من -
 سنة 03إىل  03من -
 سنة 03إىل  03من -
 سنة  03أكثر من   -
 : التخصص -3 

 علم اإلجتماع -
 اعالم واتصال -
 علم النفس والرتبية -
 الرتبية البدنية والرايضية -
 الرتبة العلمية -4
 ( ب)أستاذ مساعد قسم -
 ( أ)أستاذ مساعد قسم -
 (ب)أستاذ حماضر قسم -
 (أ)أستاذ حماضر قسم  -
 أستاذ تعليم عايل  -
 أستاذ مؤقت -

 .مكانة الصحافة االلكرتونية: احملور الثاين
 تستخدم الصحافة االلكرتونية؟ هل -0
 ال                  نعم   
 منذ مىت تستخدمها؟ -6

 سنةسنتان                    
 ثالث سنوات                         أربع سنوات فما فوق

 



 ما عدد املرات اليت تستخدم فيها الصحافة االلكرتونية يف األسبوع؟  -7
 ثالث مرات أكثر من         راتن           مرةم

 
 ما  عدد الساعات اليت تقضيها يف االطالع على الصحف االلكرتونية؟ -8

 ساعة واحدة                 من ساعة إىل ساعتني                    أكثر من ثالث ساعات
 ؟(ميكن اختيار أكثر من إجابة ) على الصحف االلكرتونية اطالعكما أوقات  -9

 ليال صباحامساءا
 ؟(ميكن اختيار أكثر من إجابة ) تطلع على الصحف االلكرتونيةأين  -33

 كل مكاناإلفرتاضيفي  املنزاللعمالملقهى
 ؟(ميكن اختيار أكثر من إجابة ) ما هي طبيعة الصحف االلكرتونية املفضلة لديك -33

 عربية وطنيةأجنبية
 ؟(ميكن اختيار أكثر من إجابة ) لتصفح الصحف االلكرتونيةما هي الوسيلة اليت تستخدمها  -32

 حاسوب حممول                    اهلاتف النقال
 حاسوب منزيل   اللوحة االلكرتونية

 ؟(ميكن اختيار أكثر من إجابة ) ما هي املضامني اليت تفضلها يف الصحف االلكرتونية -30
 مضامني ثقافية واجتماعية معرفيةمضامين علميةمضامني 

 مضامني اقتصادية  مضامني اخبارية مضامني سياسية

 األستاذ اجلامعي حنو الصحافة االلكرتونية؟املربرات  املعرفية الجتاهات : احملور الثالث
 والبحث العلمي؟ التدريسيكمرجع يف عملك هل تعتمد على الصحف االلكرتونية   -30

 دائما                          أحياان                       أبدا 
 هل تبحث عن املعلومات ومصادرها يف الصحف االلكرتونية؟ -30

 دائما                          أحياان                       أبدا 
 هل جتد مقاالت وحبوث منشورة يف الصحف االلكرتونية ختدم ختصصك؟ -36

 دائما                          أحياان                       أبدا 
 بعض املوضوعات؟عن بحث الهل تعتمد على أرشيف الصحافة االلكرتونية يف  -37

 دائما                          أحياان                       أبدا 



 على املعلومات؟ هل منحتك الصحافة االلكرتونية السرعة يف احلصول -38
 دائما                          أحياان                       أبدا 

 هل ختترب صحة معلوماتك ابلرجوع إىل الصحف االلكرتونية؟ -39
 دائما                          أحياان                       أبدا 

 علومة يف وقتها؟هل تسهل النسخة االلكرتونية احلصول على امل -23
 دائما                          أحياان                       أبدا 

 حنو  الصحافة االلكرتونية؟ ات االساتذه اجلامعينيجتاها: الرابعاحملور 
 هل ترى أن مضمون الصحافة االلكرتونية؟ -23

 املستوىدون  مقبول جيد جدا              جيد              حسن 
 ني املواضيع يف الصحافة االلكرتونية يتماشى مع تسارع األحداث يف الواقع؟يهل حت -22

 دائما                          أحياان                       أبدا 
 هل ترى أبن هناك رقابة متارس على الصحافة اإللكرتونية؟ -20

 دائما                          أحياان                       أبدا 
 هل تعترب أن متتع الصحافة االلكرتونية خباصية احلدود املفتوحة حررها من الرقابة مما ااتح هلا حرية التعبري؟ -20

 نعم                         ال                      
 لكرتونية تستقطب القراء من خالل طريقة إخراجها؟هل تعترب ان الصحافة اال -20

 دائما                          أحياان                       أبدا 
 للقارئ يف الصحافة االلكرتونية؟هل ترى أن التفاعلية أاتحت فرصة املشاركة  -26

 نعم                        ال                     
 ملستوى احرتافية الصحافة االلكرتونية؟ ما تقييمك -27

  مقبول          جيد جدا                     جيد                  حسن 
 ضعيف دون املستوى 

 







 امللخص
 

 :امللخص
هتدف هذه الدراسة للكشف عن اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية من خالل دراسة 

جامعة جيجل، وابلتايل فقد جاءت  -على عينة من أساتذة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية قطب اتسوست
 :دراستنا وفقا للتساؤل الرئيسي التايل

 اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية؟ماهي اجتاهات األساتذة 

 :وقد انبثق عن هذا السؤال الرئيسي جمموعة من األسئلة الفرعية 
 ما هي مكانة الصحافة اإللكرتونية لدى األستاذ اجلامعي بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟ -

 ماهي املضامني اليت يفضلها األستاذ اجلامعي يف الصحافة اإللكرتونية؟-

 هناك تباين يف اجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية؟ هل -

وتنتمي دراستنا إىل جمال الدراسات الوظيفية اليت تسعى التعرف على الظاهرة بطريقة مفصلة بغية مجع 
يان كأداة املعلومات املتعلقة هبا، حيث اعتمدان على املنهج الوصفي واستخدمنا العينة العشوائية واستمارة االستب

مجع البياانت الالزمة، وقد قمنا بتقسيم االستمارة إىل ثالثةحماور ابإلضافة إىل حمور ابإلضافة إىل حمور البياانت 
 .الشخصية

 تناولنا فيه استخدامات الصحافة اإللكرتونية: احملور األول-

 و الصحافة اإللكرتونيةتناولنا فيه املربرات املعرفية الجتاهات األستاذ اجلامعي حن: احملور الثاين

 حتت عنواانجتاهات األساتذة اجلامعيني حنو الصحافة اإللكرتونية: احملور الثالث

 :وقد توصلت الدراسة إىل مجلة من النتائج منها
 .من املبحوثني يستخدمون الصحافة االلكرتونية% 79-
 %.46.96لكرتونية بنسبة يقضي أكرب نسبة من املبحوثني أكثر من أربع ساعات يف تصفحهم للصحف اإل -

، كما يتعرض أغلبهم للمواضيع %68.16ويفضل أغلبهم تصفهم هلا يف املنزل يف الفرتة الليلية بنسبة
،وأن أغلبية أفراد العينة يرون أن ممارسة الرقابة على الصحافة %18.17اإلخبارية ابلدرجة األوىل بنسبة 

وجود رقابة على الصحافة اإللكرتونية تتيح هلا حرية التعبري احياان، وأن عدم % 22.14اإللكرتونية تتم بنسبة 
 %.94.61بنسبة 

تبني لنا من خالل الدراسة أن خاصية التفاعلية أاتحت فرصة املشاركة للقارئ يف الصحافة اإللكرتونية بنسبة -
79.69% 

 % .62.26بة مستوى احرتافية الصحافة اإللكرتونية كان مقبوال من طرف أفراد عينة الدراسة بنس -

 

 

 



 امللخص
 

Abstract: 

This study aims to reveal the attitudes of university professors towards electronic 

journalism through a study on a sample of professors from the Faculty of Humanities and 

Social Sciences, Qutub Tasoust - Jijel University, and therefore our study came according to 

the following main question: 

What are the attitudes of university professors towards electronic journalism? 

A number of sub-questions emerged from this main question: 

What is the position of the electronic press for a university professor at the College of 

Humanities and Social Sciences? 

What are the contents that a university professor prefers in electronic journalism? 

Is there a difference in university professors' attitudes towards electronic journalism? 

Our study belongs to the field of functional studies that seek to identify the phenomenon in a 

detailed manner in order to collect information related to it. We relied on the descriptive 

approach and used the random sample and the questionnaire form as a tool for collecting the 

necessary data. We divided the form into three axes in addition to a axis in addition to the 

personal data axis. 

The first axis: we dealt with the uses of electronic journalism 

The second axis: we dealt with the cognitive justifications for the university professor's 

attitudes towards electronic journalism 

The third axis: under the title of university professors' attitudes towards electronic journalism 

The study reached a number of results, including: 

The largest percentage of respondents spend more than four hours browsing electronic 

newspapers, 64.74%. 

Most of them prefer to describe them at home in the night period with a percentage of 

41.84%, and most of them are exposed to news topics in the first place with a percentage of 

21.29%, and that the majority of the sample members believe that the practice of censorship 

of the electronic press is carried out by 55.26% sometimes, and that the lack of censorship of 

the electronic press allows It has freedom of expression with a rate of 76.32%. 

Through the study, we found that the interactive feature provided the opportunity for the 

reader to participate in the electronic press with a rate of 97.37%. 

- The level of professionalism of the electronic press was acceptable to the study sample by 

35.53%. 
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