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دراسة يف _إستخدامات الكتاب اإللكرتوني لدى الطلبة اجلامعيني 
 اإلستخدامات واإلشباعات

 عدادإ
 بوصالح حسين  - بسباس سارة - أوشن جميلة/ د

 اجلزائر البويرة،جامعة 
 11/11/8112تم الموافقة على النشر في                  1/11/8112تم استالم البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الملخص

إستخدامات الكتاب اإللكتروني لدى الطلبة : تهدف هذه الدراسة الموسومة بـ           

إلى الكشف عن طبيعة استخدامات الطلبة   -دراسة في اإلستخدامات واإلشباعات-الجامعيين

لقد تم هيكلة هذه و .معيين للكتاب اإللكتروني و االشباعات المحققة من  هذا االستخدامالجا

عرض القمم األول اإلطارين المنهجي، و الذي : عية إلى سممين رييميينالدراسة االستطال

االستخدامات،  الطلبة الجامعيين، الكتاب اإللكتروني : تضمن متغيرات الدراسة األساسية

مم  الثاني لإلطار التطبيقي الذي تم فيه استطالع عادات وأنماط استخدام الطلبة وخصص الق

الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب اإللكتروني ثم استطالع  الدوافع و االشباعات المحققة من هذا 

استلزمت االعتماد على منهج الممح ( االستطالعية)االستخدام، وطبيعة الدراسة الميدانية 

سؤال لإلجابة عن  92الذي وظفناه من خالل أداة االستبيان كأداة رييمية  تتضمن بالعينة و

 .تماؤالت الدراسة، إلى جانب المقابلة والمالحظة بالمشاركة

 : من أهم نتايج الدراسة

الغرض من استخدام الكتاب اإللكتروني لدى الطلبة هو انجاز البحوث العلمية والتزود -

 .العامة بالمعلومات والثقافة

 .لكتاب اإللكتروني في الحصول على المعلومات والمعارفال يمكن للطلبة  االستغناء عن ا -

 .يرتبط استخدام الكتاب اإللكتروني بنوعية الخدمات التي يوفرها من الطلب والتمليم الفوري -

 .االستخدامات، الطلبة الجامعيين، الكتاب اإللكتروني :الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
The purpose of this study known as: The use of eBook by university 

students_A study in the uses and the satisfactions_ is to determine the nature  

of the use of eBook and the achieved satisfactions by the university 

students.This survey study has been structured into two main sections: the first 

section presents the methodological framework which includes the basic study 

variables: uses, university students,eBook .the second section is devoted to the 
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application framework in which the habits and the patterns of the students' use 

of eBook at the university of Bouira were explored then the motives the 

achieved satisfactions from this use were explored too and the nature of the 

exploratory study necessitated to rely on the sample survey methodology, 

which we have used the questionnaire tool as a key tool containing 29 

questions answering the questions of the study, in addition to the interview and 

the observation by participation. 

    The most important results of the study:  _ The purpose of the use of 

eBook by students is to carry out scientific research and to provide information 

and general culture.     _Students can not do without eBook in obtaining 

information and knowledge.      _The use of eBook is related on its quality of 

the services provided from demand and  immediate delivery. 

  Key words: uses,university students, eBook. 

 

 :مقدمة

شهدت تكنولوجيا االتصال الحديثة تطورا مذهال في العشرية األخيرة لم يمبق  

لها مثيل، فأحدثت ثورة حقيقية في سطاع اإلعالم واالتصال جراء الرسمنة، وهذا بفضل 

االنترنت كونها توفر لهم إمكانيات وخدمات اتصالية تشبع حاجاتهم النفمية واالجتماعية 

يث ال يمر يوم إال ونممع فيه عن اختراع آلة تكنولوجية متطورة ومختلف المجاالت، ح

استخدام التكنولوجيا   فأصبحنا ال نمتطيع أن نمتغني عن أكثر تطورا من سابقتها، أو

وأشكال  سواء في الحياة العلمية أو العملية ألننا بفقدانها نفقد الكثير من أدوات

 .(...من هواتف ذكية وحواسب وانترنت)التكنولوجيا

ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي صاحبه تطور في أجهزة الحاسوب 

المكتبية والمحمولة تم من خاللها عرض جميع أنواع الوسايط المتعددة الرسمية،في 

إمكانية ربط هذه األجهزة بشبكة اإلنترنت العالمية،إال أن في عصرنا هذا الذي تميطر 

التصال اإللكترونية على جميع مناحي حياة البشر فيه الممتحدثات التكنولوجية وسنوات ا

أصبح استخدام وسايل التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية بالغ األهمية إذ أن 

المؤسمات التربوية والمدارس تمتعين بهذه التكنولوجيات ربحا للوست والمال والجهد، 

لحصول عليها بمهولة دون حيث يزيد من التفاعل بين الطالب في تبادل المعلومات أو ا

الحاجة للتواجد في نفس المكان، ويعتبر الكتاب اإللكتروني إحدى أوجه التكنولوجيات 

الحديثة التي تفعل في الجامعة بهدف توسيع أفاسهم العلمية من خالل إمكانية تبادل 

المعلومات عن طريق وسايل االتصال المختلفة مثل البريد اإللكتروني ووسايل التواصل 

 .االجتماعي واالنترنت

وسد شهدت العملية التعليمية في الجامعة تطورا نوعيا، خاصة بعد ظهور الكتاب 

االلكتروني الذي يعد ثورة حقيقية نشأت وتطورت في ظل نمو وتطور تكنولوجيا 
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االتصال والمعلومات لما يحمل من خصايص إضافة إلى انخفاض سعره وسهولة 

صال بالشبكة في كل مرة ووصوله إلى جمهور القراء، التعامل معه، دون ضرورة االت

فالكتب االلكترونية ال تعني تنزيل مواد القراءة فقط، لكن يوجد بها برمجيات مليئة 

بأساليب العرض المتطورة وأحدث أنواع التقنيات، كما هناك كتب إلكترونية ليس لها 

عدة أـشكال للمعلومات  نمخ ورسية بالتالي هي عبارة عن معلومات مرتبة ومنظمة تأخذ

في صيغة رسمية، منظمة تنظيما متملمال، حيث يتيح فرص متنوعة للتعلم بتوفير أنشطة 

تعليمية مختلفة مدعومة بالوسايط المتعددة، النصوص، الصور والصور المتحركة 

ولقطات الفيديو، وكذلك بنقاط التوصيل التي تربط الطالب بمعلومات فرعية أو بمواسع 

ترنت،حيث يمكن نمخها على أسراص مدمجة، أو عبر بثها في مواسع تعليمية عبر اإلن

عبر اإلنترنت، وتتميز بمهولة البحث عن معلومات يحتاجها الطالب داخل الكتاب 

االلكتروني، وهي تدعم تصميم الدروس،كما تتمتع ببماطة تعديل المحتوى العلمي 

معي إلى إعادة طباعة الكتاب مرة وتحديثه بصفة  ممتمرة، حيث ال يحتاج الطالب الجا

أـخرى مثل الكتب المطبوعة، فهذا يوفر اختصار الوست والمال، ففي الوست الحالي 

أصبح الطالب الجامعي يمتخدم هذا النوع من الكتب، الحتوايه على عناصر التشويق 

والجذب والبعد عن الروتين أثناء التصفح بحيث يمتطيع االنتقال للمحتوى الذي يرغب 

في الوصول إليه بمجرد النقر فوق العنوان، مع إمكانية نشرها على ممتوى العالم من 

 .خالل شبكة اإلنترنت

 :التالي فمن خالل ما سبق نطرح التماؤل

االلكتروني وما هي  ما طبيعة استخدامات الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب

 االشباعات المحققة من االستخدام؟
 :اليتنا مجموعة من التماؤالت الفرعية أهمهاوتندرج تحت اشك

 ما هي أنماط وعادات استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب االلكتروني؟ -

 ما هي دوافع استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب االلكتروني؟ -

البويرة ما هي االشباعات المحققة من استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة  -

 للكتاب االلكتروني؟

  :أهداف الدراسة -3-8

 .معرفة دوافع استخدام الكتاب اإللكتروني -

 .الكشف عن حجم استخدام الكتاب اإللكتروني -

 .معرفة االشباعات المحققة من استخدام الكتاب اإللكتروني -

 .معرفة إذا كان الطالب الجامعي يمتخدم الكتاب اإللكتروني أو المطبوع -

التحديد الدسيق لمفهوم الكتاب االلكتروني مع إظهار أهميته على استخدام الطلبة  -

 .الجامعيين

 .التعرف على درجة استخدامات الطلبة الجامعيين والتفاعل مع الكتاب اإللكتروني -
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التعرف على أهم الدوافع التي تجعل الطلبة الجامعيين أكثر إسباال على الكتاب  -

 .اإللكتروني

 .ف على مدى اهتمام الطلبة الجامعيين بالكتاب اإللكتروني مقارنة بالكتاب الورسيالكش -

 .معرفة العالسة بين استخدام الكتاب الورسي واستخدام الكتاب اإللكتروني -

 .الوصول إلى حقيقة مقرويية الكتاب اإللكتروني بالنمبة للطالب الجامعي -

 :منهج الدراسة-4

ة الخطوات المنظمة التي يجب على الباحث إتباعها في هو عبارة عن جمل: المنهج -

 إطار االلتزام بتطبيق سواعد معينة تمكنه من الوصول إلى النتيجة الممطرة

.الممطرة
 
 

عبارة عن مجموعة من القواعد المصاغة التي يعتمدها : كما يعرف المنهج على أنه -

أو المشكلة العلمية موضوع الباحث بغية الوصول إلى الحقيقة العلمية بشأن الظاهرة 

.الدراسة و التحليل
9
 

فن التنظيم الصحيح لململة من األفكار : المنهج على أنه" عادل محمد العدل"ويعرف  -

العديدة، إما من أجل الكشف عن حقيقة مجهولة لدينا، أو من أجل البرهنة على حقيقة ال 

.يعرفها اآلخرون
 

 

ذا الموضوع هو المنهج الممحي بشقيه إن المنهج الذي اتبعناه في دراستنا له

الوصفي والتحليلي الذي يقوم على جمع بين الدراسة النظرية والدراسة االستطالعية، 

فالدراسة االستطالعية الهدف األساسي منها هو اختيار مدى صحة الفروض من خالل 

م عملية إلى جانب تنظي" استخدامات الطلبة الجامعيين للكتاب االلكتروني"إجراء دراسة 

 .االستبيان آلراء واتجاهات أفراد العينة المتمثلة لكافة الطلبة الجامعيين

هو المنهج الذي يقوم على معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو حادثة :فالمنهج المسحي

ما أو شيء ما أو واسعا، وذلك بقصد التعرف إلى الظاهرة التي ندرسها وتحديد الوضع 

جوانب القوة والضعف فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الحالي لها، والتعرف إلى 

.الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغييرات جزيية أو أساسية فيه
 
 

 

 

 

                                           
 

 .22، ص9002، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، 9ط منهجية البحث العلمي، ،حمان هشام
9

، ديوان المطبوعات منهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصالأحمد عظيمي، 

 .9 ، ص 9002ير، الجامعية، الجزا
 
، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،  ، طمناهج البحث العلمي في العلوم اإلنسانية عادل محمد العدل، 

 .92، ص   90
 .491، دار الفكر، ص 41، طمفهومه وأدواته وأساليبه: البحث العلمي ذوقان عبيدات، وآخرون،  
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 :أدوات الدراسة -1

 :االستبيان-

هو تلك القايمة من األسئلة التي يحضرها الباحث بعناية في تعبيرها عن 

المبحوث، من أجل الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعية، لتقدم إلى 

الحصول على إجابات تتضمن المعلومات والبيانات المطلوبة، لتوضيح الظاهرة 

ويعرف االستبيان في األوساط البحثية العلمية . المدروسة، وتعريفها من جوانبها المختلفة

االستقصاء، االستفتاء، االستبار، وكلها كلمات تفيد الترجمة : تحت أسماء عديدة مثل

في اللغة الفرنمية، ويعتبر "  Sondage" أو"  Questionnaire: " لمةالواحدة لك

االستبيان من أدوات البحث األساسية الشايعة االستعمال في العلوم اإلنمانية، خاصة في 

علوم اإلعالم واالتصال، حيث يمتخدم في الحصول على معلومات دسيقة ال يمتطيع 

لكونها معلومات ال يملكها إال صاحبها  الباحث مالحظتها بنفمه في المجال المبحوث،

واالستبيان في تصميمه أسرب إلى الدليل المرشد . المؤهل سبل غيره على البوح بها

المتضمن لململة أسئلة، التي تقدم إلى المبحوث، وفق تصور معين ومحدد 

الموضوعات، سصد الحصول على معلومات خاصة بالبحث في شكل بيانات كمية تفيد 

إجراء مقارنات رسمية، للحصول على ما هو بصدد البحث عنه، أو في شكل  الباحث في

.معلومات كيفية تعتبر عن مواسف وآراء المبحوثين من سضية معينة
9
 

 اختبار الصدق والثبات: 

 صدق االستبيان : 

إن المقصود بصدق االستبيان هو إن يقيس االختبار بالفعل للظاهرة التي وضع  

من أهم المعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنه من شروط لقياسها ويعتبر الصدق 

تحديد صالحية االختبار
 

، ويعني كذلك صدق االستبيان التأكد من أنه سوف يقيس ما 

أعد لقياسه
2

، وسد سمنا بتوزيع استمارة استبيان على ثالثة أساتذة محكمين وذلك بغية 

ما ورد من أخطاء، وتشكل  االستفادة من مالحظاتهم حول مضمون االستبيان وتعديل

                                           
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، طعالم واالتصالمناهج البحث العلمي في علوم اإلأحمد بن مرسلي، 9

 .221، ص 2112الجزائر، 
، دار الفكر العربي البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضيمحمد حسن عالوي، أسامة راتب،   

 .221، ص 4999للطبع والنشر، مصر، 
، مصر،  الفنية اإلشعاعتبة ومطبعة مناهج البحث العلمي مكفاطمة  عوض صابر، ميرفت علي خفافة،  2

 .461، ص 2112
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مضمون االستبيان من أربع محاور، المحور األول الخاص بالبيانات الشخصية 

 .الجنس والمن: للممتجوبين وتضمنت متغيرين وهما

أما المحور الثاني الذي تضمن تمعة أسئلة سمنا بإدراج أنماط وعادات استخدام  

وني، وعن المحور الثالث تضمن عشرة الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب اإللكتر

أسئلة فكان دوافع استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب اإللكتروني، ولقد 

خصصنا المحور الرابع واألخير لالشباعات المحققة من استخدام الطلبة الجامعيين 

 (. 0) بجامعة البويرة للكتاب اإللكتروني وتضمن ثمانية أسئلة، انظر الملحق رسم

  (:صدق المحكمين)الصدق الظاهري 

للتحقق من ماليمة عبارات االستبيان لبيئة العينة الحالية، فقد عرض االستبيان 

على العديد من المحكمين ذوي االختصاص بعلوم اإلعالم واالتصال بجامعة أكلي محند 

 :أولحاج البويرة، لالستفادة من مالحظاتهم من حيث

 .االستبيانمدى وضوح صياغة عبارات  -

 .مدى ماليمة كل عبارة من االستبيان للمحور الذي تنتمي إليه تلك العبارة -

 .أي تعديل مقترح أو مالحظات أخرى -

وسد اتفق معظم المحكمين على صالحية عبارات االستبيان، إال بعض العبارات المقرر 

اتفق بعض  حذفها وتغييرها بأخرى لعدم خدمتها وتوافقها مع محاور االستبيان،هذا وسد

المحكمين على إجراء بعض التعديل على صياغة بعض العبارات بعد أن ظهر فيها 

غموض في التعبير، أو أنها بحاجة لشيء من التوضيح، وبعد المداولة مع األستاذ 

المشرف لالتفاق على صياغة مناسبة دون المماس بجوهر العبارات المراد تعديلها 

شآت الرياضية وال تفقد معناها وسدرتها على خدمة بحيث تكون أسرب لفهم مديري المن

 .محاور االستبيان

عبارة  )92(وبعد هذه الخطوات سمنا بإعداد نموذج لالستبيان الحالي والذي يتكون من 

وضع أمام كل منها إجابات مختلفة، كما أرفقنا  مع االستبيان ورسة تعتبر الصفحة األولى 

تصال الهدف من هذا االستبيان، وكذا التعليمات التي والتي تبين لطلبة علوم اإلعالم واال

توضع كيفية اإلجابة على االستبيان، باإلضافة لمعلومات أولية أو شخصية للممتجوب 

 .تبعا لمتغيرات الدراسة، حيث أصبح االستبيان بهذه الصورة معدا للتطبيق

 :الوسائل اإلحصائية-6

ساليب اإلحصايية مهما كان ال يمكن ألي باحث أن يمتغني عن الطرق واأل 

نوع الدراسة التي يقوم بها سواء كانت اجتماعية أو نفمية أو استصادية أو غيرها من 

الدراسات، حيث أن الوسايل اإلحصايية هي التي تمد بالوصف الموضوعي الدسيق 

فالباحث ال يمكنه االعتماد على المالحظة لوحدها، لكن االعتماد على اإلحصاء يقود 

ث إلى األسلوب الصحيح والنتايج الصحيحة والصادسة، كما تهدف الوسايل الباح
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اإلحصايية إلى محاولة التوصل إلى مؤشرات كمية دالة تماعد الباحث على التحليل 

والتفمير الموضوعي للنتايج والحكم عليها، كما تمكننا من تصنيف البيانات التي تجمع و 

.تترجم بموضوعية
 
 

 : تخدام الوسايل اإلحصايية التاليةفي بحثنا هذا تم اس 

 سمنا باستخدام سانون النمب المئوية لتحليل النتايج في جميع : النسبة المئوية

النقاط المتحصل عليها وذلك بعد جمع تكرارات كل منها، حيث تم حماب النمبة المئوية 

 : بالطريقة الثالثية كالتالي

 

 

 اختبار كا
8

طابق النمبي وهو من أهم الطرق يممى باختبار الت(: كاف تربيع) 

التي تمتخدم عند مقارنة مجموعة من النتايج المشاهدة أو التي يتم الحصول عليها، كما 

يممح لنا هذا االختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتايج المتحصل عليها من خالل 

لمتوسعة، يتم االستبيان الموجه ، ذلك بمقارنة التكرارات الحقيقية المشاهدة والتكرارات ا

:حماب االختبار من الخالل العالسة التالية
2

 

 

 

 

 .هي التكرارات المالحظة أو الحقيقية :التكرارات المشاهدة

 .تماوي مجموع العينة على االحتماالت: التكرارات المتوقعة

عندما تكون كا 
9
المحموبة أكبر من كا 

9
ية واذا المجدولة تكون هناك دالة إحصاي 

 .كان العكس ليس هناك دالة إحصايية

لحماب كا
9

 :المجدولة يجب توافر شرطين أساسين هما

 . 0،09ممتوى الداللة التي تماوي  -

 .درجة الحرية -

 :مجتمع البحث وعينة الدراسة-7

                                           
 
، 220 ، دار النهضة العربية، مصر، 9، طاإلحصاء في البحوث النفسية  والتربوية  واالجتماعيةمحمد الميد،  

 . 2ص 
، دار المسيرة، مناهج البحث العلمي لإلحصاء في البحث العلميفريد كامل أبو زينة، عبد الحافظ الشايب،  2

 .242، ص 2116ن، األرد

 مجموع أفراد العينة/  x011عدد التكرارات=  النسب المئوية
 

التكرارات / (التكرارات المتوقعة–مجموع التكرارات المشاهدة )= 2كا
 المتوقعة
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هو مجموعة منتهية أو غير منتهية من العناصر المحددة ممبقا : مجتمع البحث-7-1

.حظاتوالتي ترتكز عليها المال
 0
 

أما بالنمبة لمجتمع البحث الخاص بدراستنا فيتمثل في مجموعة الطلبة 

 . الجامعيين بجامعة البويرة، كما سنحدده في عرض عينة الدراسة

العينة هي جزء من مجتمع البحث األصلي يختارها الباحث : عينة الدراسة -7-8

البحث وتغني الباحث بأساليب مختلفة وبطريقة تمثل المجتمع األصلي وتحقق أغراض 

.من مشقات دراسة المجتمع األصلي
  
 

العينة التي يتم انتقاء أفرادها بشكل مقصود من سبل الباحث نظرا  :العينة القصدية هي

لتوافر بعض الخصايص في أولئك األفراد دون غيرهم ولكون تلك الخصايص هي من 

ع من العينات في حالة توافر كما يتم اللجوء لهذا النو. األمور الهامة بالنمبة للدراسة

.البيانات الالزمة للدراسة لدى فئة محددة من مجتمع الدراسة األصلي
 9
 

وسد اعتمدنا في دراستنا على العينة القصدية ألنها تتالءم ودراستنا، وتمتخدم 

العينة القصدية عموما في الدراسات االستطالعية التي تتطلب القياس، وسمنا باستخدامها 

خدامات الطلبة الجامعيين للكتاب اإللكتروني، حيث اخترنا عينة تتكون من لمعرفة است

 .مفردة من طلبة علوم اإلعالم واالتصال ماستر وتوزيع استمارة استبيان عليهم 02 

 :تحديد المفاهيم-2

 :االستخدام( 1

يبدو مفهوم االستخدام من خالل النظرة العامة مفهوما واضحا بميط  :اصطالحا. أ

، غير أنه غامض ومتنوع، يحتمل الكثير من الدالالت المختلفة باختالف ما هو المعنى

في حد _ االنترنت_ اجتماعي وما هو تقني الداخل في تركيبة هذا الهجين االتصالي 

الغموض الذي يحيط باللفظ مردهُ إلى استعماله في تعيين وتقرير وتحليل مجموعة ... ذاته

.مجموع ضبابي المعنى تكنولوجيا االتصالالملوكيات والمظاهر المرتبطة ب
  
 

                                           
بوزيد صحراوي : ، ترجمةتدريبات علمية: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس،  0 

 .292، ص 2116، دار القصبة للنشر، 2وآخرون، ط
، دار الثقافة للنشر، 1، طمفاهيمه، أدواته، طرقه اإلحصائية: أساليب البحث العلميجودت عزت عطوي،   

 .22 ، ص2144عمان، 
، دار 2، ط القواعد والمراحل والتطبيقات: منهجية البحث العلميمحمد عبيدات وآخرون،  9 

 .91، ص 4999وائل للطباعة والنشر،األردن، 
  
، 2العدد  ،«اإلذاعات العربية«األطفال والثورة التكنولوجية التمثيل واالستخدامات عبد الوهاب بوخنوفة،  

 . 2، ص 9002
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اإلستخدام هو توظيف الطالب الجامعي للكتاب : التعريف اإلجرائي لإلستخدام. ب

 .اإللكتروني

 :اإلشباعات( 8

هي حاجات ملحة تنوب الفرد لمد نقص إما داخلي أو خارجي، وتنقمم : اصطالحا. أ

 :اإلشباعات إلى

 .رد للحاجات البيولوجية والفميولوجيةويشمل إشباع الف: إشباع الداخلي -

ويشمل جميع ممتلزمات الفرد ويختلف من فرد آلخر باختالف  :إشباع الخارجي -

.الفروق الفردية في إشباع الفرد لحاجاته ومكان إسامة الفرد وطبيعة مجتمعه
  
 

اإلشباعات هي بلوغ هدف علمي يود طلبة علوم : التعريف اإلجرائي لإلشباعات. ب

م واالتصال تحقيقه، من خالل توظيفهم الكتاب اإللكتروني والحصول على اإلعال

 .المعلومات التي يحتاجونها للوصول إلى أكبر درجة من اإلشباع

 :الطالب الجامعي( 3

ذلك الشخص الذي سمحت له كفاءته العلمية باالنتقال الطالب الجامعي هو : اصطالحا. أ

المهني أو الفني العالي إلى الجامعية، تبعا  من المرحلة الثانوية أو مرحلة التكوين

لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة، أو دبلوم يؤهله لذلك، ويعتبر الطالب أحد العناصر 

األساسية، والفاعلة في العملية التربوية طيلة التكوين الجامعي، إذ أنه يمثل عدديا النمبة 

.الغالبة في المؤسمة الجامعية
 9
 

 :الكتاب اإللكتروني( 4

مجموعة من األوراق المخطوطة أو المطبوعة المثبتة معا الكتاب هو : اصطالحا. أ

.لتكون مجلد أو عدًدا من المجلدات حيث شكل وحدة ورسية واحدة
  
 

رسمي يتم ( سالب)نص مشابه للكتاب المطبوع، غير أنه في شكل  :الكتاب اإللكتروني هو

.عرضه على شاشة الحاسب اآللي
 2
 

نمخة طبق األصل للكتاب الورسي في : ائي للكتاب اإللكتروني هوالتعريف اإلجر. ب

، يمهل عمليات الوصول إلى المعلومات والمعارف، يمتخدمه الطالب (pdf)شكل رسمي

الجامعي لمد متطلباته وحاجاته في كلية العلوم اإلنمانية واالجتماعية تخصص علوم 

 .اإلعالم واالتصال

 :المقاربة النظرية -9

                                           
  
مارس، المنة   9، العدد استخدامات الطلبة اليمنيين للفا يسبوك واإلشباعات المتحققة منهد، إبراهيم سايد أحم 

 .2 90التاسعة، جامعة محمد الخامس، المغرب، 
 9

رسالة مكملة لنيل شهادة  دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب الجامعي،محمد شعباني، 

 .  ، ص  900 -9009كلية العلوم اإلنمانية واالجتماعية، جامعة سمنطينة،  الدكتوراه في علم اجتماع التنمية،
  
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجمتير في إستراتيجية التسويق اإللكتروني للكتاب في الجزائرإبراهيم مرزسالل،  

 .  ، ص 0 90 -9002علم المكتبات، كلية العلوم اإلنمانية واالجتماعية، جامعة سمنطينة، 
 2

 . 2، كلية اآلداب، جامعة حلوان، ص المفهوم والخصائص: الكتاب اإللكترونيصالح محمد عماد عيمى، 
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 :نظرية االستخدامات واإلشباعات وفروضها مفهوم -9-1

هي النظرية التي تهتم بدراسة االتصال :نظرية االستخدامات واإلشباعات . أ

الجماهيري دراسة وظيفية منظمة، وتنحصر رؤيتها للجماهير على أنها فعالة 

في انتقاء أفرادها لرسايل ومضمون وسايل اإلعالم، خالفا للنظريات المبكرة 

ثار الموحدة أو الرصاصة المحرية التي ترى الجماهير عبارة نظرية اآل: مثل

عن كاينات سلبية ومنفصلة، وتتصرف بناًءا على نمق واحد، فأسلوب األفراد 

أمام وسايل اإلعالم أكثر سوة من المتغيرات االجتماعية والمكانية 

.والشخصية
  

 

 :فروض النظرية. ب

وسايل اإلعالم هو استخدام موجه جمهور المتلقين هو جمهور نشط واستخدامه ل_ 

 .لتحقيق أهداف معينة

يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحديد العالسة بين إشباع الحاجات واختيار _ 9

 وسايل معينة يرى أنها 

 . تشبع حاجاته

تنافس وسايل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع الحاجات مثل االتصال الشخصي أو _  

يرها من المؤسمات، فالعالسة بين الجمهور ووسايل اإلعالم المؤسمات األكاديمية أو غ

 تتأثر بعوامل بيئية عديدة 

 .تجعل الفرد يتجه إلى مصدر ما إلشباع حاجاته دون اآلخر

وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه وسايل اإلعالم : الجمهور هو_  

 .تالي اختيار الوسايل التي تشبع حاجاتهألنه هو الذي يحدد اهتمامه وحاجاته ودوافعه وبال

اإلحكام حول سيمة العالسة بين حاجات الجمهور واستخدامه لوسيلة أو محتوى معين، _ 9

يجب أن يحددها الجمهور نفمه، ألن الناس سد تمتخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة 

.باإلضافة إلى أن المحتوى يمكن أن يكون له نتايج مختلفة
 2
 

 :عناصر نظرية االستخدامات واإلشباعات -9-8

 .افتراض الجمهور النشط -

 .األصول االجتماعية والنفمية الستخدام وسايل اإلعالم -

 .دوافع الجمهور وحاجاته من وسايل اإلعالم -

 .التوسعات من وسايل اإلعالم -

 .التعرض لوسايل اإلعالم -

                                           
  

، مذكرة مكملة لنيل استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعيةمريم نريمان نومار، 

ا االتصال الحديثة، جامعة باتنة، شهادة الماجمتير في علوم اإلعالم واالتصال تخصص اإلعالم و تكنولوجي

 .  ، ص 9 90 -  90
 2
 .2  ، ض 9 90، عالم الكتب، القاهرة،  ، طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،  
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.إشباعات وسايل اإلعالم -
90

 

 :لتي وجهت لهذه النظريةاالنتقادات ا-9-3

شن بعض الباحثين والمنظرين اإلعالميين هجوما على هذه النظرية ومنظريها 

من منطلق أو منطلقات مزعومة بقدرة النظرية بأن لها سدرة على إرادة الجمهور والرأي 

العام من باب أي الوسايل والمضامين التي يتم اختيارها، ومن أبرز اإلنتقادات التي 

 :رية اإلشباعات واالستخداماتوجهت لنظ

إنها تشابهت في استخدام نفس المنهج الذي يعتمد على األسئلة المفتوحة للباحثين _  

 .حول اإلشباعات التي تقدمها وسايل اإلعالم

اشتركت في استخدام المنهج الكيفي في محاولتها لجمع بيانات اإلشباع من الجمهور _ 9

 .اريا وتدريجيا تبعا لكثافتهافي فئات مصنفة يتأجل توزيعها تكر

لم تحاول هذه الدراسات أن تكتشف الروابط بين اإلشباعات التي يتم إسرارها وبين _  

 .األصول االجتماعية والنفمية للحاجات التي تم إشباعها

فشلت هذه الدراسات في بحث العالسات المتداخلة فيما بين الوظايف المتنوعة التي _  

 .م أيضا كميا أو مفاهيمياتقدمها وسايل اإلعال

إن هذه الدراسات لم تعط صورة مفصلة وأكثر تصاعديا إلشباعات وسايل اإلعالم _ 9

.وال تؤدي إلى صيغة نهايية لتعميمات نظرية
9 
 

وسد وظفنا النظرية أثناء بناء اإلستبيان واستعنا بها أثناء التحليل وسراءة وتفمير نتايج 

 .الدراسة

  (:االستطالعية)يدانيةنتائج الدراسة الم-11

نتائج محور أنماط وعادات استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب . 1

 :اإللكتروني

أظهر تحليل نتايج توزيع مفردات العينة حمب متغير عادات استخدام الطلبة الجامعيين  -

ا بنمبة بصفة دايمة، وأحيان %89للكتاب اإللكتروني أن المبحوثين يمتخدمون بنمبة 

، وهذا يدل على اهتمامهم % 8، في حين أسل نمبة لالستخدام نادرا وتقدر ب %54

 .بالكتاب اإللكتروني من خالل انجاز البحوث العلمية والتزود بالمعلومات والثقافة العامة

كشفت نتايج تحليل عادات االستخدام حمب متغير الجنس أن اإلناث أكثر استخداما  -

 % 6  ، وأحيانا بنمبة %69  بصفة دايمة مقابل % 6  بنمبة  للكتاب اإللكتروني

، وكذلك نمجل تفوق اإلناث على الذكور في استراح االستخدام نادرا بنمبة %962مقابل 

                                           
90
، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القاهرة، نظريات اإلعالمحمن عماد مكاوي وعاطف عدلي العبد،  

 .   ، ص 9002
9 
 .  ، ص   90، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، نظريات اإلعالمعبد الرحمان المشاسبة، بمام  
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للذكور، هذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجامعي الذي  % 6 لإلناث مقابل 62%  

 .يطغى عليه العنصر النموي

ستخدام الكتاب اإللكتروني حمب متغير المن أن تفوق كشفت نتايج تحليل عادات ا -

 92-99بصفة دايمة على الفئة العمرية  % 996سنة بنمبة   9-99نمبة الفئة العمرية 

، وكذلك بالنمبة لالستخدام أحيانا % 6 سنة فما فوق بنمبة   9سنة والفئة العمرية 

  9-99الفئة العمرية على نمبة  %  بنمبة  92-99نالحظ تفوق نمبة الفئة العمرية 

، أما بالنمبة % 96سنة فما فوق بنمبة   9، وكذلك على الفئة العمرية %9062بنمبة 

سنة   9على الفئة العمرية  %69  بنمبة   9-99ألبدا فمجل تفوق نمبة الفئة العمرية 

سنة فما فوق بنمبة معدومة وهذا   9وكذلك على الفئة العمرية  %62 فما فوق بنمبة 

 . 9-99الطالب الجامعي ينحصر ما بين  ألن سن

اللغة التي يتصفح بها الطلبة الجامعيين الكتاب اإللكتروني هي اللغة العربية بنمبة  -

2 %. 

 .يفضلون تحميل الكتاب اإللكتروني من خالل وسيلة الهاتف الذكي %99أن نمبة -

 .يفضل استخدام الكتاب اإللكتروني في الفترة الليلية %99نمبة -

الوست الذي يمتغرسه الطلبة الجامعيين عادة في سراءة الكتاب اإللكتروني هو أسل من  -

 .%2 ساعة بنمبة 

المكان المناسب الستخدام الكتاب اإللكتروني لدى طلبة جامعة البويرة هو المنزل  -

 .% 2بنمبة 

اسة بنمبة األوسات التي يمتخدم فيها الطلبة الجامعيين الكتاب اإللكتروني هي أيام الدر -

2 %. 

 :نتائج محور دوافع استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة للكتاب اإللكتروني. 8

 .%22نرى أن استخدام الكتاب اإللكتروني يرتبط بالتحصيل المعرفي بنمبة -

أن استخدام الكتاب اإللكتروني يرجع ألنه  %99أكد معظم الطلبة الجامعيين بنمبة  -

 .كتاب الورسيالبديل األفضل لل

 .يرى أن استخدام الكتاب اإللكتروني يرتبط بالطلب والتمليم الفوري % 2نمبة -

من الطلبة الجامعيين بأن استخدام الكتاب اإللكتروني يكون بدافع  %  تؤكد نمبة  -

 .تطور القدرات الفكرية

 .تنقل بهتؤكد بأن استخدام الكتاب اإللكتروني يكون بدافع سهولة حمله وال %0 نمبة  -

توفير الجهد والوست والمال هما من يدفع الطلبة الجامعيين الستخدام الكتاب  -

 .%2 اإللكتروني بنمبة 

من الطلبة الجامعيين يمتخدم الكتاب اإللكتروني بدافع عدم %0 نرى أن نمبة  -

 .تعرضه للتلف بمرور الوست
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يين الستخدام الكتاب سهولة الوصول إلى المعلومة وزيادتها يدفع الطلبة الجامع -

 %9 اإللكتروني بنمبة 

نتائج محور االشباعات المحققة من استخدام الطلبة الجامعيين بجامعة البويرة . 3

 :للكتاب اإللكتروني

تحققت لدى الطلبة الجامعيين من خالل استخدامهم الكتاب اإللكتروني فوايد انجاز  -

 .% 9والثقافة العامة بنمبة والتزود بالمعلومات  % 9البحوث العلمية بنمبة 

 .%0 يؤدي الكتاب اإللكتروني وظيفة تعليمية بنمبة -

نرى تأثير الكتاب اإللكتروني في تطوير التعليم في جامعة البويرة هو إيجابي بنمبة  -

 2%. 

تؤكد بأن تقييم استخدام الكتاب اإللكتروني لدى طلبة علوم اإلعالم  %  نمبة  -

 .واالتصال متوسط

د الطلبة الجامعيين بأن الكتاب اإللكتروني وسيلة ال يمكن االستغناء عنه في يؤك -

 .%  الحصول على المعلومات والمعارف بنمبة 

أن تحميل الكتاب اإللكتروني أفضل من إعارة  % 2أكد معظم الطلبة الجامعيين بنمبة  -

 .الكتب الورسية من مكتبة الجامعة

 :النتائج العامة للدراسة-11

 :م النتايج العامة للدراسة نذكر من أه

  الطالب الجامعي يمتخدم الكتاب اإللكتروني من أجل انجاز البحوث العلمية والتزود

 .بالمعلومات والثقافة العامة

 أغلب الطلبة الجامعيين يتصفح الكتاب اإللكتروني باللغة العربية. 

 ة الهاتف الذكييفضل الطلبة الجامعيين تحميل الكتاب اإللكتروني من خالل وسيل. 

 الوست المفضل الستخدام الكتاب اإللكتروني الفترة الليلية. 

 يفضل الطلبة الجامعيين استخدام الكتاب اإللكتروني في المنزل. 

 أوسات استخدام الطلبة الجامعيين الكتاب اإللكتروني أيام الدراسة. 

 استخدام الكتاب اإللكتروني يرتبط بالتحصيل المعرفي. 

 ام الكتاب اإللكتروني بالطلب والتمليم الفوريارتباط استخد. 

 استخدام الكتاب اإللكتروني يرجع ألنه البديل األفضل للكتاب الورسي. 

  استخدام الطلبة الجامعيين للكتاب اإللكتروني يكون بدافع تطور القدرات الفكرية. 

  الدافع الستخدام الكتاب اإللكتروني هو سهولة حمله والتنقل به. 

  فة الكتاب اإللكتروني وتوفير الجهد والوست هما من يدفع الستخدامهنقص تكل. 

  عدم تعرض الكتاب اإللكتروني للتلف بمرور الوست يدفع الستخدامه. 

  سهولة الوصول الى المعلومة وزيادتها يدفع الستخدام الكتاب اإللكتروني. 
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 يؤدي الكتاب اإللكتروني وظيفة تعليمية بالدرجة األولى. 

  الكتاب اإللكتروني في تطوير التعليم في جامعة البويرة ايجابيتأثير. 

  تقييم استخدام الكتاب اإللكتروني لدى طلبة علوم اإلعالم واالتصال في جامعة

 .البويرة متوسط

  الكتاب اإللكتروني وسيلة ال يمكن االستغناء عنه في الحصول على المعلومات

 .والمعارف

 ني على إعارة الكتب الورسية من مكتبة الجامعةتفضيل تحميل الكتاب اإللكترو. 

  التصفح بكل حرية الكتاب اإللكتروني والتصفح في وست ومكان هما من جذبت

 .القارئ إلى االنحياز إلى هذا النوع من الكتب

  الكتاب اإللكتروني غطى النقص الحاصل للكتاب الورسي وندرته وصعوبة سراءته

 .كامال لمدة طويلة

 العناوين المتاحة إلكترونيا سليلة، هناك كتب يصعب : كتاب اإللكترونيمن عيوب ال

الوصول إليها وفي بعض األحيان يطالبون بالدفع لشرايها، ارتباطه بشبكة األنترنت 

 .وضرورة توفرها لتوفره، عدم توفر كل الكتب الورسية على شكل كتب إلكترونية

 استخدام الكتاب : ب اإللكتروني أهمهاأنماط وعادات استخدام الطلبة الجامعيين للكتا

اإللكتروني بالهاتف الذكي ويفضلون في ذلك الفترة الليلية وعادة ما يمتغرسون من 

الوست في تصفحهم أسل من ساعة، وأحمن األماكن التي يفضلونها المنزل فهناك من 

كتب إلكترونية إلنجاز  09سنوات وأغلبهم يحتاج إلى أسل من   0يتصفحه منذ 

 .حث العلميالب

 استخدام الكتاب : دوافع استخدام الطلبة الجامعيين الكتاب اإللكتروني أهمها

اإللكتروني يرتبط بالتحصيل المعرفي ويرجع البديل األفضل للكتاب الورسي وأيضا 

يرتبط بالطلب والتمليم الفوري ويكون بدافع تطور القدرات الفكرية ويفضلونه لعدم 

وتوفير الوست والجهد والمال لمهولة الوصول إلى  تعرضه للتلف بمرور الوست

 .المعلومة وزيادتها

 انجاز : االشباعات المحققة من استخدام الطلبة الجامعيين للكتاب اإللكتروني أهمها

البحوث العلمية ويؤدي وظيفة تعليمية والتأثير في تطوير التعليم في جامعة البويرة 

علوم اإلعالم واالتصال متوسط وأنه وسيلة ال  ايجابي، أما تقييم استخدامه لدى طلبة

يمكن االستغناء عنه في الحصول على المعلومات والمعارف وتحميله افضل من 

إعارة الكتب الورسية من مكتبة الجامعة ومن مزاياه التصفح في وست ومكان 

 .والتصفح بكل حرية
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  :خاتمة

أهمية كبيرة في حياة الفرد  في ختام الدراسة يمكننا القول بأن الكتاب له 

والمجتمعات، سواء في شكله الورسي أو اإللكتروني، حيث يعتبر الكتاب اإللكتروني 

اختصار للكتاب الورسي، يحتاج إلى الحاسوب اآللي لقراءته، ليصبح دعامة أساسية 

 .ألفراد المجتمع ذلك لمهولة الحصول عليه

لذي حصل في مجال الطباعة وتخزين لقد انتشرت هذه الكتب بعد التقدم الكبير ا 

المعلومات إلكترونيا بواسطة الحواسيب بعد ظهور االنترنت، وأصبح شراء الكتب 

 .اإللكترونية أمرا ملحوظا في مواسع التجارة على الشبكة العالمية

كما يمر إنتاج الكتاب اإللكتروني بثالث مراحل هامة، فالمرحلة األولى مرحلة  

مرحلة إعداد المادة العلمية من سبل المؤلف، حيث يقوم بكتابة مادته  التأليف التي تعتبر

العلمية وتخزينها بواسطة الحاسوب، أما المرحلة الثانية مرحلة اإلنتاج وتعتبر مرحلة 

االنتهاء من كتابة المادة العلمية مع القيام بتنميق اإلنتاج العلمي بما يتضمنه من نصوص 

داول وغير ذلك، ثم القيام بإنتاجه على شكل ورسوم وصور وأصوات وأشكال وج

أسطوانة مدمجة جاهزة للنمخ لتجمد المادة العلمية للكتاب اإللكتروني، وأخيرا مرحلة 

التوزيع أو التمويق وهي مرحلة تختص بتوصيل المادة العلمية للكتاب اإللكتروني إلى 

توزيعه على المكتبات القراء من خالل إحدى المؤسمات أو دور النشر األهلية حيث يتم 

األهلية أو العامة أو القيام بتمويقه على إحدى الصفحات اإلعالنية على الشبكة العالمية 

 .ليتمنى للقارئ الحصول على نمخ من المنتج العالمي للكتاب( االنترنت)للمعلومات

أما تأثير الكتاب اإللكتروني على الكتاب الورسي، فهو أمر ال يمكن إنكاره،  

في ظل زيادة أسعار تكاليف الطباعة والنقل والتوزيع للكتاب الورسي، لكن من وخاصة 

المؤكد أن الكتاب الورسي سيبقى له وجوده وأهميته ومكانته الثقافية كرمز للثقافة والعلم 

والمعرفة، ويبقى الهدف مشتركا مع الكتاب اإللكتروني، وهو تحقيق المعرفة والعلم 

 .والتوصيل الثقافي للقارئ

 :فمن خالل دراستنا تبين أن أغلب الطلبة الجامعيين 

 الكتاب اإللكتروني من أجل انجاز البحوث العلمية والتزود بالمعلومات  يمتخدم

 .والثقافة العامة

  ال يمكن للطلبة الجامعيين االستغناء عن الكتاب اإللكتروني في الحصول على

 .المعلومات والمعارف

  الكتاب اإللكتروني على اعارة الكتب الورسية من يفضل الطلبة الجامعيين تحميل

 .مكتبة الجامعة

  يرتبط استخدام الطلبة الجامعيين الكتاب اإللكتروني بنوعية الخدمات التي يوفرها

 .من الطلب والتمليم الفوري
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  يمتخدم الطلبة الجامعيين الكتاب اإللكتروني ألنه يرجع البديل األفضل للكتاب

 .الورسي

 التوصيات واالقتراحات أهمهابق نتقدم بمجموعة من بناء على ما س: 

 ال نهمل الكتاب الورسي في المطالعة والتحصيل المعرفي ألنه ما زال ذا أهمية. 

 زيادة عدد كتب المكتبة اإللكترونية. 

 زيادة االهتمام بنشر الكتاب اإللكتروني. 

 دراسة واسع الكتاب اإللكتروني في ظل التكنولوجيات الحديثة. 

 ة مقارنة بين الكتاب اإللكتروني والكتاب الورسيدراس. 

 دراسة تأثير استخدام الكتاب اإللكتروني على الكتاب الورسي. 

  البد لممتخدم أو سارئ الكتب اإللكترونية من أن تكون لديه أجهزة تكنولوجية حديثة

كالحاسوب الشخصي والهواتف الذكية وغيرها هذا ضروري، ألن بدونها ال 

 .اءةنمتطيع القر

  إعالم الممتفيد بماهية الكتب اإللكترونية لزيادة اإلسبال عليها وكمر الحاجز النفمي

تنظيم أيام تحميمية أو أبواب مفتوحة لتوسيع نطاق )بينه وبين الكتاب اإللكتروني 

 (.االستخدام

  االهتمام بالطالب الجامعي بتوفير والتشجيع على استخدام المصادر اإللكترونية في

 .والبحث والترفيه عن النفس الدراسة

   دعوة الملطات الممؤولة في التعليم العالي إلدراج مقياس يدرس في جميع

التخصصات لتعليم الطالب وتدريبه على استخدام أدوات وطرق البحث عن 

 .المصادر اإللكترونية

   توعية الطالب الجامعي حول المكتبة اإللكترونية وحثه على استخدام الكتاب

 .نياإللكترو

   إدراج أكبر سدر ممكن من الكتب الورسية بشكلها اإللكتروني في المكتبة

 .اإللكترونية
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 :قائمة المراجع المعتمدة 

استخدامات الطلبة اليمنيين للفا يسبوك واإلشباعات المتحققة إبراهيم سايد أحمد،  - 

 .2 90مارس، المنة التاسعة، جامعة محمد الخامس، المغرب،   9، العدد منه

، مذكرة إستراتيجية التسويق اإللكتروني للكتاب في الجزائرإبراهيم مرزسالل،  -9

مقدمة لنيل شهادة الماجمتير في علم المكتبات، كلية العلوم اإلنمانية واالجتماعية، 

 .0 90 -9002جامعة سمنطينة، 

، ديوان 9، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسلي،  - 

 .9009طبوعات الجامعية، الجزاير، الم

، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، نظريات اإلعالمبمام عبد الرحمان المشاسبة،  - 

90  . 

، مفاهيمه، أدواته، طرقه اإلحصائية: أساليب البحث العلميجودت عزت عطوي،  -9

 .  90، دار الثقافة للنشر، عمان،  ط

، 9002المعرفة الجامعية، القاهرة،  ، دار9ط منهجية البحث العلمي، ،حمان هشام - 

.22ص
 

منهجية كتابة المذكرات وأطروحات الدكتوراه في علوم أحمد عظيمي، 

 .9002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاير، اإلعالم واالتصال

، مركز جامعة القاهرة نظريات اإلعالمحمن عماد مكاوي وعاطف عدلي العبد،  -2

 .9002للتعليم المفتوح، القاهرة، 

، دار الشروق  ، طمناهج البحث العلمي في العلوم اإلنسانية عادل محمد العدل، - 

 .  90للنشر والتوزيع، عمان، 

 .9 90، عالم الكتب، القاهرة،  ، طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرعبد الحميد،  -2

األطفال والثورة التكنولوجية التمثيل واالستخدامات عبد الوهاب بوخنوفة،  -0 

 .9002، 2العدد  ،«ت العربيةاإلذاعا«

مناهج البحث العلمي مكتبة ومطبعة فاطمة  عوض صابر، ميرفت علي خفافة،  -  

 .9009، مصر،  اإلشعاع الفنية

مناهج البحث العلمي لإلحصاء في فريد كامل أبو زينة، عبد الحافظ الشايب،  -9 

 . 900، دار المميرة، األردن، البحث العلمي

، دار 9، طبحوث النفسية  والتربوية  واالجتماعيةاإلحصاء في المحمد الميد،  -  

 .220 النهضة العربية، مصر، 

البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم محمد حمن عالوي، أسامة راتب،  -  

 .222 ، دار الفكر العربي للطبع والنشر، مصر، النفس الرياضي

لب دور اإلذاعة المحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطامحمد شعباني،  -9 

رسالة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع التنمية، كلية العلوم  الجامعي،

 . 900 -9009اإلنمانية واالجتماعية، جامعة سمنطينة، 
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 .222 ، دار وايل للطباعة والنشر،األردن، 9، ط والتطبيقات

استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات ومار، مريم نريمان ن -2 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجمتير في علوم اإلعالم واالتصال االجتماعية

 .9 90 -  90تخصص اإلعالم و تكنولوجيا االتصال الحديثة، جامعة باتنة، 

، ت علميةتدريبا: منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أنجرس،  -12

 . 900، دار القصبة للنشر، 9بوزيد صحراوي وآخرون، ط: ترجمة


