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 فحها طاهمذ التي الهامت اإلاىاغُو ؤخد نلى الػىء لدظلُـ الدزاطت حاءث

 المظذ خُث طابم وغير هبير بشيل الخدًثت جطاٌوالا ؤلانالم وجىىىلىحُاث الهىإلات

 الخىىىلىحُت الىطاثـ ؤضبدذ فلد اإلاجاالث باقي مثل الهالي الخهلُم ألاخيرة هره

 الخهلُمُت الظاخت نلى ؾسؤث التي اإلاخغيراث وؤهم الخهلُم مخؿلباث ؤهم ؤخد الخدًثت

 فسع الخهلُمُت الهملُت حىدة جدظين جددي الهالي الخهلُم ماطظاث مىاحهتي ف

 جهػت في وفهاٌ خاطم ودوز  هبير جإزير لها والتي لخاضلتا الخؿىزاث مىاهبت نلحها

 . والهىإلات اإلاهلىماجُت نطس في خاضت اإلاجخمهاث

ـــير مدي إلبساش البدثُت الىزكت وكدحاءث  جدظين نلى الخدًثت جىىىلىحُا جإزــ

ت الجامهت في الخهلُم حىدة  .الجصاثٍس

 الجىدة ؛الهالي خهلُمال ؛جطاٌوالا ؤلانالم جىىىلىحُاث : املفخاحيت الكدماث
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Abstract: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :مق مت

ٌهخبر البدث الهلمي السهيزة ألاطاطُت لخلدم الدٌو فمً ًملً اإلاهلىمت ؤوال                

التي وهِشها والتي جخميز بالظسنت  ًيىن هى اإلاظُؿس،خاضت في اإلاجخمو الخالي ؤو البِئت

والدكت والخجدًد اإلاظخمس ما حهل البدث الهلمي جخغير مخؿلباجه في قل الخؿىز الري 

شهده اإلاُدان الهلمي الطُما في ألالفُت ألاخيرة بظب بدخاٌ الهدًد مً آلالُاث 

والخىىىلىحُاث الخدًثت التي  ؤزسث بشيل زهُب نلى الخدطُل الهلمي بطفت نامت 

وحىدة الخهلُم بطفت خاضت والري ؤطفس اطخخدامها نلى جدلُم هخاثج بًجابُت مً 

س مجاٌ البدث الهلمي ودنمه إلاظاًسة الخؿىزاث الاكخطادًت والاحخمانُت،  خالٌ جؿٍى

س هىنُت الخهلُم الري مً شإهه الخإزير نلى هىنُت الخدطُل الهلي  وجدظين وجؿٍى

هب واإلاجاالث وطىداٌو في هره الىزكت البدثُت وجدلُم ؤهداف الخهلُم. في وافت الجىا

سه ومهسفت  ؤهمُت  مهسفت مدي مظاهمت اإلاىخبت ؤلالىتروهُت في بزساء البدث الهلمي وجؿٍى

اإلاىخباث باليظبت للباخثين ومدي بطخهمالهم إلاىازدها وبنخمادهم نلحها في بنداد بدىثهم 

The study shed light on one of the important topics on 

which globalization and modern information and communication 

technologies have made an important contribution and not before: 

the latter has touched on higher education as in other areas. 

Modern technological media have become one of the most 

important educational needs and the most significant changes in 

education. To improve the quality of the educational process, he 

was forced to keep abreast of developments that have a significant 

impact and play a crucial role in the renaissance of societies, 

especially in the age of IT and globalization. was presented to 

highlight the impact of modern technology on improving the 

quality of teaching at Algerian University. 

 

Keywords: information and communication technologies; Higher 

Education; the quality 
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س الهلمُت وهىمً ؤهمُت البدث في ببساش مدي فهالُت اإلاى خبت ؤلالىتروهُت في خدمت وجؿٍى

 .البدث الهلمي ومياهتها في بزساء اإلاىخىج الهلمي

 وهدفذ الدزاطت بلىالخهسف نلى الخدماث اإلالدمت مً ؾسف اإلاىخبت ؤلالىتروهُت

 الخهسف نلى مدي بطخفادة الباخثين مً اإلاىخبت ؤلالىتروهُت في بنداد بدىثهم. 

 لخدًثت نلى حىدة الخهلُم الهالي.الخهسف نلى مدي جإزير الخىىىلىحُاث ا 

 .اإلاياهت التي جدخلها اإلاىخباث ؤلالىتروهُت نىد الباخثين 

 :مفاهيم ال راست

 : جكنىلىجيا إلاعالم والاجصال

والتي هي  Technologie  جىىىلىحُا: لغت: ٌهد لفل جىىىلىحُا "في اليلمت الُىهاهُت-

هني "جلىُت ؤو فً" وولم teckneمشخلت مً ولمخين + دزاطت،  حهني  نلمligos ؤو logis تَو

سي ألاطخاذ في Littreونلى هرا ألاطاض حشير " الخىىىلىحُا بلى الدزاطت السشُدة للفىىن ٍو

م بن اضؿالح الخىىىلىحُا حهني جفظير ألالفاف الخاضت  6781كامىطه الطادز طىت 

 (.31،ص، 3330.) نبد البازي ،ببساهُم دزة، .)بالفىىن واإلاهً الهدًدة

هي مجمىنت مً الىكم واللىاند الخؿبُلُت وؤطالُب الهمل التي حظخلس  طالحا:اص

لخؿبُم اإلاهؿُاث الخؿبُم اإلاىكم للمهسفت والخبراث اإلاىخبُت اإلاظخخدمت للبدىر 

والدزاطاث مبخىسة في مجاٌ ؤلاهخاج والخدماث والتي جمثل مجمىنت السطاثل وألاطالُب 

خلف هىاحي خُاجه الهلمُت، وبالخالي فهي مسهب الفىُت التي ٌظخخدمها ؤلاوظان في مخ

 .(33،ص،3331)غظان كاطم الالمي،كىامه اإلاهداث واإلاهسفت ؤلاوظاهُت

جىىىلىحُاث الاجطاٌ حهني التزاوج بين الىمبُىجس والىطاثل الخللُدًت لإلنالم، والؿبانت 

س الفىجىغسافي والطىث والفُدًى. )نلُىان،   (.3362والخطٍى

 Communication: -  جصالالا

ؤلاجطاٌ والىضلت ؤي ما اجطل بالش ئ ،ووضلذ الش ئ وضال وضلت، والىضل غد   لغت:

 (.01الهجسان ،واجطل الش ئ بالش ئ لم ًىلؿو .) ابً مىكىز، ب ض ،ص  
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نملُت دًىامُىُت ًلىم بها شخظ ما ؤو ؤشخاص بهدف هلل زطالت جدمل :إصطالحا

ً لخ دلُم هدف ما.)ضالح خلُل ؤبى مهلىماث ؤو آزاء ؤو بججاهاث بلى آلاخٍس

 (.62،ص، 3332بضبو،

ؤما "مدمد نبد الخمُد" ٌهسف ؤلاجطاٌ بإهه الهملُت ؤلاحخمانُت التي ًخم بملخػاها 

جبادٌ اإلاهلىماث وألافياز و آلازاء في زمىش دالت بين ألافساد ؤو الجماناث داخل اإلاجخمو 

 .لخدلُم ؤهداف مهُىت

جب نجها وشس ألاخباز واإلاهلىماث الدكُلت التي جسجىص نلى ؤلانالم: جلً الهملُت التي ًتر -

الطدق والطساخت ومخاؾبت ؤكىاٌ الجماهير ونىاؾفهم الظامُت، والازجلاء بمظخىي 

س والخثلُف، مظخخدما ؤطلىب الشسح والخفظير والجدٌ  لىم ؤلانالم نلى الخىٍى السؤي، ٍو

 ( 32،،ص6997)خظً نماد مياوي ، لُلى خظين الظُد ، اإلاىؿلي.

 : أهميت و خصائص جكنىلىجيا املعدىماث والاجصال -1

للد طاهم الخؿىز الهلمي و الخىىىلىجي في جدلُم زفاهُت ألافساد ومً بين 

الخؿىزاث التي جددر باطخمساز جلً اإلاخهللت بخىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاٌ وما بلغخه 

دماث الخهلُم و جىفير مً ؤهمُت مً هاخُت جىفير خدماث الاجطاٌ بمخخلف ؤهىانها وخ

ت ضغيرة ٌظخؿُو  اإلاهلىماث الالشمت لألشخاص واإلاىكماث خُث حهلذ مً الهالم كٍس

ؤفسادها الاجطاٌ فُما بُجهم بظهىلت وجبادٌ اإلاهلىماث وجسحو هره ألاهمُت لخىىىلىحُا 

 : اإلاهلىماث والاجطاٌ بلى الخطاثظ التي جخميز بها واإلاخمثلت فُما ًلي

 ا اإلاهلىماث و الاجطاٌ ؤداة لخجاوش الاهلظام ؤلاهماجي .جىفير جىىىلىحُ-

مىــــــً للمــــــدازض و الجامهــــــاث - ع بلــــــى حمُــــــو اإلاىــــــاؾم ٍو جىضــــــُل مىــــــافو الخهلــــــُم والخــــــدَز

ـــــد .الاجطــــــــــــــــــــــــــاٌ بإفػــــــــــــــــــــــــــل اإلاهلىمــــــــــــــــــــــــــاث و اإلاهــــــــــــــــــــــــــازف اإلاخاخــــــــــــــــــــــــــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي نبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد فخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )مدمـــ

 (.333،ص،3333الهادي،
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 : دور جكنىلىجيا املعدىماث و الاجصال في الخعديم -2

و و ؤلابداناث الىبيرة التي خطلذ في جىىىلىحُا اإلاهلىماث و بن  الخلدم الظَس

 . الاجطاالث مىىذ مً وغو اإلاهسفت في شيل زكمي وهى في اشدًاد

بن اإلاهسفت هىطىص مىخىبت ؤو ضىث ؤو ضىزة ؤو فُلم ؤو وزاثم ؤو زطىماث 

ىلىحُا ؤضبدذ جخصن بشيل زكمي وجىغو نلى الشبياث الخاطىبُت و كد ؤر زث جىى

اإلاهلىماث هره في مجاٌ الهلىم فىلدث نلىم حدًدة ههلىم الخاطىب و هىدطت 

 البرمجُاث ونلىم الشبياث الخاطىبُت و بدازة اإلاهسفت وغيرها

هما ؾىزث اإلاهلىماجُت نلىما كاثمت جؿىزا هاثال لم جىً ممىىت بدوجها ههلىم 

الث في حهلُم وحهلم الهلىم ، مهالجت اإلاهؿُاث. للد ؤزسث جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطا

وال بد الطتراجُجُاث الخهلُم البهُدة اإلادي في الجصاثس مً ؤخر ذلً بهين الانخباز و هرهس 

 مجها ما ًلي:

  قهىز الىمـ الثالث في الهملُت الخهلُمُت وهى اطخهماٌ الخاطىب همجهاج

م جمثُل الىكم وهمرحتها.  حهلُمي نً ؾٍس

 الىكسي و لىمـ الثاوي هى الخهلُم بالخجازب وفي  ؤما الىمـ ألاٌو فهى الخهلُم

 . اإلاخخبر

  ؤخدر الخاطىب مخابس افتراغُت في خلٌى الهلىم خُث ججسي الخجازب نلى

خفانل مهها هما لى واهذ ججازب خلُلُت و في  سي الؿالب ٍو شاشت الخاطىب ٍو

هره الخالت ٌظخخدم اإلاخبر الخاطىبي الافتراض ي هرا في مخخلف اإلاىاد 

ظُتالخد  . َز

  ا نً الىخاب الىزقي ، بذ ًلدم لؿالب الىخاب الالىترووي وهى ًخخلف حرٍز

اإلاهلىماث مو مظانداث ضىجُت وزطىم مخدسهت وؤفالم فُخفانل مهها الؿالب 

بغافت لفدظ الؿالب و جلُُم هخاثجه بشيل آلي ، هما ًمىً للؿالب ؤن 

هماٌ لغت الىطىص ًيخلل بين ألافياز اإلاترابؿت في الىخاب بشيل آلي باطخ
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فُت هما جمىىه هره الخىىىلىحُا مً الاجطاٌ بالىخب ألاخسي بشيل آلي  الخهٍس

 (.   22،ص،3332بىخىُت كىي ،)

  جىفير ؤدواث حدًدة لخدظين الخهلُم و الخهلم وهي بسمجُاث حظاند ألاطخاذ و

 . ؤلادازة و الؿالب في نملُت الخهلُم والخهلم

 س فىسة الخهلُم جىفير الخهلُم نبر الشبياث ال خاطىبُت و خاضت الاهترهذ و جؿٍى

 . نً بهد لخطل بلى فىسة اإلادزطت ؤو الجامهت الافتراغُت

  ًجــــىفير بمياهُــــت الىضــــٌى بــــالخهلُم و الــــخهلم بلــــى اإلاىــــاؾم الىاثُــــت ؤو البهُــــدة  مــــ

ـــا ، خــــالٌ ـــــد ؤلالىترووــــي بإهىانهـ شــــبياث الخىاضــــل الاحخمـــــا ي:  خــــدماث البًر

تر  ( . 37،ص،3361)خمُدة حمُلت ، ...ًىجُىب، الفاٌظبىن، جٍى

 : دور جكنىلىجيا املعدىماث و الاجصال في البحث العدمي  -. 3

س نملُت ؤطاطُت في الخهلُم الجامعي و كد جؿىزث هره  بن نملُت البدث و الخؿٍى

 :الهملُت هدُجت الخلدم الخاضل في جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث مً خالٌ

  ادة في جىفير لت الٍص اإلاهلىماث للباخث نبر الاهترهذ وغيرها ،فلد حغيرث ؾٍس

لت الخدىم في ؤحهصة اللُاض وؾسق مهالجت اإلاهلىماث  جدطُل اإلاهلىماث وؾٍس

 ؤو اإلاهؿُاث الىاججت مً البدىر والخدلُل ؤلاخطاجي ،

  نسع هخاثج البدىر واإلاهلىماث باأللىان و الخسهت وحظهُل خصن البدىر

 في كىاند اإلاهؿُاث و كىاند اإلاهسفت. واإلاهلىماث و جداولها

 -بمياهُت البدث نً بهد. 

 : الخح ًاث و الصعىباث التي جىاجه الخعديم العالي -4

بن الخددًاث و السهاهاث التي جىاحه الهالم الُىم خاضت اإلاخخلف مىه ال جىمً 

الخؿبُم فلـ في الخاحت بلى اإلاشازهت في مجخمو اإلاهسفت و بهما جىمً ؤًػا في هُفُت 

الفهاٌ و الىاجح لخىىىلىحُا اإلاهلىماث و الاجطاالث و الخدىم في هُفُت اطخخدامها مً 

ت بين الدٌو اإلاخلدمت و الدٌو اإلاخخلفت ، بن هره الخؿلهاث  ؤحل جػُِم الفجىة الخىمٍى
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س الخهلُم نمىما و الخهلُم الجامعي خطىضا   ال ًمىً جدلُلها بال مً خالٌ جؿٍى

 : لهالي مجمىنت مً الخددًاث هرهس مجهاًىاحه الخهلُم ا

 الؿلب اإلاتزاًد نلى الخهلُم الهالي . 

  اإلابني نلى الخللين بدُث ال ًفخذ اإلاجاٌ لإلبدام و بن وحد فةهه ً همؿُت الخيٍى

 . ًبلى مداوالث فسدًت ولِظذ طُاطت حهلُمُت

 الىى ي ً ً الىمي نلى خظاب الخيٍى  . الخيٍى

  بدىر لغسع هُل الشهاداث و لِظذ بدىر البدىر الجامهُت اإلاىجصة هي

 . جىجص لهدف الخؿبُم الهملي لها مما ؤدي بلى هلظ في فهالُت البدث الهلمي

 . اشدًاد مهدالث البؿالت بين خٍس ي الجامهاث 

 :دور الخقنياث الح ًثت في جحسين جىدة الخعديم-5

س ودنم البد   ث الهلمي بن الخدًث نً ؤهمُت ودوز الخلىُاث الخدًثت في جؿٍى

وجدظين الهملُت الخهلُمُت هدى الىىنُت ًخؿلب بداًت الخهٍسف بهره الخلىُاث الخدًثت 

التي ؾسؤث نلى الخهلُم بمخخلف مساخله ، فاجخر هرا ألاخير مظازا حدًدا وان له جإزير 

نمُم نلى وافت ؤؾساف الهملُت الخهلمُت طىاء اإلادزض ؤو اإلاخمدزض ؤو مدخىي ومػمىن 

 /https://www.new-educ.com .لُم، فما اللطىد بالخلىُاث الخدًثتوهىنُت الخه

الجدًس باإلشازة ؤن زمت مطؿلخين مترادفين فالبهؼ ٌظخخدم نبازة جلىُاث   

الخهلُم، في خين ٌظخخدم البهؼ آلاخس جىىىلىحُاث الخهلُم وفي الخلُلت ؤن هره 

ره ألاخيرة بال مً خالٌ اإلاطؿلخاث مترادفت فُما بِىا، فال ًمىً الخدًث نً دوز ه

س وجدظين هىنُت الخهلُم  .الىكىف نً اإلالطىد بها، إلاهسفت  مدي مظاهمتها  في جؿٍى

لت هكامُت  جىىىلىحُا الخهلُم هي الىطاثـ التي حظخخدم ألغساع حهلُمُت هما ؤجها ؾٍس

م الهملُاث اليلُت للخهلُم، والخدَزع بهدف الخطٌى نلى حهلم  لخخؿُـ وجىفُر وجلٍى

 :ر فهالُت" مً خطاثطهاؤهث
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الخفانلُت: وحهني جىفير بِئت حهلُمُت زىاثُت الاججاه والخهلُم بمظاندة اليىمبُىجس، -

  ...الفُدًى الخفانلي

الفسدًت: حظمذ بالخفانل الفسدي والخهلم الصخص ي بمظاندة ؤهكمت الخىحه الظمعي  -

  البطسي واليىمبُىجس

  نلى مطادز الخهلم واإلاهسفت بمظاندة الاهترهذاليىهُت: جدُذ فسضت لالهفخاح الهالمي -

الخياملُت: حظمذ بدشىُل هكام حهلُمي شامل ومخىىم وهادف بمظاندة بسامج الىطاثـ -

 (.036،ص،3363اإلاخهددة. )فىاش حاطم الىداوي،

وهي مىكىمت حظاند وجدُذ للؿالب اإلاخهلم  : Multi-Media - الىطاثـ اإلاخهددة -6

ت ؤهبر في الخها مل مو اإلاادة الخهلُمُت، حهسف نلى ؤجها "هىم مً دزحت خٍس

 مخهددة مً آلُاث جىىىلىحُا الهسع نً 
ً
البرمجُاث جىفس للمخهلم ؤشياال

م  بسامج جطمم بشيل ًيخج للؿالب اإلاخهلم هخابت هطىص، نمل زطىم،  ؾٍس

 ضىث وؤلىان، ؤداة ملاؾو فُدًى، زطىم مخدسهت

م الاهترهذ وشبىت اإلاهلىم  -3 اث ومىاكو الخىاضل الاحخما ي: حهخبر الخهلم نً ؾٍس

مً ؤنلد الخلىُاث التي شهدها اللسن الهشسون، وهي شبىت خاطىبُت جخيىن 

مً مجمىنت مً اإلاهداث اإلاهلىماجُت والخىاطِب مخطلت ببهػها البهؼ 

 لدشيل الشبىت الهاإلاُت ألاهترهذ، خُث جىفس اإلاهلىماث اإلاخىىنت 
ً
 ودولُا

ً
مدلُا

والدوزٍاث وكىاند البُاهاث واإلاىاكو الخهلُمُت، والاجطاٌ  والىخب الالىتروهُت

الخس واإلاباشس باألشخاص والهُئاث بالطىث والطىزة نبر اإلااجمساث اإلاسثُت 

 .والسطاثل الىطُت

لت جمصج بين الخاطىب والفُدًى لخىفير  -0 م الفُدًى الخهلُمي: وهي ؾٍس الخهلم نً ؾٍس

لم فسضت الخفانل والخطٌى نلى نسع طمعي بطسي نالي الجىدة، ث جُذ للمخه

 اإلاهلىماث.
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 :الىسائط الخكنىلىجيت وأثرها في جطىير أساليب الخعديم الجامعي -6

للد ؤزسث الىطاثل الخىىىلىحُت الخدًثت في جددًث ؤطالُب وؤهماؽ الخهلم في 

س الهملُت الخهلُمُت والازجلاء بها،  ماطظاث الخهلُم الهالي وؤضبدذ نىاضس في جؿٍى

ألطخاذ الجامعي اجبام ؤطالُب مبخىسة ووطاثـ مخىىنت، وؤجاخذ للمخهلم وطمدذ ل

مىً جلخُطها فُما ًلي  :طبال ؤوفس للخهلم والانخماد الراحي ٍو

  اطخخدام الجهاش ؤلالىترووي ٌهخبر مً ؤهم وطاثل وؤدواث اإلاهسفت في نطس

ت الخىىىلىحُا الخدًثت، بل ٌهد له الفػل في اهدشاز هرا الىىم مً اإلاهسف

الهملُت وهى ًدظم بمجمىنت مً الخطاثظ التي طاهمذ بلى خد هبير في 

س اإلاهسفت وجددًثها فهى جلىُت حهلُمُت مازسة في جدلُم ندد هاثل مً  جؿٍى

ه مً ؤهكمت  اث إلاا ًدخٍى اإلاهازف وجدظين حىدة الخهلُم في وافت اإلاظخٍى

هالُت بالدًىامُىُت والفحعديميت جدسم  وبسامج طاهمذ في جدلُم هىنُت

 :والدكت مما ؤدي بلى جدلُم الهدًد مً الىخاثج ؤلاًجابُت ؤهمها

 .الخطٌى نلى حجم هاثل مً اإلاهازف الهلمُت -ؤ

سه -ب  .طسنت الخطٌى نلى هره اإلاهلىماث واطخغاللها في جدظين ؾسق الخهلُم وجؿٍى

ً اإلاهلىماث واطخهمالها نىد الخاحت لها -ج  .اللدزة نلى جخٍص

لى ؤؾساف الهملُت الخهلُمُت والطُما اإلاهلم واإلاخهلم لرلً فهى مً جىفير الجهد ن -د

ت لهم  .حىهس الىطاثل التي جدلم الساخت الىفظُت والبدًىت والفىٍس

 : الجىاهب ؤلاًجابُت التي خللها اطخخدام الخلىُاث الخدًثت في الخهلُم

  الخغلب نلى مشيلت البهد الصماوي واإلاياوي للىضٌى بلى اإلاهسفت الهلمُت، هكسا

و فلم ٌهد  لخؿىز شبياث الاجطاٌ ناإلاُا والتي جىلل اإلاهسفت الهلمُت في وكذ طَس

 .مً الطهىبت بميان حمو اإلاادة الهلمُت ؤو جدطُل اإلاهازف

  واهذ جؿسح بددة في الخغلب نلى مشيلت هلظ الخجهيزاث الخهلُمُت التي غالبا ما

اث الخهلُمُت س البدث الهلمي في وافت اإلاظخٍى  .مُدان جؿٍى
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  س الخهلُم الهدف ألاطاس ي مً بدخالها في مجاٌ البدث الهلمي هى جددًث وجؿٍى

وجىمُخه هما وهىنا، مً خالٌ الانخماد نلى ما ٌهسف باإلاىخباث ؤلالىتروهُت، 

ت ذاث الؿابو ؤلالىت رووي، واطخددار ألاحهصة وألاحهصة الظمهُت والبطٍس

 طا 3333،63:33مازض  https://sites.google.com اإلاخهللت بهسع البُاهاث.

 .بال ؤن هرا الاطخهماٌ اإلاخؿىز ال ًخلى مً نُىب وطلبُاث 

ا الخدًثت وفي هرا وشير بلى مو ذهسه  الدهخىز مدمد الظهُد: بإن الخىىىلىحُ        

حهخبر بمثابت طالح ذو خدًً والفازق بين بًجابحها وطلبُاتها في الهطس ًخىكف نلى مدي 

م الخدىم فحها  اطخخدام الفسد لها. فةذا جم اطخخدمها بشيل بًجابي وهرا نً ؾٍس

والخإهد مً مطادز اإلاهلىماث اإلاهسوغت ومدي صختها، فةن هرا بال شً جخدلم مهه 

لمللً ؤو للمخللي لهره اإلاهلىماث واإلاهازف، نىع ما بذا وان حىاهب بًجابُت طىاء ل

هرا الاطخخدام بإطلىب نشىاجي التي ججهل مً الخىىىلىحُا الخدًثت مطدزا 

س الخهلُم والظير به هدى حىدة الخهلُم  .للمهلىماث وجدظين اإلاهازف وجؿٍى

 : الجىاهب السدبيت من إلاسخخ ام

سه والىضٌى بلى طبل بن دوز هره الشبىت اإلاهلىماجُت في  وشس الهلم وجؿٍى

س البدىر  الخلدم والسقي الهلمي والاكخطادي والاحخما ي والثلافي، فػال نً جؿٍى

اث الخهلُمُت بال ؤن هره ؤلاًجابُاث ال جترجب بال نلى الاطخخدام  الهلمُت في وافت اإلاظخٍى

مو هره الىطُلت الهلالوي غير اإلافسؽ للباخث ؤو اإلاظخخدم، فلد ؤزبذ مُدان الخهامل 

قهىز الهدًد مً ألاغساز والظلبُاث نلى الفئت اإلاظتهلىت لها دون جدىم ؤو نلالهُت 

ج نلى ؤهمها مىً الخهٍس  :الىلىج نبرها ٍو

 ألاغساز الىفظُت: قهىز ؤمساع واغؿساباث هفظُت للمدمىين -ؤ

ت والهللُت: خُث ًخدٌى جفىيره بلى جفىير آلي بهُد -ب       ول البهد نً  ألاغساز الفىٍس

 .الخإمل والخدلُل وببداء اإلاالخكاث والىلد

https://sites.google.com/
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ألاغساز الهلمُت )الظسكت واللسضىت الهلمُت(: ٌهد نىطسا خؿيرا إلاا ٌظفس نلُه  -ج      

ً وباخثين ؤحهدوا ؤهفظهم في الخإلُف وؤلابدام الهلمي  مً مظاض بدلىق مفىٍس

 .والفىسي 

جاالث الاكخطادًت  الاحخمانُت الثلافُت بن مخؿلباث الهطس الخدًث في وافت اإلا       

ت حهلذ مً الخاطىب ؤداة للخىاضل وجدلُم الهدًد مً اإلاخترناث  الهلمُت والتربٍى

الهلمُت الخدًثت لرلً فهى جلىُت حهلُمُت مازسة في جدلُم ندد هاثل مً اإلاهازف 

ه مً ؤهكمت وبسامج طاهم اث إلاا ًدخٍى ذ في وجدظين حىدة الخهلُم في وافت اإلاظخٍى

جدلُم هىنُت حهلُمُت جدظم بالدًىامُىُت والفهالُت والدكت مما ؤدي بلى جدلُم الهدًد 

 :مً الىخاثج ؤلاًجابُت ؤهمها

 .الخطٌى نلى حجم هاثل مً اإلاهازف الهلمُت-ؤ

سه -ب  .طسنت الخطٌى نلى هره اإلاهلىماث واطخغاللها في جدظين ؾسق الخهلُم وجؿٍى

ً اإلاهلىم -ج  .اث واطخهمالها نىد الخاحت لهااللدزة نلى جخٍص

جىفير الجهد نلى ؤؾساف الهملُت الخهلُمُت والطُما اإلاهلم واإلاخهلم، لرلً فهى مً  -د

ت لهم  .حىهس الىطاثل التي جدلم الساخت الىفظُت والبدًىت والفىٍس

سه والىضٌى بلى  ومً هىا هسي ؤن  دوز الفهاٌ للشبىت اإلاهلىماجُت في وشس الهلم وجؿٍى

س البدىر طبل ال خلدم والسقي الهلمي والاكخطادي والاحخما ي والثلافي، فػال نً جؿٍى

اث الخهلُمُت.  الهلمُت في وافت اإلاظخٍى

 ال راست  منهج

بن ؤي دزاطت ؤو بدث نلمي  ًدبو مىهجُت ؤطاطُت جددد مظاز نمله وجدُذ امامه الظبل 

مىنت اإلابادت والخؿىاث للخغلغل وطـ اإلاهلىماث وألافياز ونلُه فاإلاىهج هى : "مج

حام   لخا.)اإلاىكمت التي ًدبهها الباخث مً ؤحل الىضٌى بلى هخاثج مهُىت

 (23،ص،2222



اكيت فخح هللاف الباحثت:  
 

216 

 

مىهجين زثِظين اإلاىهج الىضفي واإلاىهج الخدلُلي هكسا   ىكامذ الدزاطت نل

ت  لؿبُهت الدزاطت التي فسغخه خُث ٌظاند هرا اإلاىهج نلى وضف ألاشمت اإلاالُت الجصاثٍس

زس ؤلاجطاٌ ؤلاطتراجُ ي والخخؿُـ  في مىاحهتها. باإلغافت بلى مىهج دزاطت خالت وهُف ؤ

في الفطل الخؿبُلي مً خالٌ بحساء ملابالث واطخمازة ؤلاطخبُان الري بطخخدمىا فُه 

 (.134،ص  1895.) محم  زيان عمر، مجمىنت مً ألاطالُب ؤلاخطاثُت

لىم بخدلُل انخمدها نلى مىهج اإلاسح الىضفي بانخبازه ًدزض  الكاهسة ٍو

 البُاهاث .

وحهد ؤهم ؤهداف البدث الىضفي الخدلُلي هى فهم الخاغس مً ؤحل جىحُه اإلاظخلبل 

  .فالبدث الىضفي ًىفس بُاهاجه وخلاثله

مجخمو البدث والهُىت : وهكسا الزجباؽ هرا البدث بأحاٌ مدددة البد مً اخترامها *

مىا باخخُازها ألطباب جخدم ؤهداف فلد جم اخخُازها نُىت كطدًت نمدًت خُث ك

  ..0ؾالب دهخىزاه ؾىز زالث هكام ٌ م د مً حامهت الجصاثس 23الدزاطت جمثلذ الهُىت 

 :ؤدواث حمو البُاهاث 

لت اخخُاز حمو اإلاهؿُاث هي التي جددد ما ًمىً   حهخبر هره اإلاسخلت هامت حدا ألن ؾٍس

نلى ؤلاطخبُان التي حهسف نلى ؤجها  جدلُله غمً ما ًمىً دزاطخه، وفي دزاطدىا بنخمدها

ؤطلىب لجمو البیاهاث حظتهدف اطدثازة اإلابدىزين بؿسیلت مىهجیت للخطٌى نلى 

 .مهلىماث وؤفياز مسجبؿت بمىغىم الدزاطت وؤهدافها

  : ملجاالث البحث

لطد به ميان الري جم بحساء الدزاطت فُه وبما ؤن مىغىم الدزاطت - اإلاجاٌ اإلاياوي :ٍو

باث ؤلالىتروهُت ودوزها في خدمت البدث الهلمي خُث جمثل ميان الدزاطت في هى اإلاىخ

 .0حامهت الجصاثس

اإلاجاٌ الصمني : كمىا بخىشَو الاطخمازة الدزاطت اإلاُداهُت خالٌ شهس هىفمبر زم جخللتها -

غ وجدلُل الىخاثج  . نملُت الخفَس

 م د بمخخلف الخخططاثاإلاجاٌ البشسي: جمثل في ؾلبت الدهخىزاه ؾىز زالث  هكام ٌ -
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 النخائج املخىصل إليه

غ الجداٌو وجدلُل بُاهاتها جىضلىا بلى الىخاثج الهامت  : مً خالٌ الدزاطت وبهد جفَس

 س البدث الهلمي  .جلهب اإلاىخباث الالىتروهُت دوزا هبيرا في جؿٍى

  س اإلاىخباث الالىتروهُت خظب مخؿلباث الهطس مً احل الخفاف غسوزة جؿٍى

 .ي خدمت هخبت اإلاجخمونلى دوزها ف

  غسوزة جلدًم خدماث مخؿىزة مخىىنت للباخثين مً ؾسف مطادز اإلاىخباث

 .الالىتروهُت

  ٌهخمد الباخثىن بشيل هبير  نلى مطادز اإلاىخبت الالىتروهُت في بنداد بدىثهم

  . الهلمُت

  هىان بهؼ الطهىباث والهساكُل التي جىاحه الؿلبت الباخثين ؤزىاء نملُت

 .اإلاطادز اإلاىخبُت الالىتروهُتالبدث في 

 خاجمت

مً خالٌ ما جىضلىا بلُه في جدلُل بُاهاث الدزاطت واهؿالكا مً الىخاثج الهامت 

س البدث الهلمي  وظخخلظ ؤن اجىىىلىحُا ؤلانالم وؤلاجطاٌ جلهب دوزا هبيرا في جؿٍى

ت جخدم والسقي بمظخىي الباخثين مً خالٌ ما جىفسه مً مطادز ومهلىماث الىتروهُ

بدىثهم ودزاطاتهم الهلمُت وبما بن مىاهبت جؿىزاث الهطس غسوزة خخمُت في مجاالث 

ادة في  الخُاة الُىمُت فان اإلاىخبت الالىتروهُت بشتى مطادزها جبلى جدخل مسهص الٍس

 .البدث الهلمي وذلً إلاا جدُده مً خدماث حمت ال خدود لها في ذا اإلاجاٌ

الىطاثـ الخىىىلىحُت في نملُت الخهلُم خاضت فانخماد ألاطخاذ الجامعي نلى  

ً ٌظهم بدزحت هبيرة  في قل الىكام الجدًد للخهلُم الهالي الري كلظ مً فتراث الخيٍى

في جدظين مسدودًخه واكخطاد وكخه وحهده وحصجُو وجدفيز الؿالب، وطيرفو مً هىنُت 

ً واإلاهسفت الهملُت اإلاىدظبت  بانخبازها مدس  ن ؤلاهخاج والىمى وحىدة مخسحاث الخيٍى

 ..الاكخطادي والاحخما ي والهلمي
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فالخهلُم الهالي هى مشسوم ًخم مً خالله جددًد مالمذ الخاغس واإلاظخلبل 

ت نلى اإلادي البهُد. فبلدز ما هلُه مً زناًت واهخمام بلدز ما  وهى نملُت اطدثماٍز

 . للمظخلبل هإهلهم

 الاقتراحاث

 ين في اإلاىخبت الالىتروهُت مً خالٌ فخذ غسوزة السفو مً مظخىي اإلاخخطط

يُت في مجاٌ اطخخدام جىىىلىحُا اإلاهلىماث     .دوزاث جيٍى

 جىفير الىفاءاث اإلااهلت لللُام بالخدمت الالىتروهُت.  

  ًالؿلبت الباخثين في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاهلىماث مً احل جمىُجهم م ً جيٍى

س البدث الهلمي  .اطخخدامها في جؿٍى

  ا هدى البدث وؤلابدام و جسكُت جلدًم حظهُال ث للباخثين ختى جمىدهم دفها كٍى

  .البدث الهلمي

 جىفير وطاثل بدث الىتروهُت مىكمت جخاح للباخثين بشيل مباشس.  

 الاشتران في الدوزٍاث واإلاجالث الالىتروهُت اإلادىمت واإلاخخططت.  

 للطىي مىهجىفير الاهترهِذ بخدفم نالي ختى ًخمىً الباخثىن مً الاطخفادة ا. 

 ئمت املراجع:اق 

ت للؿبانت، اللاهسة جكنىلىجيا الاجصال، (3333)شٍسف دزوَش  .6 ، الداز اإلاطٍس

 ،3333 

جكنىلىجيا الاجصال الح ًثت في عصر ، (6998)خظً نماد مياوي  .3

تاملعدىماجيت  .، داز اإلاطٍس

بت ، اإلاهلىماث وجىىىلىحُا اإلاهلىماث، مىخ(3333)مدمد فخحي نبد الهادي .0

 .الداز الهسبُت للىخاب، اللاهسة 
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، الخهلُم الجامعي في قل زىزة اإلاهلىماث زئٍت هلدًت، (3332)بىخىُت كىي  .2

 .، حامهت مدمد خُػس بظىسة الجصاثس 73مجلت الهلىم ؤلاوظاهُت، الهدد 

ضىابط اسخخ ام الخقنياث الح ًثت و أثرها على ، (3361)خمُدة حمُلت .2

ؤللُذ خالٌ اإلالخلى الىؾني إلاسهص حُل البدث ، مداخلت جحقيق جىدة الخعديم

ت، ًىم  الهلمي خٌى جلىُاث الخهلُم الخدًثت اإلاىكم  باإلاىخبت الىؾىُت الجصاثٍس

 .دٌظمبر  33

الخقنياث التربىيت ودورها في جطىير ، (3363)الدهخىز فىاش حاطم الىداوي  .1

مهت في مجاٌ الخهلُم الهالي، مجلت حا طرائق ج ريس التربيت الرياضيت،

 مسوىن للدازطاث ؤلاوظاهُت، اإلاجلد الظابو، 

جكنىلىجيا ألاداء البشري في املنظماث: ، (3330)نبد البازي، ببساهُم دزة .8

، ميشىزاث اإلاىكمت ألاسس النظريت و دالالتها في البيئت العربيت املعاصرة

ت، اللاهسة  .الهسبُت للخىمُت ؤلاداٍز

ا )مفاهيم و م اخيل جقنياث إدارة الخكنىلىجي )د ض(غظان كاطم الالمي .7

 ، داز اإلاىاهج، نمان،جطبيقاث عدميت(

، مىخبت املعدىماث وجكنىلىجيا املعدىماث، (3333)مدمد فخحي نبد الهادي .9

 .الداز الهسبُت للىخاب، اللاهسة 

، الخعديم الجامعي في ظل ثىرة املعدىماث رؤيت هق ًت،)د ض(بىخىُت كىي  .63

 .، حامهت مدمد خُػس بظىسة الجصاثس 73مجلت الهلىم ؤلاوظاهُت، الهدد 

ضىابط اسخخ ام الخقنياث الح ًثت و أثرها على ، (3361)خمُدة حمُلت .66

، مداخلت ؤللُذ خالٌ اإلالخلى الىؾني إلاسهص حُل البدث جحقيق جىدة الخعديم

ت، ًىم  الهلمي خٌى جلىُاث الخهلُم الخدًثت اإلاىكم  باإلاىخبت الىؾىُت الجصاثٍس

 .3361دٌظمبر  33
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الخقنياث التربىيت ودورها في جطىير طرائق ، (3363)اش حاطم الىداوي فى  .63

، في مجاٌ الخهلُم الهالي، مجلت حامهت مسوىن ج ريس التربيت الرياضيت

 .للدازطاث ؤلاوظاهُت، اإلاجلد الظابو

 .، مىهجُت البدث الهلمي، الجصاثس(3333)خاد خامد .60
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