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واقع استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات في ال�حث العلمي في ظل 

 الظروف الس�اس�ة اللیب�ة 

  د. دمحم علي األصفر  . أ

  أستاذ اإلعالم �الجامعات اللیب�ة 

  الملخص

األهم�ة في مختلف أوجه الح�اة الیوم�ة لجم�ع أص�ح استخدام اإلنترنت �الغ 

شعوب العالم لما توفره تلك الوسیلة مزا�ا وخدمات مما جعلها تنتشر وتتطور 

�ش�ل ملفت للنظر، وفي لیب�ا دخلت ش��ة اإلنترنت أواخر تسعین�ات القرن 

الماضي، إال أن دخولها واجه العدید من الصعو�ات والعق�ات، حیت �انت البن�ة 

�ة متدن�ة في مختلف المجاالت و�خاصة  مجال االتصاالت والتوثی� تالتح

والمعلومات ف�انت أولى العوامل المعرقلة النتشار الش��ة في  مختلف المناط� 

اللیب�ة، إضافة إلى أن الدولة اللیب�ة في تلك الفترة لم تكن متحمسة الستخدام 

ة واألمن�ة التي �انت أجهزة اإلنترنت وشیوعها بین المواطنین لالعت�ارات الس�اس�

الدولة تضعها ضمن أهم أولو�اتها، فقد �ان الحصول على جهاز حاسوب أو 

طا�عة أو فاكس یتطلب العدید من الموافقات والتعهدات األمن�ة، ناه�ك عن 

غ�اب التشر�عات والقوانین المنظمة للنشر اإللكتروني أو الداعمة لحما�ة 

من تلك الظروف المعرقلة الستخدام اإلنترنت  مستخدمي اإلنترنت، وعلى الرغم

وانتشارها في لیب�ا؛ إال أنها لم تستطع الحد من اإلق�ال على الش��ة واستخدامها، 

فانتشرت محالت ومقاهي اإلنترنت وزاد عدد المشتر�ین في الشر�ات ذات 

  العالقة بتوز�ع الخطو� السلك�ة والالسلك�ة والر�� مع ش��ة اإلنترنت.
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اس�ة والعس�ر�ة واالقتصاد�ة وعدم االستقرار التي �مت التغیرات السلقد ساه

عاشتها والزالت تع�شها الدولة اللیب�ة في التأثیر على استخدام اإلنترنت ونشر 

المعلومات والتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي، �ما أن حالة عدم االستقرار 

اإلنترنت واإلعالمیین �صفة األمني وما سببته من اعتداءات على الناشر�ن عبر 

عامة إضافة إلى عدم قدرة الدولة على حمایتهم أو تقد�م الجناة إلى العدالة �ان 

له تأثیر �بیر على واقع استخدام الش��ة في لیب�ا وتدني مستو� حر�ة التعبیر 

  فیها.  

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على واقع استخدم اإلنترنت في لیب�ا وتت�ع مراحلها 

وعرض مصادر توز�عها وٕابراز التشر�عات والقوانین المنظمة لها إضافة إلى ما 

تواجهه من صعو�ات ومشاكل في ظل الظروف الس�اس�ة واالقتصاد�ة التي 

  .تعانیها الدولة اللیب�ة في الوقت الحاضر

  ال�حث العلمي - االتصال والمعلومات - االنترنت : ح�ةالكلمات المفتا

  المقدمة

أص�ح استخدام اإلنترنت �الغ األهم�ة في مختلف أوجه الح�اة الیوم�ة لجم�ع 

شعوب العالم لما توفره تلك الوسیلة من مزا�ا وخدمات مما جعلها تنتشر وتتطور 

�ش�ل ملفت للنظر، وفي لیب�ا دخلت ش��ة اإلنترنت أواخر تسعین�ات القرن 

والعق�ات، حیت �انت البن�ة الماضي، إال أن دخولها واجه العدید من الصعو�ات 

التحت�ة متدن�ة في مختلف المجاالت و�خاصة  مجال االتصاالت والتوثی� 

والمعلومات ف�انت وال زالت أولى العوامل المعرقلة النتشار الش��ة في  مختلف 

المناط� اللیب�ة، إضافة إلى أن الدولة اللیب�ة في تلك الفترة لم تكن متحمسة 
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شیوعها بین المواطنین لالعت�ارات الس�اس�ة واألمن�ة التي الستخدام اإلنترنت و 

�انت أجهزة الدولة تضعها ضمن أهم أولو�اتها، فقد �ان الحصول على جهاز 

حاسوب أو طا�عة أو فاكس یتطلب العدید من الموافقات والتعهدات األمن�ة، 

أو الداعمة  اإللكترونيناه�ك عن غ�اب التشر�عات والقوانین المنظمة للنشر 

لحما�ة مستخدمي اإلنترنت، وعلى الرغم من تلك الظروف المعرقلة الستخدام 

اإلنترنت وانتشارها في لیب�ا؛ إال أنها لم تستطع الحد من اإلق�ال على الش��ة 

واستخدامها، فانتشرت محالت ومقاهي اإلنترنت وزاد عدد المشتر�ین في 

ك�ة والالسلك�ة والر�� مع ش��ة الشر�ات ذات العالقة بتوز�ع الخطو� السل

اإلنترنت، �ما زاد إق�ال الطالب وال�احثین وأعضاء هیئة التدر�س الجامعي على 

استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات واالستفادة منها في مجال 

الدراسات العل�ا وال�حث العلمي فقد وفرت الوقت والجهد في الحصول على 

  والوثائ�  و�افة متطل�ات ال�حث العلمي. المعلومات والدراسات

  مش�لة الدراسة

ساهمت التغیرات الس�اس�ة والعس�ر�ة واالقتصاد�ة وعدم االستقرار التي عاشتها 

والزالت تع�شها الدولة اللیب�ة في التأثیر على استخدام اإلنترنت ونشر المعلومات 

ة عدم ل، فحاوالتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي في مختلف المجاالت

االستقرار األمني وما سببته من اعتداءات على اإلعالمیین والناشر�ن عبر 

اإلنترنت إضافة إلى عدم قدرة الدولة على حمایتهم او تقد�م الجناة إلى العدالة 

�ان له تأثیر �بیر على واقع استخدام الش��ة في لیب�ا وتدني مستو� حر�ة 

ستقرار إلى تدني الخدمات العامة وعلى التعبیر فیها، �ما أدت حالة عدم اال

رأسها الخدمات التعل�م�ة �ما فیها التعل�م العالي الذ� عجزت مؤسساته على 
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متطل�ات الدراسة وال�حث العلمي من معدات وأجهزة ذات عالقة �اإلنترنت  توفیر

  وتقن�ات االتصال والمعلومات.

  ؤل التالي:ومن خالل ما تقدم فإن مش�لة الدراسة تدور حول التسا

ما هو واقع استخدام اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات في ال�حث العلمي 

  في ظل الظروف الحال�ة التي تمر بها لیب�ا؟   

  أهم�ة الدراسة

تعاني الم�ت�ة اللیب�ة نقصا حادا في ال�حوث والدراسات ذات العالقة �ش��ة 

تواجهه من صعو�ات، ومد� المعلومات الدول�ة "اإلنترنت" واستخداماتها وما 

الس�اس�ة والعس�ر�ة التي تمر بها لیب�ا ـ حسب علم ال�احث ـ وهو  األحداثتأثیر 

ما �م�ن أن تسهم �ه هذه الدراسة وغیرها، �ما أن أهم�ة استخدام اإلنترنت 

وارت�اطها �مختلف جوانب الح�اة الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة في لیب�ا 

  على واقعها ومتطل�اتها.وغیرها من بلدان العالم یز�د من أهم�ة دراستها والتعرف 

  أهداف الدراسة 

  تهدف الدراسة إلى:

التعرف على واقع استخدام اإلنترنت في لیب�ا والمراحل التي مرت بها  -1

  ومصادر توز�عها واإلشراف علیها.

 عرض القوانین والتشر�عات التي تنظم عمل�ة استخدامها في لیب�ا. -2

لد� طل�ة الدراسات التعرف على مد� توفر تقن�ة االتصال والمعلومات  -3

 العل�ا وأعضاء هیئة التدر�س واستخدامها في ال�حث العلمي.
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التعرف على الصعو�ات والمشاكل التي تواجه استخدام اإلنترنت في  -4

 لیب�ا وما یوجهه طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �قطاع التعل�م العالي

  تساؤالت الدراسة

ر توز�عها واإلشراف متى بدأ استخدام اإلنترنت في لیب�ا وما هي مصاد -1

  علیها؟

هل توجد قوانین وتشر�عات ولوائح ذات عالقة �استخدام اإلنترنت في  -2

 لیب�ا، ومد� قدرتها على توفیر الحما�ة لمستخدمیها؟ .

 ما تأثیر الوضع الس�اسي والعس�ر� في لیب�ا على استخدام اإلنترنت؟ -3

ي ال�حث ما مد� توفر تقن�ة االتصال والمعلومات وآل�ة استخدامها ف -4

 العلمي لد� طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س في التعل�م العالي؟

ما هي الصعو�ات والمشاكل التي تواجه استخدام اإلنترنت في لیب�ا وتلك  -5

التي تواجه عینة الدراسة عند استخدام تقن�ة االتصال والمعلومات في 

 ال�حث العلمي؟ .

  مجتمع وعینة الدراسة

هیئة التدر�س �األكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا اختار ال�احث طل�ة وأعضاء 

�اعت�ارها الفئة المفترض أن تكون األكثر استخداما لإلنترنت و�رامجها و�ل ما 

  یتعل� بتقن�ات االتصال والمعلومات في دراستهم و�حوتهم وتعاملهم الیومي.

والعدید  طال�ا وطال�ة 5250واألكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا تضم أكثر من 

مدارس تشمل  7من أعضاء هیئة التدر�س قار�ن ومتعاونین موزعین بین عدد 

العلوم اإلدار�ة والمال�ة والعلوم اإلنسان�ة واالستراتیج�ة والهندس�ة والعلوم 
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شخصا  380)، وتم اخت�ار عینة شملت 1األساس�ة واللغات واإلعالم والفنون(

  م�ة �طر�قة العینة العشوائ�ة المتاحة.من الطل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �األكاد�

   منهج الدراسة وأدواتها

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذ� یهتم بدراسة الحقائ� حول الظواهر 

واألحداث و�ستخدم عدة أسالیب لجمع المعلومات وتحلیلها وتفسیرها الستخالص 

هذه الحاالت، وقد تم دالالتها، وهو األكثر أهم�ة وقابل�ة لالستخدام في مثل 

االعتماد على أسلوب المسح  الذ� �ستهدف الحصول على الحقائ� والمعلومات 

)، وتم استخدام استمارة االستب�ان لجمع 2التي تساعد على فهم الظاهرة(

المعلومات من أفراد العینة لما لها من أهم�ة في جمع المعلومات والب�انات 

قام ال�احث بتصم�م استمارة االستب�ان �ما یتمشى للدراسات المیدان�ة والتطب�ق�ة، و 

مع أهداف الدراسة وتساؤالتها وقد تم تح��مه من قبل عدد من الخبراء 

  )   3والمختصین(

  ستخداماتها في لیب�اادخول اإلنترنت و 

 1998أواخر تسعین�ات القرن العشر�ن، ففي سنة  اإلنترنت في لیب�ا بدأ استخدام

إلى  10و�سرعة ضع�فة من Dial up الطلب الهاتفي �انت البدا�ة عن طر�� 

�یلو�ایت في الثان�ة، ولم تكن تلك الخدمة منتشرة �ثیرا إال من خالل مقاهي  15

بلغ عدد   2009وفي سنة  ،4ومحالت النت و�عض المواطنین

هذا العدد  قفز 2015مستخدما وفي  353,900  في لیب�ا اإلنترنت مستخدمي

مستخدم، مع ز�ادة في عدد مشتر�ي الهاتف األرضي إلى   1.400.000إلى 
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ملیون هاتف نقال تم توز�عه  9.918 ، وعدد2015مشترك عام  632000

  .)5(داخل لیب�ا

  مصادر اإلنترنت المحل�ة

منذ دخول اإلنترنت في لیب�ا احتكرت الدولة تشغیلها وتوز�عها عن طر�� 

الشر�ات التا�عة لها قبل أن �سمح للقطاع الخاص دخول هذا المجال ومن أهم 

  وتوز�عه ما یلي: هذه الشر�ات التي تشرف على استخدام اإلنترنت وتشغیله

  الشر�ة العامة للبر�د واالتصاالت السلك�ة والالسلك�ة أوال: 

 1989ة سنة أنشئت الشر�ة العامة للبر�د واالتصاالت السلك�ة والالسلك�  

وتهدف حسب قرار إنشائها إلى إنشاء وتشغیل وص�انة منظومات االتصاالت 

السلك�ة والالسلك�ة والخدمات البر�د�ة �الدولة اللیب�ة وقد أضافت خدمة اإلنترنت 

 .2007سنة  CDMAعبر تقن�ة الهاتف الثابت الالسلكي 

  لیب�ا لالتصاالت والتقن�ة: ثان�ا شر�ة

لتقد�م خدمة  1997تصاالت �شر�ة مساهمة سنة تأسست شر�ة لیب�ا لال

االتصال وأص�حت هي المزود الرئ�س والوحید لإلنترنت في لیب�ا عبر المراحل 

 -:التال�ة

  1999بدأت الشر�ة بتسو�� خدمة إنترنت الطلب الهاتفي سنة.  

  2004أسست شر�ة لب�انا للهاتف النقال سنة 

  إطالق خدمة لیب�ا ADSL  مما ساهم في ز�ادة مستخدمي  2005سنة

  اإلنترنت في لیب�ا

  النطاق الوطني في لیب�ا السمتعد هذه الشر�ة المسجل الرسمي 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 مما رفع عدد  2009ماكس الالسلكي في  أدخلت الشر�ة خدمة  لیب�ا

إلى  2009مستخدمي خدمة اإلنترنت إذ وصل عدد المشتر�ین عام 

 . 6مشترك 5200000

  لخدمات الهاتف النقال المدار الجدید ثالثا شر�ة

وتعد أول مزود للهاتف النقال  1996للهاتف النقال سنة  تأسست شر�ة المدار  

تغیر اسمها إلى شر�ة  2007ملیون مشترك وفي  5ها أكثر من في لیب�ا و�

  وتولت تقد�م  خدمة اإلنترنت وف� اآلتي: 7المدار الجدید

  أضافت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ةGSM 2.5.  

  أضافت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ةGPRS.  

  تقن�ة الجیل الرا�ع التي تسمح �الوصول إلى  2010أدخلت الشر�ة سنة

میجابت/ث وتسمح بتطو�ر حجم االستخدام  150تصل إلى  سرعات عال�ة

للتطب�قات لغرض النطاق مثل الفیدیو حسب الطلب و الم�المات المرئ�ة و 

 االرت�ا� ��امیرات المراق�ة و ألعاب الفیدیو و غیرها.

  للهاتف النقال لیب�انا را�عا شر�ة

وقد وصل عدد المشتر�ین بها  2003تأسست شر�ة لب�انا للهاتف النقال سنة 

) ، وقد ساهمت في انتشار خدمة  8ملیون مشترك( 7إلى حوالي  2009عام 

  اإلنترنت عبر المراحل التال�ة:

  أدخلت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ةGSM 2.5  2005سنة.  

  أضافت خدمة اإلنترنت عبر تقن�ة الجیل الثالثGPRS  2006سنة.  

  تسعى إلطالق خدمات اإلنترنت عبر تقن�ةHSDPA.  

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
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 خامسا الشر�ات الخاصة المساهمة في توز�ع اإلنترنت في لیب�ا:

احتكرت الشر�ات العامة التا�عة للدولة اللیب�ة االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة 

الذ� بدأ  االقتصاد�وخدمة اإلنترنت منذ بدا�ة دخولها في لیب�ا، ونظرا لالنفتاح 

في لیب�ا منذ نها�ة القرن الماضي ُسمح للقطاع الخاص �الدخول تدر�ج�ا إلى 

ة في تقد�م خدمة االتصاالت سوق العمل حیث بدأت �عض الشر�ات الخاص

واإلنترنت إال أنها الزالت غیر مؤثرة في السوق اللیبي، �ما ساهمت الظروف 

الس�اس�ة والعس�ر�ة وعدم صدور التشر�عات المنظمة لتلك الخدمات في الحد من 

المنافسة القو�ة بین القطاع الخاص والعام في الدولة، ومن هذه الشر�ات التي 

 االتصاالتشر�ة عالم و شر�ة بیت الشمس إلنترنت؛ دخلت مجال خدمات ا

  ذلك. وغیر الحاس�ات و تقن�ة المعلومات  شر�ة الفلك شر�ةو  الحدیثة

  التشر�عات ذات العالقة �استخدام اإلنترنت

یرت�� استخدام اإلنترنت �العدید من التشر�عات والقوانین واللوائح التي تنظم 

وآل�ة النشر وتعالج  وموزعیهامستخدمیها عمل�ة استخدامها وتح�م العالقات بین 

وتتا�ع جرائم النشر االلكتروني و�ل ما یتعل� �حما�ة المستخدمین وحقوقهم 

وواج�اتهم وحر�ة التعبیر وحدودها عبر الش��ة وغیرها من القضا�ا القانون�ة ذات 

العالقة، وتت�عا للتشر�عات والقوانین اللیب�ة المتعامل بها في مجال النشر 

عالم حال�ا لم یجد ال�احث أ� تشر�ع حدیث ومتخصص وله عالقة م�اشرة واإل

�استخدام اإلنترنت في لیب�ا إال �عض القوانین والتشر�عات القد�مة والمتأخرة عن 

مواك�ة التطورات التكنولوج�ة في مجاالت االتصال واإلعالم والمعلومات والتي 

بها إلى أن یتم تحدیثها أو الزالت ضمن مرجع�ة التشر�عات اللیب�ة المعمول 

  صدور بدائل أخر� ومن أهمها:   
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 المتعل� �حما�ة ح� المؤلف 1968لسنة  9القانون رقم  - 1

هذا القانون �شمل �ل المصنفات التي ��ون فیها مظهر التعبیر (الكتا�ة أو 

الصوت أو الرسم أو التصو�ر أو الحر�ة) أ� �ل األصناف التي تدخل في 

المطبوعة والمسموعة والمرئ�ة، و�م�ن تحدید مالمح هذا عمل الوسائل 

  - ):9القانون في اآلتي(

  1968/ 3/ 16صدر هذا القانون في  

  مادة 51عدد مواد القانون 

  أعطى هذا القانون للمؤلف وحده دون غیره الح� الماد� ف�ما �عود عل�ه

 مؤلفه وٕاذاعته.لمن نشر وط�اعة 

  الترجمة أو  ةصرف في مطبوعلف أ�ضا الح� في الت�ما أعطى للمؤ�

 النقل أو التعدیل أو التحو�ر وأن �منع أ� تغییر أو حذف دون إذن منه.

  في حالة النقل واالقت�اس ال بد من اإلشارة إلى المؤلف األصلي وأخذ

 .�املة اإلذن منه أو من ورثته في حالة نشر النصوص

  والمرئ�ة �ل عمل فني یذاع و�نشر في الوسائل اإلعالم�ة المسموعة

 لمؤلف�ه والمشتر�ین ف�ه.  ً عادال اً طلب تعو�ضتوالمطبوعة ی

  و�الح� على هذا القانون اآلتي:

  أنه القانون الوحید المتعل� �ش�ل م�اشر �ح� المؤلف في مجاالت

 والعلوم.الفنون و اآلداب 
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  لم و  1968لم �صدر أ� تعدیل أو تحدیث لهذا القانون منذ صدوره سنة

یتمشى مع �عد قادرا على مواك�ة عصر اإلنترنت والفضائ�ات وال 

 االتفاق�ات الدول�ة واإلقل�م�ة الحدیثة �ما یخدم المؤلف و�حق� طموحاته.

  )10( 1972) لسنة 76قانون المطبوعات رقم ( - 2

وهو القانون الذ� �حدد آل�ة إصدار الصحف وط�اعتها ونشرها وتوز�عها 

، ف�اإلضافة إلى قدمه وتجاوز الزمن له 1972ومراقبتها، صدر عام 

 �ثرت عیو�ه ومن أهمها:

  مادة رادعة وتأدیب�ة وعقاب�ة  28مادة منها أكثر من  51أن عدد مواده

 أ� أنه قانون أقرب للعقو�ات من قانون للط�اعة والنشر. 

  أنه لم یتضمن التحوالت الكبر� في وسائل االتصال �عد دخول عالم

وش��ة المعلومات الدول�ة (اإلنترنت)  االصطناع�ةالفضائ�ات واألقمار 

والط�اعة عن �عد والنشر اإللكتروني ولم یلح� �االتفاق�ات والقوانین 

  الدول�ة التي صدرت �عده.

  لم �شر إلى ح� الوصول إلى المعلومات وتداولها بین وسائل اإلعالم

 وح� المتلقي في معرفة المعلومات التي تعن�ه. 

  ن حقوق الصحفیین في التدر�ب والتطو�ر وحمایتهم لم یتضمن القانو

أثناء العمل ولم یتطرق إلى حقوقهم في تكو�ن النقا�ات ومؤسسات 

 المجتمع المدني

  لم �شر القانون إلى عدم تعرض الصحفیین للضغو� من أ� سلطة

 �انت وعدم مطالبتهم بإفشاء مصادر معلوماتهم إال �أمر قضائي.
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  �شأن االتصاالت 2010لسنة  22القانون رقم  - 3

لتنظ�م قطاع االتصاالت وما یتعل� �ه  2010صدر هذا القانون سنة 

 و�الح� عنه اآلتي:

  مادة 41عدد مواد القانون  

  شمل القانون عشرة أبواب متعلقة �التراخ�ص وتسعیرة الخدمات

والمنازعات وغیرها من الموضوعات ذات العالقة �االتصاالت السلك�ة  

 والالسلك�ة.

  یتعل� هذا القانون �مختلف أنواع االتصاالت دون تخص�ص �عض

من اإلنترنت في خدمة االتصاالت  االستفادةمواده لتوض�ح ��ف�ة 

" التي تعرضت للعقو�ات المتعلقة 35المادة " �استثناءوالمعلومات، 

 اإلنترنت في نشر المعلومات والب�انات فق�. استخدامبإساءة 

  فبرایر 17اإلعالن الدستور� لثورة  - 4

 2011فبرایر  17صدر اإلعالن �عد التغیر الس�اسي في لیب�ا �عد 

فبرایر في تأس�س دولة القانون والمؤسسات والتداول  17لتحقی� مطالب 

  مادة منه:  37على السلطة و�حتو� اإلعالن الدستور� على 

 " التي جاء فیها أن الدولة تضمن حر�ة الرأ� والتعبیر الفرد� 14المادة "

 جماعي وحر�ة االتصال ووسائل اإلعالم والط�اعة والنشروال

  ).11وحر�ة التجمع والتظاهر واالعتصام السلمي( التنقل، وحر�ة

    غ�اب أ� حما�ة قضائ�ة للح� في حر�ة التعبیر �ما أن جم�ع

المؤسسات الح�وم�ة الحال�ة هي تحت التهدید المسلح من قبل 

 ).12المجموعات المسلحة(
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  دستور�ة اإلعالن الدستور� لكنه تعرض إلى تسعة على الرغم من

 ).13تعد�الت(

 

  شرو� االستخدام التي  وضعتها الشر�ات الخاصة بتوز�ع اإلنترنت

على الرغم من عدم وجود أ�ة قوانین وتشر�عات تنظم استخدام اإلنترنت في لیب�ا 

وضعت إال أن الشر�ات العامة التي تحتكر توز�ع النت �القطاع الخاص والعام 

شروطا وقیودًا استندت على �عض القوانین العامة أو التوجیهات الصادرة سا�قا، 

حیت تلزم �ل مستخدمي اإلنترنت �االمتناع عن النشر أو الوصول إلى 

  :المعلومات التي تحتو� على اآلتي

�ل ما یخالف أصًال وشرعًا أو �مس قداسة اإلسالم وشر�عته السمحاء  - 1

  .أو یخدش اآلداب العامة

 .�ل ما ینافي الدولة ونظامها - 2

التقار�ر واألخ�ار التي لها مساس �سالمة الدولة اللیب�ة إال �عد موافقة  - 3

 .الجهات المختصة

نشر األنظمة أو االتفاق�ات أو المعاهدات أو الب�انات الرسم�ة للدولة  - 4

 .قبل إعالنها رسم�ًا، ما لم ��ن ذلك �موافقة الجهات المختصة

ساء الدول أو رؤساء ال�عثات الدبلوماس�ة �ل ما �مس �رامة رؤ  - 5

 .المعتمدین بلیب�ا ، أو ما �سيء إلى العالقات مع تلك الدول

�ل ما ینسب إلى المسئولین في الدولة أو في المؤسسات أو الهیئات  - 6

 المحل�ة العامة أو الخاصة أو إلى األفراد من أخ�ار م�ذو�ة من شأنها

 .�رامتهماإلضرار بهم أو بجهاتهم أو المساس �
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الدعوة إلى الم�اد� الهدامة أو زعزعة الطمأنینة العامة أو بث التفرقة  - 7

 .بین المواطنین

�ل ما من شأنه تحبیذ اإلجرام أو الدعوة إل�ه أو الحض على االعتداء  - 8

 .على الغیر �أ�ة صورة من الصور

 .�ل ما تضمن القدح أو التشهیر �األفراد - 9

  یب�ا على استخدام اإلنترنت؟ تأثیر الوضع الس�اسي والعس�ر� في ل

، أخذت الح�اة في 2011سي في السا�ع عشر من فبرایر �عد التغیر الس�ا

االستقرار شیًئا فشیئا حیت ش�ل المجلس االنتقالي ح�ومة لتسییر األمور في 

 2012یولیو  7ال�الد أشرفت ف�ما �عد على تنظ�م أول انتخا�ات برلمان�ة في 

لعام، وش�ل بدوره أول ح�ومة منتخ�ة تولت مقالید النتخاب المؤتمر الوطني ا

  الح�م في لیب�ا.

الدولة اللیب�ة؛ إال أن انتشار السالح بین المجموعات  استقرارو�الرغم من 

المسلحة واألفراد و�عض المناط� في الداخل أص�ح اهم مش�لة تواجهها الدولة 

ولم تنجح محاوالت الح�ومات المتعاق�ة في دمج التش��الت المسلحة في جهاز 

الشرطة والج�ش �ش�ل رسمي نظًرا إلصرار تلك التش��الت على عدم تسل�م 

بل امتنعت عن الخروج من المدن الرئ�سة،  ،أسلحتها وت�عیتها إلى الدولة

واستمرت في الق�ام ب�عض األعمال المخالفة للقوانین �الخطف والتعذیب والسجن 

  ).14خارج القانون(

لقد تصدعت الدولة اللیب�ة وانقسمت إلى أحزاب وجبهات وتوجهات وح�ومات في 

بین مختلف األطراف في مناط� متعددة،  الشرق والغرب، و�عد جلسات الحوار

في الصخیرات �المغرب على تش�یل ح�ومة التواف� التي اعترفت بها  االتفاقتم 



 2017یونیو –العدد الرابع  -السنة الثانیة -مجلة كلیة الفنون واإلعالم   

  

25 
 

العدید من دول العالم، إال أن  الح�ومات السا�قة لم تتخل عن الح�م فأص�ح 

للدولة اللیب�ة ثالث ح�ومات ومجلسین للتشر�ع أدت إلى استمرار حالة عدم 

  لتي تع�شها الدولة اللیب�ة. االستقرار ا

ساهمت اإلنترنت في أحداث المشهد الس�اسي اللیبي ف�انت منذ �انت هي 

المصدر الرئ�س لتداول األخ�ار والمعلومات عن الشأن الداخلي نظرا لعدم قدرة 

وسائل اإلعالم المستقلة من الوصول إلى مواقع األحداث ف�ان للمدونین ومواقع 

ونقل االخ�ار وتزو�د المؤسسات  األحداثر في تصو�ر التواصل االجتماعي دو 

اإلعالم�ة �المعلومات والصور قبل أن یتم إقفالها من قبل النظام الساب�، و�عد 

التغیر الس�اسي ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 

) وتعددت الوسائل اإلعالم�ة وتنوعت وأص�ح ألغلبها مواقع على �15الخصوص(

الش��ة من صحف إذاعات وقنوات فضائ�ة وغیرها، إلى أن أثرت حالة الصراع 

الس�اسي والعس�ر� في لیب�ا على المشهد اإلعالمي والثقافي حیث زادت حاالت 

االغت�ال والخطف الذ� طال الصحفیین ومستخدمي اإلنترنت واالعتداء على 

لقضا�ا تم توث�قها المؤسسات اإلعالم�ة في مختلف المناط� اللیب�ة، فعشرات ا

من قبل المنظمات الحقوق�ة واإلعالم�ة الوطن�ة والدول�ة ومن بینها منظمة 

مراسلون �ال حدود والمنظمة الدول�ة لحقوق اإلنسان والمر�ز اللیبي لحر�ة 

ـ �ما �ظهر في الش�ل  2016 - 2014الصحافة؛ الذ� جاء في تقر�ره لعامي 

 52حالة شروع في القتل و 45ة وحال 16أن حاالت القتل بلغت  -)1رقم (

حالة تعد� �الضرب ومنع عمل الصحفیین  58حالة اختطاف وتعذیب و

حالة اعتداء  85والمراسلین، و�ل تلك الحاالت موجهة لإلعالمین، إضافة إلى 

على مؤسسات إعالم�ة، وقد وصل إجمالي حاالت االعتداء خالل الفترة من 

 ).16حالة( 446حوالي  2016إلى د�سمبر  2012ینایر 
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  ین والمؤسسات اإلعالم�ة ی) حاالت االعتداء على الصحف1الش�ل (

ولم تستطع الدولة اللیب�ة وح�وماتها المتعاق�ة حما�ة الصحفیین ورجال اإلعالم 

والمدونین أو اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان سالمتهم أو مالحقة المسؤولین عن 

تلك الجرائم، �ما أن التشر�عات اإلعالم�ة الزالت مجمدة ولم تتطور لدعم حر�ة 

یین والناشر�ن وتحدید واج�اتهم، وفي الرأ� والتعبیر أو تلب�ة حقوق اإلعالم

لمنظمة مراسلون �ال حدود �شف عن تراجع حر�ة  2016التقر�ر األخیر عن 

الصحافة في لیب�ا وخطورة الوضع على الصحفیین تزاید �سبب االنتهاكات ضد 

دولة. وفي  180من  164العاملین في قطاع اإلعالم، وأص�ح ترتیب لیب�ا 

صنفت لیب�ا على أنها من أسوء عشرة دول  2015تقر�ر فر�دوم هاوس لعام 

لحر�ة الصحافة التي یتم فیها مهاجمة أو قتل مدوني أو مستخدمي اإلنترنت. 

و�شیر التقر�ر إلى وجود الرقا�ة الذات�ة "الناتجة عن الخوف" نظرا لعدم االستقرار 

  ).  17ووضوح الوضع الس�اسي(
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  عرض وتحلیل نتائج الدراسة المیدان�ة

أجر� ال�احث دراسة میدان�ة على عینة من طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س 

�األكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا حول استخدام اإلنترنت ومد� توفر تقن�ات 

منها في مجال ال�حث  واالستفادةاالتصال والمعلومات �الجامعات وأماكن العمل 

   .2017یر العلمي وأجر�ت هذه الدراسة خالل شهر� ینایر وفبرا

  الب�انات الشخص�ة ألفراد العینة

 294فردا منهم  380أظهرت   نتائج الدراسة المیدان�ة أن مجموع أفراد العینة 

% من اإلناث، ومن حیث الحالة 22.6بنس�ة  86% من الذ�ور و72.4بنس�ة 

 إجمالي العینة الفئات المتغیرات

 % التكرار

 72.4 294 ذ�ور النوع

 22.6 86 إناث

 51.6 196 متزوج الحالة االجتماع�ة

 45.8 174 أعزب

 2.6 10 أرمل أو مطل�

 2.1 8 سنة 25أقل من  العمر

 41.1 156 سنة 34إلى  25من 

 28.4 108 سنة 44إلى  35من 

 10 38 سنة 55 إلى 45من 

 18.4 70 فما فوق  56من 

 56.3 214 �عادله جامعي أو ما المؤهل العلمي

 20.5 78 ماجستیر

 23.2 88 د�توراه

 53.2 202 طالب طب�عة العمل

 46.8 178 عضو هیئة تدر�س
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بنس�ة  174% متزوجون و51.6بنس�ة  196االجتماع�ة انقسمت العینة إلى 

لعمر % أرمل ومطل�، ومن حیث ا 2.6بنس�ة  10أعزب إضافة إلى  45.8

 25% أقل من 2.1أشخاص و�نس�ة  8انقسمت العینة إلى خمس فئات منهم 

إلى  35سنة أما فئة من  34إلى  25% من 41.1شخصا بنس�ة  156سنة و 

فردا  38سنة شملت  55إلى  45% ومن 28.4فردا بنس�ة  108شملت  44

% ومن 18.4فردا بنس�ة  70سنة فأكثر  56% �ما شملت فئة من 10بنس�ة 

فردا  214المؤهل العلمي �ان عدد حملة المؤهل الجامعي أو ما �عادله  حیث 

في حین �ان عدد حملة  20.5فردا بنس�ة  78% والماجستیر 56.3بنس�ة 

طال�ا بنس�ة  202%، و�لغ عدد الطل�ة �العینة 23.2فردا بنس�ة  88الد�توراه 

  % .46.8عضوا بنس�ة  178التدر�س  % وعدد أعضاء هیئة53.2

  مد� توفر تقن�ة االتصال والمعلومات لد� أفراد العینة) یوضح 2الجدول رقم(

توفر تقن�ات االتصال والمعلومات لد� أفراد العینة بنسب  هذا یبین الجدول

شخصا و�نس�ة  342متفاوتة حیت �أتي الهاتف النقال في المقدمة الذ� �متلكه 

بنس�ة  284% من الذین أجابوا على السؤال الخاص بذلك، و�متلك 90

% 64.7بنس�ة  246% من أفراد العینة حواسیب متنقلة (الب توب) و 74.7

أجهزة االتصال 

 والمعلومات

 المجموع ال توجد م�ان أخر �م�ان عملي بجامعتي  �منزلي

 % ع % ع % ع % ع % ع % ع

 70 266 2.6 10 0 0 2.6 10 0 0 64.7 246 هاتف أرضي

 94.7 360 0 0 2.1 8 0 0 2.6 10 90 342 هاتف نقال 

 72.1 274 5.3 20 0 0 5.3 20 5.3 20 56.3 214 حاسوب  جهاز

 82.6 314 2.6 10 0 0 0 0 5.3 20 74.7 284"محمول   حاسوب

 52.1 198 23.7 90 0 0 10.5 40 10 38 7.9 30 جهاز فاكس

 28.9 110 23.7 90 2.6 10 0 0 2.6 10 0 0 أخر� 
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% �ملكون أجهزة حاسوب 56.3بنس�ة  214اتف أرض�ة �منازلهم وعدد لدیهم هو 

% أجهزة فاكس، 7.9شخصا بنس�ة  30م�تب�ة، في حین �ملك أقل�ة منهم أ� 

�ما �ظهر الجدول المذ�ور أن الجامعات وأماكن العمل وغیرها ال توفر تلك 

لنسب األجهزة لطالبها أو أعضاء هیئة التدر�س بها �ش�ل جید فقد ال تز�د ا

تنعدم في  % فق� في حین تقل النسب أو10.5المتوفرة  من الفاكس على 

  األجهزة األخر�. 

  الطرق الخاصة �الر�� �اإلنترنت المتوفرة لد� أفراد العینة

انتشرت عدة طرق للر�� �ش��ة اإلنترنت في لیب�ا من بین هذه الطرق الر�� عبر 

شر�تي لیب�انا  وعبر الهاتف النقال عبر  ADSLالهاتف األرضي �منظومة 

والمدار الجدید أو من خالل منظومة الوا� ماكس أو عن طر�� الشر�ات 

العینة من  انقسمت، فقد االصطناع�ةالخاصة أو االتصال الم�اشر �األقمار 

في اإلنترنت إلى مجموعات حسب ما جاء في الش�ل الب�اني  االشتراكحیث 

% 64.2بنس�ة  244من خالل منظومة الوا� ماكس  )، إذ بلغ المشتر�ون 2(

% وعن طر�� 58.4بنس�ة  222ومن خالل شر�تي لیب�انا والمدار الجدید 

فردا  56% إضافة إلى عدد 41.1فردا بنس�ة  ADSL 156الهاتف األرضي 

% مشتر�ین عبر الخدمات الخاصة، و�تبین من ذلك أن جم�ع أفراد 14.7بنس�ة 

خدمة اإلنترنت وهناك من هو مشترك في أكثر من طر�قة  العینة لهم اشتراك في

نظرا ألهمیتها والخدمات التي توفرها ألفراد العینة و�خاصة في مجال دراستهم 

المرت�� �ال�حث العلمي فأص�حت اإلنترنت من أهم مصادر المعلومات والمعرفة 

  ث العلمي. حثر ارت�اطا �الجامعات ومراكز ال�واألك
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  أفراد العینة في خدمة اإلنترنت اشتراك) یوضح 2الش�ل الب�اني (

  استخدام أفراد العینة لتقن�ات االتصال والمعلومات في مجال ال�حث العلمي

�ستخدم معظم طل�ة وأعضاء هیئة التدر�س �األكاد�م�ة اللیب�ة للدراسات العل�ا 

و�حوتهم وهو ما أكدته إجا�اتهم  تقن�ات االتصال والمعلومات في دراساتهم

% 64.7فردا بنس�ة  242) فقد تبین أن 3و�وضحه الش�ل الب�اني رقم (

% �ستخدمونها 33.7فردا بنس�ة  �128ستخدمون تلك التقن�ات �ش�ل دائم وأن 

  % ال �ستخدمونها. 2.6أفراد بنس�ة  10 �استثناءأح�انا 
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في  االتصال والمعلومات) یوضح نس�ة الذین �ستخدمون تقن�ات 3الش�ل (

  ة ال�حث العلمي من أفراد العین

  

أهم الطرق والبرامج المتوفرة بتقن�ات االتصال والمعلومات ) 3الجدول رقم (

   التي �ستخدمها أفراد العینة في مجال ال�حث العلمي

دائما
64%

أحیانا
34%

الأستخدمھا
2%

عدد الذین یستخدمون تقنیات االتصال والمعلومات في البحث 
العلمي

 المجموع ال استخدمها أح�انا دائما  الفقرة

 % ع % ع % ع % ع

استعمال الهاتف لالتصال 

بخصوص موضوع �حثي أو 

 دراستي

68 17.9 208 54.7 18 4.7 294 77.4 

استخدام برامج ال�حت عن 

 المعلومات في اإلنترنت

228 60 86 22.6 10 2.6 324 85.3 

 85.3 322 10.5 40 37.4 142 36.8 140 كتروني االلاستخدام البر�د 

 79.5 302 5.3 20 37.9 144 36 138 استخدام الف�س بوك

  نعتمد على برامج أخر� 

 

20 5.3 40 10.5 108 28.4 168 44.2 
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�ستخدم أفراد عینة الدراسة عدة طرق و�رامج ترت�� بتقن�ات االتصال والمعلومات 

بنس�ة  314)  حیت بلغ عدد 3في �حوتهم ودراساتهم یبینها الجدول رقم (

في  % من أفراد العینة الذین �ستخدمون برامج ال�حث عن المعلومات82.6

% منهم 74.2و�نس�ة   282اإلنترنت �ش�ل دائم أو أح�انا، في حین أن 

�ستخدمون وسائل البر�د اإللكتروني والف�س بوك في �حوتهم ودراساتهم العلم�ة 

�ش�ل دائم أو أح�انا، و�تم استعمال الهواتف لالتصال بخصوص �حوثهم 

 �60ما �عتمد %  72.6بنس�ة  276ودراساتهم �ش�ل دائم أو أح�انا من قبل 

  % على برامج وطرق أخر� .15.8فردا منهم و�نس�ة 

ما مد� استفادة أفراد العینة من تقن�ة االتصال والمعلومات ) 4الجدول رقم( 

  . في ال�حث العلمي

من خالل طرح سؤال على عینة الدراسة حول جوانب ال�حث العلمي التي یتم  

فیها استفادتهم من تقن�ات االتصال والمعلومات توزعت اإلجا�ات على مجموعة 

 المجموع ال أستفید منها أح�انا دائما  الفقرة

 % ع % ع % ع % ع

في جمع المعلومات والوثائ� 

 الخاصة بدراساتي

232 61.2 120 31.6 0 0 352 92.6 

 80.8 304 5.3 20 17.4 66 57.4 218 في حف� وتوثی� المعلومات  

 74.8 284 5.3 20 46.3 176 23.2 88 في نشر �حوثي ودراساتي

 61.6 234 17.9 68 27.9 106 15.8 60 في المشار�ة �المؤتمرات والندوات

في إلقاء محاضراتي الجامع�ة 

 وعرض أوراقي العلم�ة 

70 18.4 166 43.7 40 10.5 276 74.6 

 21 80 15.8 60 2.6 10 2.6 10 أخر� 
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من الخدمات ف�انت أول الخدمات التي تقدمها وسائل االتصال والمعلومات 

) في جمع المعلومات والوثائ� الخاصة �ال�حوث 4حسب ما جاء في الجدول (

% أنهم �ستفیدون منها في جمع 92.6فردا بنس�ة   352والدراسات حیت أجاب 

% 31.6بنس�ة  120% �ش�ل دائم و61.2بنس�ة  232المعلومات  منهم 

�أنهم دائما �قومون �حف�  57.4فردا بنس�ة  �218ستفیدون منها أح�انا، وأجاب 

% 17.4فرد بنس�ة  66وتوثی� المعلومات من خالل تلك التقن�ات، إضافة إلى 

والدراسات فعدد  ال�حوثمن تلك التقن�ات في نشر  االستفادةأجابوا �أح�انا، أما 

بنس�ة  236% �ما �قوم 69.5بنس�ة  264وأح�انا �ان  الذین أجابوا بدائما

% بإلقاء محاضراتهم وعرض أوراقهم الجامع�ة �ش�ل دائم أو أح�انا عن 62.1

% من أفراد العینة �االستفادة من 43.7بنس�ة  166طر�� تلك التقن�ة، و�تولى 

  تلك التقن�ات في المشار�ة �المؤتمرات والندوات العلم�ة. 

  والدراسات العلم�ة ال�حوثرون�ة المستخدمة في نشر المواقع اإللكت

) أن معظم أفراد العینة لم �قوموا بنشر �حوتهم 5یتبین من خالل الجدول (

ودراساتهم عبر المواقع والبرامج المتاحة �اإلنترنت إال في �عض األح�ان یتم 

النشر عبر مواقع المجالت العلم�ة المتخصصة ومواقع التواصل االجتماعي 

  لصحف اإللكترون�ة والمدونات وغیرها و�نسب متفاوتة.وا
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  والدراسات العلم�ة ال�حوث) المواقع اإللكترون�ة المستخدمة في نشر 5الجدول (

الصعو�ات التي تواجه أفراد العینة في استخدام تكنولوج�ا االتصال والمعلومات 

  العلمي .في ال�حث 

ُرتبت الصعو�ات التي تواجه أفراد عینة الدراسة المیدان�ة عند استخدامهم لتقن�ات 

�موافقتهم أو عدم موافقتهم على الع�ارات  إجا�اتهماالتصال والمعلومات حسب 

) حسب الموافقة األكثر تم 6الواردة في صح�فة االستب�ان �ما یبینها الجدول (

فقرة " عدم اهتمام الجهات المسؤولة عن األقل تنازل�ا، وقد جاءت في المقدمة  

التعل�م العالي وال�حث العلمي بتوفیر تقن�ات االتصال والمعلومات" تلتها في 

الترتیب فقرة " عدم توفر دورات تدر�ب�ة خاصة �استخدام تقن�ات االتصال 

أن الدولة من خالل مؤسساتها التعل�م�ة  اإلیجاب�اتوالمعلومات"، وتؤ�د تلك 

والجامعات ومراكز ال�حوث مقصرة في الكثیر من الجوانب �توفیر تلك  �الوزارات

وتوفیر األموال الالزمة لسد  األجنب�ةاألجهزة والتدر�ب علیها وتعل�م اللغات 

 المجموع لم أنشر �ه أح�انا دائما  الفقرة

 % ع % ع % ع % ع

ننشر عن طر�� الف�س بوك ومواقع 

 التواصل األخر� 

36 9.5 106 27.9 190 50 332 87.4 

من خالل مواقع الصحف اإللكترون�ة 

 والمدونات  

18 4.7 76 20 182 47.9 276 72.6 

عن طر�� مواقع الجامعات والمراكز 

 ال�حث�ة �الش��ة

10 2.6 56 14.7 182 47.9 248 65.3 

 69.5 264 52.6 200 12.6 48 4.2 16 لد� صفحة خاصة لنشر إنتاجي العلمي

العلم�ة المتخصصة عبر مواقع المجالت 

 �ال�حث العلمي �الش��ة

18 4.7 124 32.6 124 32.6 266 70 

 25.8 98 15.8 60 7.4 28 26 10 طرق أخر� تذ�ر
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التعل�م العالي وتسهیل مهمة ال�احثین من الطل�ة وأعضاء هیئة  احت�اجات

التي تمر بها لیب�ا التدر�س الجامعي، وقد ساهمت الظروف الس�اس�ة والعس�ر�ة 

في تقل�ص تقد�م الخدمات وتوفیر احت�اجات التعل�م العالي ومؤسساته من تقن�ات 

االتصال والمعلومات وغیر ذلك من التقن�ات الخاصة �الدراسات وال�حث 

العلمي، �ما تعرضت العدید من المؤسسات التعل�م�ة للتخر�ب والسرقة أثناء 

  .األحداث التي مرت بها لیب�ا 

) الصعو�ات والمشاكل التي تواجه أفراد العینة عند استخدام تقن�ات 6جدول (ال

  االتصال والمعلومات

مواف� إلى حد  مواف� الفقرة

 ما 

 المجموع غیر مواف�

 % ع % ع % ع % ع

قلة المخصصات المال�ة لتوفیر 

ال�حث العلمي من  احت�اجات

 األجهزة المطلو�ة

198 52.1 56 14.7 18 4.7 272 71.6 

عدم اهتمام الجهات المسؤولة عن 

التعل�م العالي وال�حث العلمي 

 بتوفیر تقن�ات االتصال والمعلومات

186 48.9 94 24.7 10 2.6 290 76.3 

عدم توفر دورات تدر�ب�ة خاصة 

تقن�ات االتصال  �استخدام

 والمعلومات

176 46.3 88 23.2 20 5.3 284 74.7 

ل�س لد� لغة أجنب�ة �اف�ة 

تساعدني في فهم وترجمة 

 الموضوعات ال�حث�ة

156 41.1 102 26.8 44 11.6 302 79.5 

ال توفر جامعتي أو جهة عملي 

 تقن�ات االتصال والمعلومات 

154 40.5 64 16.8 72 18.9 290 76.3 
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غالء أسعار أجهزة تقن�ات 

 االتصال والمعلومات

136 35.8 66 17.4 68 17.6 270 71.1 

تقن�ات االتصال ال توجد لد� 

  والمعلومات �ش�ل دائم

 

76 20 94 24.7 112 29.5 282 74.2 

عدم ثقتي في المعلومات والب�انات 

المتوفرة في تقن�ات االتصال 

 والمعلومات

10 2.6 174 45.8 88 23.2 272 71.6 

تقن�ات  استخدامعدم رغبتي في 

االتصال والمعلومات في ال�حث 

 العلمي

20 5.6 30 7.9 212 55.8 262 68.9 

 18.4 70 5.3 20 5.3 20 7.9 30 أخر� 
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  النتائج

% من أفراد العینة �ملكون شخص�ا هواتف نقالة 90أظهرت الدراسة أن  -1

% �ملكون 65% منهم �ملكون أجهزة حواسیب متنقلة "الب توب" و75و

�اإلنترنت �طرق متعددة،  ارت�ا�حواسیب م�تب�ة وجم�ع أفراد العینة لهم 

�ما أظهرت الدراسة قلة األجهزة والتقن�ات الخاصة �اإلنترنت ووسائل 

االتصال والمعلومات �الجامعات المؤسسات العامة؛ مما یدل على 

تقصیر المؤسسات التعل�م�ة المشرفة على التعل�م العالي في توفیر 

  متطل�ات ال�حث العلمي.

عینة لدیهم ر�� �اإلنترنت من خالل طرق تبین من الدراسة أن أفراد ال -2

 متعددة أهمها:

 %64الر�� عن طر�� الوا� ماكس  -1

 %58عبر شر�تي لب�انا والمدار الجدید  االشتراك -2

 %�41الهاتف األرضي  ADSL استخداممن خالل  -3

 %15الخاص  االشتراكعن طر��  -4

 �ستخدم معظم أفراد العینة اإلنترنت في مجال ال�حث العلمي �ش�ل دائم -3

 أو أح�انا من خالل: 

 برامج ال�حث عن المعلومات  -

 اإللكترونيالبر�د  -

 الف�س بوك ومواقع التواصل االجتماعي    -

�ستخدم أفراد العینة تقن�ة االتصال والمعلومات في ال�حث العلمي   -4

 لألغراض التال�ة مرت�ة حسب أولو�تها لهم:
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 جمع المعلومات والب�انات والوثائ� -

 المعلوماتحف� وتوثی�  -

 نشر ال�حوث والدراسات -

 إلقاء المحاضرات الجامع�ة واألوراق ال�حث�ة -

 المشار�ة في المؤتمرات والندوات -

أظهرت الدراسة أن هناك عدد من الصعو�ات والمشاكل التي تواجه  -5

اإلنترنت وتقن�ة االتصال والمعلومات في لیب�ا وتنقسم على  استخدام

 النحو التالي:

 اإلنترنت �صفة عامة منها: �استخدام أوال صعو�ات تتعل�

تدني البن�ة التحت�ة لقطاع االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة والكهر�اء   -1

 وضعف ش��ة اإلنترنت في أغلب المناط� اللیب�ة.

الشر�ات العامة لخدمات االتصال واإلنترنت وتوز�عه وعدم  احتكار -2

افسة دعم وتشج�ع القطاع الخاص المحلي وعدم السماح له �المن

 الداخل�ة والخارج�ة لتطو�ره وتحسین خدماته.

اإلنترنت  �استخدامعدم مواك�ة القوانین والتشر�عات ذات العالقة  -3

 وتقن�اتها للتطورات التكنولوج�ة الحدیثة �ح�م قدمها وتخلفها.

اإلنترنت وتقن�ات االتصال والمعلومات  �استخدام: صعو�ات تتعل� ثان�ا

  في ال�حث العلمي ومنها:

ال�حث العلمي من  احت�اجاتقلة المخصصات المال�ة لتوفیر  -1

  األجهزة والتقن�ات المطلو�ة

عن التعل�م العالي وال�حث العلمي  المسؤولةعدم اهتمام الجهات  -2

 بتوفیر تقن�ات االتصال والمعلومات
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تقن�ات االتصال  �استخدامعدم توفر الدورات التدر�ب�ة الخاصة  -3

ألجنب�ة لتحسین مستو� طل�ة الدراسات والمعلومات ودورات اللغات ا

 .العل�ا وال�احثین 

 

  التوص�ات

في مجال االتصاالت السلك�ة  التحت�ةالعمل على تطو�ر البن�ة  -1

و�خاصة مجال اإلنترنت و تشج�ع القطاع الخاص للدخول  والالسلك�ة

  في منافسة القطاع العام.

اإلنترنت  واستخدامإصدار القوانین والتشر�عات لتنظ�م قطاع االتصاالت  -2

وحما�ة مستخدمیها وترسیخ م�اد� حر�ة الرأ� والتعبیر عبر مختلف 

 الوسائل �ما فیها اإلنترنت.

ومتطل�ات ال�حث العلمي من تجهیزات وٕام�ان�ات تتعل�  احت�اجاتتوفیر  -3

 �االتصال والمعلومات 

تسهیل مهمة ال�احثین وطل�ة الدراسات العل�ا في الحصول على الدورات  -4

واللغات األجنب�ة لمواك�ة التطورات التكنولوج�ة في مجاالت  تأهیل�ةال

 ال�حث المتعددة.
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