




مقدمة
و�أ�صبح  نعي�صها  �لتي  �حلياة  مناحي  كل  يف  توغل  قد  �لإنرتنت  �أن  فيه  �صك  ل  مما 

من �ل�رصوريات �لتي ل ميكن للإن�صان �أن ي�صتغني عنها يف �لع�رص �حلديث. حتى يف 

�ملنطقة �لعربية ورغم �لتو�جد �ل�صعيف للمحتوى �لعربي على �صبكة �لإنرتنت �إل 

�أننا جند �لكثري من �مل�صتخدمني للإنرتنت يف عاملنا �لعربي و�لعدد يف تز�يد م�صتمر 

�أ�صبح �لإنرتنت �لأد�ة �لأكرث ��صتخد�ما  وبخا�صة يف �ملر�حل �لعمرية �ل�صابة. فهل 

�أو �لثقافية؟ هل �أخذ �لإنرتنت �لأ�صو�ء من م�صادر  للبحث عن �ملعلومات �لعلمية 

و�لإعلم  و�جلر�ئد  �ملطبوعة  و�لكتب  و�ملكتبات  �لتليفزيون  مثل  �لأخرى  �ملعلومات 

�مل�صموع وما �إىل ذلك؟

�إن �لإجابة على هذ� �لت�صاوؤل رمبا ل تكون ب�صيطة �أو هينة يف ظل عدم وجود �أبحاث يف 

�ملنطقة �لعربية تتعامل مع �لإنرتنت ب�صكل دقيق وبخا�صة ما حتدثه هذه �لتقنية 

�ملرئي  بالإعلم  �ملتعلقة  �لتقنيات  �إليه  �آلت  وما  تغيري  من  �لعربية  �ملجتمعات  يف 

�أو حتى م�صدر يعتمد  �لعربية  �لإنرتنت كم�صدر للمعلومات يف �ملنطقة  و�عتماد 

عليه يف �لبحث �لعلمي و�لعلوم يف �ملحافل �لعلمية و�جلامعات وبخا�صة يف �لعلوم 

�لعربية �أو �لتي ميكن در��صتها باللغة �لعربية نظر� لندرة �ملحتوى كما �أ�رصنا �صابقا. 

لكن مما ل�صك فيه �أن �لإنرتنت �أ�صبح ذ� تاأثري 

بالغ يف �حلياة �لجتماعية للفرد يف �ملنطقة 

بات  �لتي  �ل�رصوريات  من  و�أ�صبح  �لعربية 

هل  ولكن  عنها  �ل�صتغناء  �ل�صعب  من 

�أ�صبح بديل للم�صادر �لأخرى للمعلومات؟ 

ب�صكل  عنه  �لإجابة  نحاول  �صوف  ما  هذ� 

�لإح�صائيات  للقارئ بع�ض  لننقل  مب�صط 

�مل�صمار.  هذ�  يف  و�ملحلية  �لعاملية 

زيارة  يرجى  و�ملجتمع  �لإنرتنت  عن  وللمزيد 

www.saleemnet.com:موقعنا



لكي نفهم جيد� هل �أ�صبح �لإنرتنت �لبديل �حلايل للم�صادر �لأخرى يف �حل�صول 

على �ملعلومات �لعلمية �أو �لأخبار يف �ملنطقة �لعربية لبد �أن ندر�ض ب�صيء من 

�لتف�صيل حالة �لإنرتنت يف �ملنطقة �لعربية وعدد م�صتخدمي �ل�صبكة و�أين 

يتو�جدون على �ل�صبكة وماذ� يفعلون حتديد� وفئاتهم �لعمرية و�لكثري من 

�لعو�مل �لتي �صوف ت�صاعدنا على حتليل �لو�صع �لر�هن.

كما هو و��صح من �ل�صكل بالأعلى فاإن ن�صبة م�صتخدمي �لإنرتنت يف �ل�رصق 

�لأو�صط ت�صل �إىل 3.3% من ن�صبة �مل�صتخدمني يف �لعامل وهي ن�صبة ب�صيطة 

مقارنة بالعامل ككل. وقد يت�صاءل �لبع�ض ملاذ� �إذ� يقال �إن لدينا تطور� كبري� يف 

�لإنرتنت ويف عدد �مل�صتخدمني؟

�لإجابة بب�صاطة هي �أن �لخرت�ق للإنرتنت مقارنة بعدد �صكان �ملنطقة �لعربية 

�إ�صافة �إىل �لتنامي يف عدد �مل�صتخدمني من �لعام 2000 �إىل 2009 هو ما يعطينا 

هذ� �لإح�صا�ض بالتطور �ملذهل يف عدد �مل�صتخدمني مقارنة بالعامل ككل.

ا�ستخدام الإنرتنت

 يف املنطقة العربية



�إذ� نظرنا �إىل �لر�صم بالأعلى �صوف جند �أن ن�صبة �خرت�ق �لإنرتنت لتعد�د �ل�صكان 

يف �ل�رصق �لأو�صط تفوق �لعامل �أجمع حيث ت�صل �إىل 28.3% من تعد�د �ل�صكان 

وهي ن�صبة ل ي�صتهان بها.

وطبقا لأبحاث نف�ض �ملوؤ�ص�صة Internet World Stats فاإن منو عدد �مل�صتخدمني 

من �لعام 2000 �إىل �لعام 2009 قد و�صل �إىل 1648.2% حيث كان عدد �مل�صتخدمني 

زيادة  �لعام 2009 وهي  �إىل 57 مليونا يف  وو�صل  �لعام 2000 حو�يل 3 مليني  يف 

كبرية بالن�صبة لتعد�د �صكان �ملنطقة!

�لد�ر�ض لهذه �لإح�صائيات �صوف يتاأكد من �لوجود �لكبري مل�صتخدمي �لإنرتنت يف 

�ملنطقة �لعربية وباملقارنة ببقية دول �لعامل �لتي تخلق لنف�صها جمتمعات على 

�لإنرتنت بثقافات خمتلفة فاإنه من �لطبيعي �أن جند ثقافة عربية �أو م�صاهمات 

عربية على �لإنرتنت بوجود هذ� �لعدد �ملتز�يد من �مل�صتخدمني. ولكن �حلقائق تثب 

عك�ض ذلك. لعدة �أ�صباب ب�صيطة:

- ماز�ل �ملحتوى �لعربي �صئيل جد� على �لإنرتنت مقارنة باأي لغة �أخرى.

�إىل ظهور  �أدى  �لإجنليزية  باللغة  �ملعلومات  �أغلب  - وجود 

�لتي  �لعرب وهذه �ملعلومات  حائل بني �مل�صتخدمني 

�مل�صتخدمني  من  قليلة  جمموعة  على  �قت�رصت 

�لذين يجيدون �لتعامل مع �لإجنليزية.

- عدم وجود �خلرب�ت و�ملهار�ت �لتي يجب توفرها 

على  �ملعلومات  عن  للبحث  �مل�صتخدم  يف 



�لإنرتنت و�لتعامل مع حمركات �لبحث للح�صول على م�صدر موثوق للمعلومات 

�لعلمية �أو غريها.

كل هذه �لعو�مل جتعل من �ل�صعب �حل�صول على �إح�صائيات ملدى تاأثر �ملجتمع 

�لعربي بح�صوله على �ملعلومة من �لإنرتنت �أو �عتماده عليه كم�صدر �أ�صا�صي 

باحثني  من  ندر  فيما  �إل  بها  يتعلق  ما  �أو  �لعلمية  معلوماته  على  للح�صول 

خمت�صني.

لبع�ض  طبقا  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لإنرتنت  م�صتخدمي  نظر  وجهة  ومن 

��صتخد�مات  عن  يخرج  ل  �لإنرتنت  فاإن  �لعاملية  �لبحثية  و�مل�صادر  �لإح�صائيات 

ثلثة:

- �لربيد �لإليكرتوين كبديل للت�صالت مثل �لهاتف وبع�ض تطبيقاته.

.Groups ملجموعات �لإخبارية و�صاحات �لنقا�ض �ملختلفة �أو ما يطلق عليها� -

�ملجتمعات  تطبيقات  مثل  �ملختلفة  بخدماتها  �لعنكبوتية  �ل�صبكة   -

�لفرت��صية.



�لعلمية  للمعلومات  ثانوي  حتى  �أو  �أويل  كم�صدر  �لإنرتنت  منظور  لكن 

�لرغم من وجود مبادر�ت  �لعربية على  �ملنطقة  �لأفق يف  مل يظهر بعد يف 

 Google مع  بالتعاون  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  من  �لعربي  �ملحتوى 

لت�صبح  �جلهد  من  �لكثري  �إىل  حتتاج  �أنها  �إل  �لأخرى  �ملوؤ�ص�صات  وبع�ض 

�لعربية.  باللغة  م�صد�قية  له  �أو  عليه  يعتمد  علميا  معلومات  م�صدر 

وت�صري �لإح�صائيات �إىل �أن غالبية �ملو�قع على �لإنرتنت باللغة �لعربية تنقل 

�ملحتوى �لعلمي من بع�صها �لبع�ض وهذ� ما يجعل �ملعلومة لي�ض لها هوية 

وي�صعب على �لباحث حتديد م�صدرها �حلقيقي حتى و�إن كانت مرتجمة عن 

مرجع �أجنبي. 

�أوليا للمعلومات  �لإنرتنت م�صدر�  �ل�صابقة ل جتعل من  �لعو�مل  كل هذه 

�لعلمية يف �ملنطقة �لعربية و�لتي ماز�لت و�صائل �لإعلم �ملرئية و�ملقروءة 

متثل حجر �لز�وية يف معلوماته ويرتبع عليها �لتليفزيون و�لقنو�ت �لف�صائية 

بالطبع.

�أهم بكثري من �لتو�جد فل يقا�ض مدى تطور �صعب على �لإنرتنت  �ملحتوى 

مبا  ولكن  لديه  �ل�صبكة  م�صتخدمي  بعدد  �أو  �لإنرتنت  على  تو�جده  بكرثة 

لديه من حمتوى على �ل�صبكة. وهي �ملبادرة �لتي بد�أتها �ململكة و�لتي يجب 

�أن تلقى �هتماما كبري� من قبل �لدول �لعربية �لأخرى لتغيري هذ� �ملناخ.



�لثانية  �ملرتبة  يف  ياأتي  �لإنرتنت  �أن  �ملتقدمة  �لدول  يف  �لعاملية  �لدر��صات  ت�صري 

كم�صدر للمعلومات �لعلمية و�لأخبار �ملتعلقة بها مبا ن�صبته 20% من �ل�صكان 

تاأتي  ثم  �لأوىل  �ملرتبة  يحتل  �لذي  �ملرئي  �لإعلم  �أو  للتليفزيون   %41 بـ  مقارنة 

�ملطبوعات �أو �جلر�ئد و�ملجلت �أو �لإعلم �ملقروء يف �ملرتبة �لثالثة بن�صبة تقارب �لـ 

14% من �ل�صكان.

�إل �أن �لن�صب �ل�صابقة حتتاج �إىل �ملزيد من �لتحليل حيث �إنه لي�ض كل �ل�صكان 

م�صتخدمني للإنرتنت ولي�ض بال�رصورة �أن يكون من ي�صتقي معلوماته من �لإعلم 

�عتماد� كليا.  �أو يعتمد عليه  �لإنرتنت  بالأ�صا�ض ي�صتخدم  �ملطبوع هو  �أو  �ملرئي 

لهذ� �صوف نحاول يف �جلزء �لتايل تناول هذ� �لأمر ب�صيء من �لتف�صيل.

عند �لنظر �إىل �لإح�صائيات �ل�صابقة يت�صح �لأمر ب�صيء من �لتف�صيل �إل �أنه كما 

�أ�رصنا لي�ض كل هوؤلء �لذين يبحثون عن �ملعلومات �لعلمية م�صتخدمني للإنرتنت. 

�أن �لفئات �لعمرية �ل�صابة هي  وت�صري نف�ض �لإح�صائيات ب�صيء من �لتف�صيل 

�لإنرتنت  ويعترب  �لإنرتنت  على  �لعلمية  �ملعلومات  عن  بحثا  �مل�صتخدمني  �أكرث 

�لعلمية  �ملعلومات  على  �حل�صول  �ملرئي يف  �لإعلم  مع  مت�صاويا  لهم  بالن�صبة 

وتبد�أ �لن�صبة يف �لنخفا�ض كلما ز�د �لعمر؛  حيث يعتمد كبار �ل�صن على �لإعلم 

�ملرئي ب�صكل �أكرب بكثري من �لإنرتنت. فـ 5% منهم فقط قد ي�صتخدمون �لإنرتنت 

للح�صول على �ملعلومات مقارنة بـ 36% لل�صباب يف �أعمار ترت�وح ما بني 18 و 29 

عاما. �إل �أن �إح�صائيات �ل�صباب قد �رتفعت يف �لعام 2008 لت�صل �إىل %54. 

�إنرتنت فائق �ل�رصعة يف �ملنازل هم  �أن من لديهم  �إىل  �أن �لإح�صائيات ت�صري  كما 

الإنرتنت يعد 

ثاين م�سدر للمعلومات

 العلمية يف الدول املتقدمة



�أكرث ��صتخد�ما �أو �عتماد� على �لإنرتنت للح�صول على �ملعلومات �لعلمية وما 

يتعلق بها عن غريهم من �مل�صتخدمني. �أ�صف �إىل ذلك �أن كل من لديه خربة يف 

��صتخد�م �لإنرتنت عن غريه هو من �أكرث �لنا�ض �عتماد� على �لإنرتنت يف �حل�صول 

على �ملعلومات �لعلمية �أو ما يتعلق بها من �أبحاث.

فلهذ� نعود �إىل نقطة �ملهار�ت �لتي �أ�رصنا �إليها يف مقدمة �حلديث عن عدم تو�جد 

هذه �ملهار�ت بكرثة يف �ملنطقة �لعربية مما يعترب عائقا للح�صول على �ملعلومات 

�لعلمية من �لإنرتنت ناهيك عن �أن حمركات �لبحث لي�ض هي �مل�صدر �لأ�صا�صي 

يف �حل�صول على �ملعلومات �لعلمية و�لتي تتطلب �لكثري من �جلهد و�خلربة ملعرفة 

قد  �صحيحة  علمية  معلومات  على  للح�صول  بها  �لوثوق  ميكن  �لتي  �مل�صادر 

ت�صتخدم يف بحث علمي �أو حتى يف مقرر�ت در��صية.

�أن  �إىل  �أي�صا  �لدر��صات  وت�صري 

�أو  بالعلوم  معرفة  لديهم  من 

�لعلوم  �جلديد يف  �صغف مبعرفة 

ب�صكل  �لإنرتنت  ي�صتخدمون 

�حل�صول  يف  غريهم  من  �أكرث 

�أن  كما  �ملعلومات  على 

يف  �لعلوم  يدر�صون  من 

من  �أي�صا  هم  �جلامعات 

للح�صول  �لإنرتنت  رو�د 

على �ملعلومات �لعلمية، 

�أي�صا  ذلك  �إىل  �أ�صف 

بالكت�صافات  �ملهتمني 

غري  من  حتى  �حلديثة 

د�ر�صي �لعلوم يعتمدون 

على  كبري  ب�صكل 

�حل�صول  يف  �لإنرتنت 

هذه  عن  معلومات  على 

�لكت�صافات.



�إن م�صتخدمي �لإنرتنت هم �لذين ميكن �لتحقق من كونهم يعتمدون على �لإنرتنت 

ب�صكل كبري كم�صدر للمعلومات �لعلمية �أم ل �أو على �لأقل م�صدر ي�صتخدم يف 

�لأبحاث و�لو�جبات �ملدر�صية يف �ملر�حل �لدر��صية �ملختلفة �أو �لبحث عن معنى 

م�صطلح علمي �أو معلومة يريدون �لتحقق من �صحتها ب�صكل دقيق �أو علمي 

�أو حتى �حل�صول على ر�صومات بيانية و�إح�صائيات.

 %87 �أن  �إىل  �لإح�صائيات  ت�صري 

قد  �لإنرتنت  م�صتخدمي  من 

�أو  ب�صكل  �لإنرتنت  على  �عتمدو� 

معلومة  على  �حل�صول  يف  باآخر 

ن�صبة  �أو خرب علمي وهي  علمية 

كل  من   3 �أن  كما  هينة.  لي�صت 

�لإنرتنت  �إىل  5 م�صتخدمني جلئو� 

للح�صول على معنى م�صطلح 

دقة  من  للتحقق  �أو  علمي 

معلومة علمية.

هذه  دقة  من  نتحقق  و�صوف 

�ملعلومات بالإح�صائية �لتالية:

م�ستخدمو الإنرتنت 

واعتمادهم عليه كم�سدر 

للمعلومات العلمية





يوؤمنون  �لعلمية  �ملعلومات  عن  يبحثون  و�لذين  �لإنرتنت  م�صتخدمي  �أغلب  �إن 

باأن �لعلوم هي مفتاح جناح �ل�صعوب وتطورها ورقيها وحتى �حل�صول على حياة 

�لدر��صات  قارنت  وعندما  �لعلوم.  ببديهيات  ولو  حتى  معرفة  �إىل  حتتاج  �أف�صل 

�لإنرتنت للح�صول على �ملعلومات �لعلمية ومن ل ي�صتخدم  بني من ي�صتخدم 

�لعلوم يف  باأهمية  �إميانهم  �لعلمية يف مدى  �ملعلومات  �لإنرتنت للح�صول على 

�لتطور وجدو� �أن هناك فارقا كبري� بني من يوؤمن باأن �لعلوم و�لبحث �لعلمي من 

�أهم معايري تقدم �ل�صعوب.

ن�سبة املوافقة على
من ي�ستخدم 

الإنرتنت للعلوم

من ل ي�ستخدم 

الإنرتنت للعلوم

�أن �لبحث �لعلمي من �أهم �لأ�صياء 

لتطور �ل�صعوب
%43%27

 �أن �لتطور يف �لعلم يخلق جمتمعا 

�أف�صل
%38%27

�لإن�صان يحتاج �إىل معرفة مببادئ 

�لعلم لكي ي�صتطيع �لتكيف مع 

�لو�قع

%22%15

�إذ� من لديهم �ملعرفة و�ملهارة للح�صول على �لعلم من �لإنرتنت من �أكرث 

�ملوؤمنني باأهمية �لعلوم وتطورها يف تطوير �ملجتمع و�ل�صعوب على عك�ض من 

ي�صتخدم �لطرق �لتقليدية يف �حل�صول على �ملعلومات مثل �ملكتبات و�لكتب 

�ملطبوعة و�لتليفزيون.

تاأثري العلوم 

يف تطور ال�سعوب 

وعالقتها بالإنرتنت



الإنرتنت هو املرجع 

الأول للباحثني املتخ�س�سني

�لأوىل يف  �لأد�ة  �أ�صبح  �لإنرتنت  �أن  �ت�صح  �ملتقدم  �لعامل  در��صات متفرقة يف  يف 

�لبحث �لعلمي ملن يبحث يف مو�صوع �أو تخ�ص�ض معني ولي�ض مو�صوعا عاما �أو 

�كت�صافا علميا ب�صكل عام.

ي�صتخدمونها عن  �صوف  �لتي  �لأدو�ت  �أي  عن  �لباحثني  من  �لكثري  �صئل  عندما 

عمل بحث ما عن �صيء متخ�ص�ض مثل )�لفيزياء – �لأحياء – �أ�صل �حلياة �لخ( 

فاإن �أغلبهم �ختارو� �لأد�ة �لأوىل ليكون �لإنرتنت من بني �أدو�ت كثرية عدة مثل:

- �ملكتبات

- �لكتب و�ملر�جع

- �ملجلت �لعلمية

- �لدوريات �لعلمية

- �لتليفزيون

- �جلر�ئد 

�إذ  بالغريبة  لي�صت  نتيجة  وهذه 

من  جزء�  �أ�صبح  �صابقا  ذكر  ما  �إن 

�لإنرتنت �أو ميكن �حل�صول عليه من 

�لذهاب  عناء  تكبد  دون  �لإنرتنت 

�إىل مكتبات �أو م�صاهدة �لتلفاز �أو 

عن  �لبحث  �أو  �جلر�ئد  �نتظار  حتى 

�لأدو�ت  هذه  فكل  معني.  مرجع 



ميكن للباحث �حل�صول عليها من �لإنرتنت ب�صهولة.

ومن �أهم �حلقائق �لتي �أظهرتها هذه �لإح�صائيات �أن �أغلب �لباحثني �لذين �صوف 

يتوجهون �إىل �لإنرتنت للبحث عن �ملعلومة �صوف ي�صتخدمون »حمركات �لبحث« 

Search Engines

�إن كتابتك ملو�صوع �أو عنو�ن بحث معني �أو نظرية علمية حتى ولو معقدة يف �أحد 

باأن يح�رص  �ملثال كفيل  Google على �صبيل  �لبحث �ل�صهرية وليكن  حمركات 

�أكرب مكتبات �لعامل بني يديك باأحدث �لأبحاث و�لكتب و�ملر�جع �لتي قد ل  لك 

�لو�قع! فلماذ� ل  �أر�ض  �أعو�م كاملة لتجميعها يف  �إىل  تتخيلها و�لتي قد حتتاج 

ي�صبح �مل�صدر �لأول للح�صول على �ملعلومات �لعلمية لدى هوؤلء �لباحثني!



عن  للمعلومات  كم�صدر  �لإنرتنت  �عتماد  �أمام  �لثاين  باحلائل  �جلزء  هذ�  يذكرنا 

�أل وهو حائل �للغة. 99% من هذه �ملعلومات �صوف  �لعلوم يف �ملنطقة �لعربية 

جتدها باللغة �لإجنليزية فلذلك لن تكون مرجعا �إل لذوي �لقدرة على �لتعامل مع 

�للغة �لإجنليزية ولي�صت �للغة �لإجنليزية �لعامة ولكن كما هو معلوم فلكل فرع 

من �لعلوم م�صطلحاته �خلا�صة �لتي حتتاج �إىل در�ية بها. 

�لتي  �لحتياجات  �أكرث  من  هو  دقيق  عربي  حمتوى  بوجود  �لهتمام  فاإن  لهذ� 

يحتاجها �مل�صتخدم �لعربي على �لإنرتنت حتى ولو معلومات مبدئية جلذب �لعدد 

�لتقنية يف �حل�صول على معلومات  �لأكرب من �مل�صتخدمني للعتماد على هذه 

عن �لعلوم.

ورغم �أهمية �لإنرتنت كم�صدر للمعلومات عن �لعلوم �إل �نه ل ميكننا �إغفال هذه 

�حلقائق:

علمية  معلومات  على  �حل�صول  �لإنرتنت يف  على  يعتمدون  �لذي  �لباحثني  �أن   -

هذه  لتوثيق  مطبوعة  كتب  �أو  مر�جع  �إىل  �لأحيان  بع�ض  يف  يلجئون  قد  دقيقة 

�ملعلومة �أو �لـتاأكد من �صحتها بالأخ�ض �إن مل تكن موثقة ب�صكل و��صح على 

�ملوقع �أو �مل�صدر �لذي مت �حل�صول منه على �ملعلومة.

- لي�ض كل ما يقر�أ على �لإنرتنت من �أ�صياء علمية قد يعتد به يف �ملحافل �لأكادميية 

دون توثيق �أو �صند لهذ� تكمن �أهمية �حل�صول على �ملعلومة من م�صدر موثوق.



�ملثال  �صبيل  على  �لو�قع  �أر�ض  يف  �ملوجودة  للعلوم  مكمل  يكون  قد  �لإنرتنت   -

�ملتاحف �أو �ملعامل �لعلمية قد يكون لها مو�قع على �لإنرتنت �إل �أن هذ� ل يعني 

وجود �ملعلومات جميعها على مو�قعهم ولكنها تعترب مكمل للأمر فقد ي�صتلزم 

�لأمر ذهاب �لباحث �إىل �ملتحف للح�صول على �أ�صل �ملعلومة �أو وثائق خا�صة وما 

�إىل ذلك.

�مل�صدر  ي�صبح  لكي  كبرية  بخطى  ي�صري  �لإنرتنت  �أن  �إىل  ت�صري  �لدر��صات  �أن  �إل 

�لأول للعلوم و�لبحث �لعلمي بل منازع. ورغم �أن �لبع�ض كان يعار�ض منذ فرتة 

لي�صت بالكبرية �أن �لإنرتنت قد يكون م�صدر� للح�صول على �ملعلومات �لعلمية 

ولكنه قد ل ي�صلح لتعلم �لعلوم �أو �حل�صول على مقرر�ت در��صية �أو ما �صابه 

يف تخ�ص�صات معينة. لكن هذ� �لأمر تغري كثري� �لآن بظهور �لعديد من �ملبادر�ت 

�لتي تنادي ب�رصورة �إتاحة �لعلم للجميع على �لإنرتنت ومبادرة �ملناهج و�ملقرر�ت 

�ملفتوحة �أو Open Courseware �لتي تبنتها �أ�صهر �جلامعات �لعاملية و�ملعاهد 

HP فتجد هناك �لكثري  �لعلمية مدعومة من قبل كربى �ل�رصكات �لعاملية كـ 

من �ملقرر�ت �لعلمية وب�صكل جماين 100% من م�صادر ل غبار عليها مثل �جلامعة 

بع�ض  �أن  ورغم  و�لأوروبية  �لأمريكية  �جلامعات  و�أ�صهر  بريطانيا  يف  �ملفتوحة 

�جلامعات �لعربية قد بد�أت تدخل هذ� �مل�صمار �إل �أن �ملحتوى ل يقارن باجلامعات 

�لأخرى �لتي قد ت�صع مقرر�ت باأكملها وم�صورة بال�صوت و�ل�صورة على �لإنرتنت 

هذه  من  ن�صخ  بو�صع  تكتفي  قد  �لعربية  �جلامعات  بع�ض  �أن  حني  يف  وباملجان 

�ملو�د بالتفاق مع �جلامعات �لعربية وهو بالطبع ما يحتاج �إىل �إعادة �لنظر حيث 

هذه  نحو  جيد  ب�صكل  تخطو  لن  �لطريقة  بهذه  �لعربية  و�لهوية  �ملحتوى  �إن 

�ملبادر�ت �لهامة



�صوف نتناول هنا مثال ب�صيطا لكيفية �لتحقق من �ملعلومات �لعلمية با�صتخد�م 

�لإنرتنت.

لنفر�ض مثل �أنك قر�أت خرب� يف جريدة يومية �أو عنو�نا عابر�...

»عقار جديد من مكونات طبيعية 100% يزيل �أعر��ض �لربد نهائيا«

قد يبدو خرب� جيد� للوهلة �لأوىل ولكن 

مبجرد قر�ءتك للخرب �صتدور يف عقلك 

جمموعة من �لأ�صئلة �لتي حتتاج �إىل 

�ملثال ل  �إجابات. منها على �صبيل 

�حل�رص:

- رمبا يكون منتجا جتاريا

- رمبا يكون حقيقيا

- ما تاأثري�ته �جلانبية؟

�حلقيقة  �ملكونات  هي  ما   -

للعقار؟

- و�لكثري من �مل�صائل �لأخرى 

�لتي حتتاج �إىل �أدلة.

اأين ميكن 

احل�سول على معلومات 

علمية على الإنرتنت؟



بالطبع لن جتد هذه �لإجابات يف �جلريدة �لتي قر�أت فيها �خلرب.

بالن�صبة ملو�صوع كهذ� رمبا يكون �لبحث يف �أحد �ملر�جع �أو �لكتب �لعلمية �أمر� 

غري جمد لعدة �أ�صباب منها �أن هذ� �لعقار قد ل يكون عقار� حقيقيا �أي �أنه لي�ض 

له دليل علمي و��صح �أو رمبا يكون هذ� �لعقار حقيقيا ولكن �ملعلومات لن تكون 

متوفرة يف �لكتاب بالطبع لأن �لعقار جديد!

يف هذه �حلالة لن جتد غري �لإنرتنت بديل للح�صول على هذه �ملعلومات �أو �لإجابات 

�ملعلومة  على  �حل�صول  �أن  �عتبارك  �صع يف  لكن  ر�أ�صك.  يف  تدور  �لتي  للأ�صئلة 

�أو  �إثبات  يف  �إىل جهد  ويحتاج  هينا  �أمر�  لي�ض  �لإنرتنت  من  �ل�صحيحة  �لعلمية 

دليل �أو �حل�صول على توثيق لهذه �ملعلومة. �أ�صف �إىل ذلك �أن �ملو�قع على �لإنرتنت 

لي�صت مت�صاوية يف درجة �ل�صفافية و�أن �ملعلومات �لتي توجد بها لي�صت و�حدة 

ولي�صت كل �ملو�قع ميكن �لعتماد عليها يف مثل هذه �لأمور.



- ابحث عن م�سدر اأو موقع علمي موثوق

م�صدر  على  �حل�صول  هي  �عتبارك  يف  ت�صعها  �أن  يجب  �لتي  �لأ�صياء  �أهم  من 

للمعلومات �لعلمية �أو موقع مكتوب بو��صطة فريق من �لباحثني �أو �لعلماء �أو 

�ملخت�صني �لذين ميكن �لو�صول �إىل معلومات عنهم ولي�ض �أ�صخا�صا وهميني ل 

وجود لهم �أو ل ميكن �حل�صول على معلومات و��صحة عنهم. على �صبيل �ملثال 

م�صادر �ملعلومات �ملوثقة من �ملمكن �أن جتدها تابعة جلهات بحثية عامة �أو تابعة 

�ملجال  دوريات علمية متخ�ص�صة يف هذ�  �أو  �مل�صمار  جلامعات معروفة يف هذ� 

ومعاهد   Science Magazine �ل�صهرية  �لعلوم  جملت  مثل  عنه.  تبحث  �لذي 

�لأبحاث ومنظمات علمية موثوقة مثل مركز �أبحاث �لأمر��ض ومعهد مهند�صي 

�إىل  �لهند�صة وما  و�لكهرباء كمثال جلهة علمية يف تخ�ص�صات  �لإليكرتونيات 

ذلك ح�صب �لتخ�ص�ض �لذي تبحث عنه.

- ابتعد عن املواقع التي تفتقر لل�سفافية 

اأو امل�سداقية العلمية

لي�ض من �ل�صعب �أن حتدد �إن كان هذ� �ملوقع �أو �مل�صدر ذ� توجهات معينة �أو �أنه 

على  �صابه.  ما  �أو  مادي  ربح  على  للح�صول  تكون م�صللة  قد  ي�صع معلومات 

�صبيل �ملثال �ملو�قع �لتي تبيع منتجا معينا قد جتد عليها �لكثري من �ملعلومات 

�ملغلوطة وغري �ملوثقة و�لتي تهتم باإبر�ز مميز�ت �ل�صلعة �لتي تبيعها للم�صتخدم. 

اإذًا كيف نتحقق 

من هذا الأمر عن طريق

 الإنرتنت؟



نحن ل نق�صد هنا كل �ملو�قع ولكن نتحدث عن �حلقائق �لعلمية على �صبيل 

�ملثال قد جتد منتجا يف موقع معني يروج لأن »�جلزر يعيد �إليك �صعرك ويعالج 

�ل�صلع« يبدو �لأمر مقبول للوهلة �لأوىل �إذ قد يكون هذ� علميا من �ملمكنات 

تف�صيلت  �ملنتج  تبيع  �لتي  �ل�رصكة  هذه  موقع  على  �صتجد  هل  ولكن 

دقيقة لهذ� �لأمر. بالطبع ل، �صوف جتد معلومات يف �أغلب �لأحيان م�صجعة 

للم�صتهلك ل معلومات �أو حقائق علمية. فغياب �حلقائق �لعلمية ووجود 

هذ�  على  تعتمد  ل  �لتي جتعلك  �لأ�صباب  من  موثقة  غري  مبعلومات  منتج 

�ملوقع كم�صدر للمعلومة �لعلمية!

- ابحث دوما عن اآخر امل�ستجدات

ومن  جديد  فيها  ي�صتجد  يوم  كل  �لعلوم 

�ملهم جد� �إن كنت تبحث عن معلومة 

�لأبحاث  �أحدث  تختار  �أن  علمية 

�لبع�ض  ببع�صها  ومقارنتها 

علمية  نتيجة  �إىل  للو�صول 

�أن  �لبديهي  �صليمة فلي�ض من 

تعتمد على بحث يف علم من 

�لعلوم منذ 5 �صنو�ت لتعتمد 

معلومة  ��صتقاء  يف  عليه 

�ملثال  �صبيل  على  معينة. 

�صدرت  �لثدي«  »�رصطان  مر�ض 

فيه �أكرث من 15000 ورقة بحث 

يف �لعام 2006 فقط...



من دون بحث �أو در��صة علمية ل ميكن �جلزم باأهمية هذ� �ملوقع عن ذ�ك من 

�لناحية �لعلمية ولكن هناك �لكثري من �ملو�قع �لتي تعترب م�صدر� من م�صادر 

�ملعلومات �لعلمية على �لإنرتنت �أو حتى  �لأخبار �لعلمية يف �صتى �لعلوم 

و�لكت�صافات و�لتي ت�صلح للجميع على �ختلف م�صتوياتهم �لعلمية.

و�صوف ن�صع للقارئ بع�صا منها كما يلي:

 www.google.com– Google حمرك �لبحث -

Wikipedia.org ملو�صوعة �حلرة� -

Discovery جزء من Howstuffworks.com موقع كيف تعمل �لأ�صياء -

 ww.nationalgeographic.comwموقع -

Sciencedaily.com موقع -

  spectrum.ieee.org– IEEE Spectrum جملة -

www.sciencemag.org - Science Magazine جملة �لعلوم -

Sciencenews.org موقع -

http://www.britannica.com-

هذ� بالإ�صافة �إىل �لكثري من �مل�صادر �ملتخ�ص�صة يف علوم بعينها �أو مو�قع 

�لأبحاث �ملتخ�ص�صة و�لتي حتتاج �إىل بحث على �لإنرتنت ب�صكل متعمق من 

�لباحث.

 www.saleemnet.com:للمزيد يرجى زيارة موقعنا

ما اأ�سهر امل�سادر 

للعلوم على الإنرتنت
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