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ــ مق  Forward ة: ــــدمــ

عن المعلومات في اي  منذ وقت ليس ببعيد كان الكتاب هو انيس اإلنسان في البحث 

الكمبيوتر او من تخصصات العلوم او حتى للثقافة العامة. إال ان حقبة  فرع او تخصص

كما يسمونها الحقبة الرقمية ادت إلى تغير نمط الحياة التي يعيشها اإلنسان كما تغيرت 

موارد المعرفة واستقاء العلم والبحث عن المعلومة وتغير الثقافات والشعوب وظهور 

يدة لم تكن لتظهر لوال ظهور الكمبيوتر. ومنذ ان  افكار وابتكارات وثقافات وتقليد جد

ظهرت اإلنترنت في حياة البشر وانتشرت حول العالم ظهرت ايضا العديد من  

النشاطات واالشياء التي لم تكن بالحسبان بحسناتها وسيئاتها! إال ان الغالبية العظمي من 

عالم بشكل فعلي إال مستخدمي اإلنترنت في وطننا العربي ال يعلمون الكثير عن هذا ال

من هم في حقل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. لهذا غرضنا في هذا الكتيب هو 

عرض الصورة بشكل مبسط للقاريء سواء كان مستخدما لإلنترنت في عمله او في 

بيته او حتى ان لم يكن مستخدما على اإلطالق فسوف يتعرف على اساسيات هذا العالم  

إذ ان اإلنترنت  الم قرية صغيرة مغيرا للكثير من الثقافات والتقاليد. الكبير الذي جعل الع

اصبح في كل بيت ومكتب ومدرسة وجامعة واصبحت الدول تعتمد عليه اعتمادا كبيرا 

في تقديم الكثير من الخدمات وظهرت نشاطات جديدة مثل التجارة اإلليكترونية وفكرة 

عمل عن بعد والدراسة عن بعد او حتى ال Work from Homeالعمل من المنزل 

واصبح كل شيء يدار عن بعد! وفي فترة قصيرة مقارنة باي ابتكار آخر تحول 

اإلنترنت إلى نمط حياة يومي ألغلب البشر فأن كنت مستخدما لإلنترنت فأهال بك معنا  

للتعرف على هذا العالم عن قرب وان لم تكن تعرف عن هذاالعالم فأهال بك معنا للتعلم  

 تتعامل مع هذا العالم وما هي مفاتيحه بشكل مبسط.كيف 
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 ICTما هي تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت: 

قبل ان تتعرف على اإلنترنت البد ان تتعرف على المصطلح االكثر شهرة على 

 Information andاو  ICTفي هذا المجال وهو اإلنترنت بين العاملين 

Communication Technologies و يعني التقنيات المستخدمة لتوصيل وه

المعلومات وهو مصطلح عام يشمل الطرق التقنية التي تتيح للمجتمع التواصل،  

اإلبداع، اإلدارة للمحتوى المعلوماتي في اشكال وانماط مختلفة ألغراض مختلفة. على  

هواتف سبيل المثال تقنيات الكمبيوتر واإلتصاالت واالقراص المدمجة والمالتي ميديا وال

وانظمة وادى التطور الهائل في تقنيات  .ICTالمتنقلة واإلنترنت كلها ظواهر لما يسمى 

إلى تأثير كبير على المجتمع ككل واتصلت الحلقات ببعضها البعض فتجد  ICTالـ 

اإلعالم المرئي والمسموع والتعليم والكمبيوتر والترفيه اصبحت جزء ال يتجزء من 

الطرق التي يتعامل او يفكر بها البشر وهذا ما سوف   التي غيرت  ICTمنظومة الـ

 نتناوله في كتيب آخر بالتفصيل.

 فالكمبيوتر جزء من هذه المنظومة وليس العكس! ICTال تخلط بين الكمبيوتر ومصطلح 
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 ما هو اإلنترنت؟ 

اإلنترنت ببساطة هو شبكة عالمية تتكون من شبكات كمبيوتر حول العالم تتصل 

والذي يسهل اإلتصال  TCP/IPمى البروتوكول الخاص باإلتصال ببعضها بما يس

 بشبكات الكمبيوتر المختلفة حول العالم.

 

وصغيرة او  WANكما تشمل اإلنترنت ايضا شبكات عالمية، كبيرة والتي يطلق عليها 

 او اي كمبيوتر متصل باإلنترنت. LANفي منطقة صغيرة والتي يطلق عليها 

صاالت ومشاركة البيانات وتتيح كم هائل من المعلومات عبر كما تدعم اإلنترنت اإلت

يمكنك التفكير في اإلنترنت ببساطة كأنه مكتبة  مجموعة من الخدمات واالدوات الهامة.

 Webصفحات الموقع    Pagesهي الكتب والصفحات    Websitesكبيرة جدا والمواقع  

Pages. 
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 كيف تتصل باإلنترنت؟

رة والمكتبة التي تحوي الباليين من الكتب والمعلومات لكي تتصل بهذه الشبكة الكبي

 فأنت تحتاج إلى بعض االشياء الهامة:

 كمبيوتر (1

 فاكس موديم والذي قد يكون متاح في جهاز الكمبيوتر (2

 خط تليفون   (3

 او مزود خدمة اإلنترنت  ISPتعاقد مع شركة تزودك بالخدمة تسمى  (4

 

نة االخيرة فقد ظهرت خدمات اآلو تلف سبل اإلتصال باإلنترنت فيملحوظة: لقد اخ

  ADSLاإلنترنت فائق السرعة والتي تحتاج إلى اعدادات اخرى حسب نوع الخدمة مثل  

اإلنترنت عبر االقمار الصناعية وايضا  خطوط اإلنترنت المباشرة وو  xDSLو 

 اإلنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول.
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 ؟ماهي اهم االدوات والخدمات التي يوفرها اإلنترنت

يتيح اإلنترنت العديد من االدوات والخدمات التي تجعله مصدرا مهما للمعلومات ولكل  

اداة او خدمة من هذه الخدمات خصائصها المميزة والتي تجعلها اكثر استخداما او  

 شهرة عن االخرى او حسب الطريقة التي تستخدم للحصول على المعلومات. 

 ويمكننا اجماال سردهم كما يلي: 

 Emailإلليكتروني البريد ا -

 Newsgroupsمجموعات االخبار  -

 Chattingالدردشة  -

 Telnetاإلتصال عن بعد  -

 FTPبروتوكول نقل البيانات   -

 World Wide Webالشبكة العنكبوتية  -

 

 emailالبريد اإلليكتروني: 

وهو    Electronic Mailاو  Emailاو  e-mailالبريد اإلليكتروني ويطلق عليه ايضا 

ات التي يقدمها اإلنترنت انتشارا. فقد عرف اإلنسان منذ القدم بحاجته من اكثر الخدم

إلى الحياة في مجتمع يستطيع التواصل فيه مع اآلخرين بطرق مختلفة وعرفت الكثير 

من الطرق للمراسلة والتواصل إال ان انتشار التكنولوجيا جعل من البريد اإلليكتروني 

 في التواصل حول العالم.  1الوسيلة رقم 

ونية التي التي تستخدم الرسال الرسالة اإلليكترالتقنية والبريد اإلليكتروني هو الطريقة 

 تحوي نصوص وصورا وملفات من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر.
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ومن اهم النقاط التي جعلت البريد اإلليكتروني االكثر شهرة هو اتاحته مجانا من قبل 

  Microsoft, Yahoo, Googleمثل الكثير من الشركات التي تقدم خدمة البريد 

باإلضافة إلى السرعة المتناهية في ارسال واستقبال الرسائل جعلته البديل العصري 

 .Postal Mailللبريد العادي 

وتخبرنا اإلحصائيات العالمية بان كل مستخدم 

على اإلنترنت لديه على االقل بريد اليكتروني 

ي واحد وربما اكثر واصبح البريد اإلليكترون

ايضا من احد وسائل تحديد الهوية حيث انه  

يطلب من قبل الكثير من المواقع للتسجيل او  

للحصول على خدمات مقدمة عبر مواقع  

 .  قباللحصول على الخدمة معينة

 

 

 Newsgroupsالمجموعات اإلخبارية 

المجموعات اإلخبارية هي عبارة عن تجمعات تتكون من اعضاء لهم نفس الميول  

والتوجهات لمناقشة قضاياهم المختلفة   والهوايات 

او مايتعلق بموضوعات معينة. وفي بعض 

االحيان يمكن الي شخص وضع موضوعات  

في المجموعات اإلخبارية او نشر اية اخبار إال  

ان الغالبية العظمي منها يتم مراقبتها من قبل  

للحيلولة دون نشر مواد  Moderatorsمراقبين 

بعض المجموعات  وال تمت للمجموعة بصلة. 

تحتاج إلى ما يسمى "برنامج قاريء االخبار" او 

News Reader   لقراءة هذه المعلومات

اواالخبار من المجموعة واغلب هذه البرمجيات 

 Windows Live Mailمجانية مثل برنامج 
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وبعض هذه المجموعات اإلخبارية مجموعات عامة مثل مجموعات الياهو الشهيرة 

Yahoo Groups  وGoogle Groups  وبعضها الذي اخذ شكال خاصا وهي

والتي تتخصص في موضوع او موضوعات معينة وتتيح النقاش   Forumsالمنتديات 

 للمزيد عن هذه الموقع يرجى مراجعة موقع الحملة.  والرد والتعليق والتفاعل.

 

 IRCالدردشة: 

لى  هي التحدث إ Chatاو  Chattingاو  Internet Relay Chatالدردشة او 

. وهناك الذي توجد فيه على اإلنترنت  اشخاص آخرين على اإلنترنت في نفس الوقت

برمجيات مخصصة للدردشة على اإلنترنت تتيح لك معرفة الموجودين على اإلنترنت 

  Onlineحاليا للدردشة او 

او  Yahoo Messengerالدردشة اما عن طريق برامج مخصصة لهذا الغرض مثل 

MSN Messenger ن طرق مواقع تقدم خدمة الدردشة وتعرف باسم غرف  او ع

الدردشة او الحوار. وغالبا تكون ذات طابع معين بموضوعات معينة وهذه 

وتطورت الدردشة لتشمل  Channelsالموضوعات غالبا تعرف باسم قناوات الحوار 

الحوار النصي المصحوب بنقل للصوت او الصورة عبر برمجيات الدردشة او غرف  

وفي بعض االحيان  File Sharingالمختلفة وايضا تبادل الملفات المختلفة  الدردشة

تتيح غرف الدردشة اختيار اشكال ورسومات تعبر عن شخصية المتحدث في شكل 

 . Avatarsرسوم ثنائية او ثالثية االبعاد تسمى 

 



ث عن المعلومات                                                     إلنترنت والبحا  

 

  Telnetخدمة 

بيوتر آخر هي خدمة او بروتوكول يتيح األتصال بخادم او بجهاز كم Telnetخدمة 

عن بعد مستخدما كلمة مرور خاصة وعند اإلتاصل يستطيع الشخص المتصل استخدام  

هذا الكمبيوتر او الخادم عن بعد كما لو انه يجلس امامه مباشرة حيث يتيح التحكم التام  

في موادر النظام وتنفيذ االوامر وما إلى ذلك. إال ان هذا النظام لم يعد شائعا هذه االيام  

 SSHجود مشكالت امنية متعلقة به وظهرت تقنيات اخرة معتمدة عليه مثل نظرا لو

وتستخدم برامج مخصصة لهذا الغرض لدعم اإلتصال اآلمن عن بعد بالخوادم  

Servers. 

 

 او نقل الملفات  FTPخدمة 

او بروتوكول نقل الملفات عبر  File Transfer Protocolهي اختصار  FTPخدمة 

جهاز آخر على الشبكة العنكبوتية. ولكي يقوم المستخدم بذلك اإلنترنت من جهاز إلى 

 FTPالبد ان يكون لديه برنامج يدعم نقل الملفات بهذا البرتوكول ويعرف باسم برنامج 

تدعم ايضا النقل عبر   Firefoxو  Internet Explorerوالعديد من المتصفحات مثل 

 Fileوتحميل الملفات  File Uploadهذا البرتوكول. والنقل هنا يعني رفع الملفات 

Download. 
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 WWWالشبكة العنكبوتية: 

 W3او  WWWاو  World Wide Webالشبكة العنكوبية العالمية 

والمتصلة   Web sitesوتتكون الشبكة العنكبوتية من المواقع العامة على مستوى العالم او  

الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي  باإلنترنت وتحوي ضمنا االجهزة المتصلة باإلنترنت مثل اجهزة 

 يمكنها استعراض او تصفح محتويات هذه الشبكة.

 احدى تطبيقات او تقنيات اإلنترنت وشبكات الكمبيوتر! WWWتعتبر الشبكة العنكبوتية او 

الذي قاد فريقا من  Tim Berners-Leeبواسطة الباحث  Webاو   WWWوتم ابتكار الـ  

النموذج األول  Timيث ظهرت للنور اوائل التسعينيات. وقد صمم ح Webالمختصين لتطوير الـ  

وصمم ايضا اول متصفح لصفحات اإلنترنت   WWWلهذه التقنية وهو من اخرج مصطلح 

 ثم بدأت ثورة انتشار المواقع في منتصف التسعينيات.  Nexusوالمعروف باسم 
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 كيف يعمل اإلنترنت:

ى بعض التقنيات الهامة التي يمكننا سردها هنا بشكل لكي يعمل اإلنترنت فهو بحاجة إل 

 مبسط وهي:

 البروتوكوالت وهي القواعد التقنية التي تسهل اإلتصاالت بين الحواسيب  -

وهو رقم مميز لكل كمبيوتر متصل بشبكة  IP Addressعناوين اإلنترنت  -

 اإلنترنت 

لتسهيل هو منظومة اسميه ألجهزة الكمبيوتر  Domain Nameاسم الموقع او  -

 الوصول اليها عبر اإلنترنت 

 والذي يحدد اسم الموقع وكيفية الوصول اليه  URLعنوان الموقع او  -

وهي تقريبا السياسة التي تعتمد عليها   Client Serverسياسة الخادم / العميل   -

 اإلنترنت في نقل البيانات واإلتصاالت 

 

 لكن الشكل البسيط التالي يوضح كيف تعمل هذه المنظومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

نت الخاص بك وهذا للدخول إلى موقع ما فالبد من كتابة عنوان الموقع في متصفح اإلنتر

 كالتالي: URLالعنوان 

http://www.issa.org  

الناقل   HTTPيتعامل المتصفح مع الخادم الذي يوجد عليه الموقع عن طريق برتوكول 

 لصفحات اإلنترنت
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للتعرف اكثر على كيفية عمل اإلنترنت بشكل اكثر وضوحا البد ان تعرف ان عنوان  

الموقع والبرتوكول هما اساس عمل اإلنترنت والوصول إلى المعلومات فكل موقع له 

تماما مث عنوان المنزل او صندوق البريد في ارض الواقع   URLعنوان محدد يسمى 

وحقيقة بتطور اإلنترنت لم تعد مضطرا إلى كتابة   http://wwwئما يبدأ الموقع بـ ودا

 هذه األجزاء في المتصفح فهو يتعرف عليهما اوتوماتيكيا حسب نوع الموقع. 

 

والتي تحدد ان البرتوكول المستخدم هو بروتوكل  WWWثم  HTTPيبدأ بـ  URLالعنوان 

 Web Pagesالشبكة العنكبوتية لنقل لصفحات اإلنترنت 

وهو يحدد رقم الكمبيوتر الذي  issa.orgوهو   Domain Nameثم بعد ذلك تجد اسم الموقع 

 نترنت يستضيف الموقع على اإل

بهذه الطريقة البسيطة يتعامل المتصفح مع الخادم المضيف للموقع على اإلنترنت ويطلب 

 الموقع من الخادم

وبدورة يرد الخادم الطلب بعد تحديد الملفاتالتي يريدها المتصفح وهي صفحة اإلنترنت وما 

 جهازكتحويه من صور ونصوص الخ ويرسلها إلى المتصفح الذي بدورة يقوم بتحميلها ل

وفي النهاية يقوم المتصفح برسم الصفحة امامك على شاشة الكمبيوتر بناء على التعليمات 

 الواردة من الخادم 

http://www/
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او اسم الموقع ومن المهم جدا ان   Domain Nameثم بعد ذلك تحتاج إلى معرفة الـ 

 الموقع التي تحدد نوعه وربما ايضا بلد الموقع مثل هذا المثال تعرف الحقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اي  Google.comلكن ماذا لو لم تكن تعرف اسم الموقع؟ االمر بسيط لو كتبت في 

سوف يظهر لك عنوان   BBC Newsكلمة داللية عن الموقع سوف يجده لك مثال 

 الموقع في نتائج البحث! 

 

 

http://www  bbc .co.uk 

 البرتوكول 

 والذي يحوي احيانا كود البلد  Domainالـ 

http://www/
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 ما هي المعلومات: 

هي ببساطة نتائج معالجة البيانات التي  Informationمات وهي ما يطلق عليها المعلو

 Information Systemsتكون عبارة عن مخرجات نهائية لمنظومة المعلومات 

وتستطيع اإلستفادة منها. فالمعلومات هي بينات تمت معالجتها بطرق معينة لكي تعطي 

يعبر عن اي شيء إال شخص معنى فعلى سبيل المثال وجود اسم شخص فقط ال 

مجهول فهذه تعتبر بيانات غير معالجة ولكن ان وضعت معها عنوان الشخص ومهنته 

فأصبحت تحقيق شخصية فهي اآلن معلومة مفيدة. ولقد ساهمت اإلنترنت وتقنيات  الخ 

المعلومات في وجود كم هائل من المعلومات المعالجة بطرق كثيرة وتعتمد المعلومات  

التي يتم ادخالها إلى الكمبيوتر او نظم  Dataلمعطيات او البيانات دائما على ا

المعلومات لمعالجتها وتحويلها إلى نتائج مفيدة او معلومات. فالبد ان تعلم جيدا ان  

الكمبيوتر ليس مسؤال  لة وان النظام اإلليكتروني مثلالنتائج تعتمد على البيانات المدخ

مسؤال عن مدخالت هذاالنظام وفي بعض االحيان قد   عن النتائج بقدر ما يعتبر اإلنسان

اليستطيع الكمبيوتر معالجة البيانات بشكل صحيح وتكون المعطيات غير صالحة 

 GIGOفائدة او نفع ويطلق خبراء التقنية على هذا االمر ذات  لإلستخدام او غير 

 !Garbage in – Garbage Outاو مدخالت غير صحيحة = نتائج غير صحيحة او 

 

وطبقا لهذه المعلومة البسيطة إلان المعلومات التي تجدها على اإلنترنت ليست دائما 

طبقا للمصدر وطبقا للكاتب او المسؤل عن طرح هذه المعلومة   %100صحيحة بنسبة 

يكون صحيحا! لهذا اتت الحاجة   على اإلنترنت او تقرأه على اإلنترنت فليس كل ما تراه 

ايجاد المعلومات الصحيحة او التاكد من صحة المعلومات   إلى تعليم المستخديمن كيفية

 على اإلنترنت بعد العثور عليها بالطرق العلمية.
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 وسائل ايجاد المعلومات على اإلنترنت

المعلومات  هناك العديد من الوسائل التي يمكن للمستخدم اإلستعانة بها للحصول على

 :من اإلنترنت ويمكننا تصنيفها بشكا عام كما يلي

 Search Enginesمحركات البحث  -

 Subject Directoriesفهارس ذات موضوعات متخصصة  -

 الصفحات المخبأة   -

 Meta Searchمحركات بحث الكلمات الداللية  -

 محركات بحث متخصصة -

 خدمات وادوات اخرى للبحث مثل الملفات والمالتي ميديا الخ -

 



ث عن المعلومات                                                     إلنترنت والبحا  

 

 Search Enginesمحركات البحث 

ن قاعدة بيانات مفهرسة من المواقع وصفحات اإلنترنت محركاتالحث هي عبارة ع

وهو برنامج  Spiderوالتي تم تجميعها اوتوماتيكيا عن طريق ما يسمى العنكبوت او 

اليكتروني او آلي يحوب اإلنترنت باحثا ومجمعا للصفحات والمواقع بدالالت كلمات  

بشكل دوري حيث وتتم عملية البحث االوتوماتيكية هذه  Meta Tagsمختلفة تسمى 

يستطيع محرك البحث تحديث الوصالت في المواقع واي بياناتاخرى يتم اضافتها إلى 

الفرس بشكل آلي. وكل محرك بحث له اسلوبه المختلف وله تقنياته المختلفة في البحث  

 والفهرسة لذلك نتائج البحث قد تختلف من محرك بحث إلى آخر!

 

 امثلة لهذه المحركات:

www.google.com 

www.alltheweb.com 

www.altavista.com 

 

 ذات موضوعات متنوعة  وادلة فهارس 

كالفهارس تختلف الفهارس عن محركات البحث فالفهرس يتم تجميعه بشكل يدوي تماما 

واالدلة الورقية. وهي تخضع لتقييم الشخص الذي يقوم بالفهرسة فيما ان كان هذاالموقع  

يندرج تحت هذا التصنيف ام ال. ولهذا إلان االدلة والفهارس ال تحوي بالطبع نفس الكم  

من المواقع والمعلومات التي تحويها محركات البحث. ومن اشهر هذه االدلة مواقع مثل 

www.yahoo.com 

www.dmoz.org 

http://www.google.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.dmoz.org/
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 الصفحات والمحتوى المخبأ 

كما هو واضح من اسمها هي مواد على اإلنترنت مخفية ولكنها تعتبر مخفية حقيقة عن  

ي البحث محركات البحث والفهارس فهي قد ال تندرج تحت هذه األدوات وال تظهر ف

عن طريقها نظرا النها موضوعة بطريقة ال تمكن محركات البحث من العثور عليها 

كان تكون محية بكلمة مرور او بطريقة تصعب اكتشافها وهي تمثل قواعد بيانات 

كبيرة جدا على اإلنترنت وغالبا هذه المحتويات او المواقع المخبأة او المخفية تكون  

تظهر في محركات البحث وتكون مفهرسة وموضوعة   اكثر تخصصا عن المواقع التي

من قبل خبراء في كل مجال من المجاالت المختلفة وغالبا تتحاشاها محركات البحث 

لما قد يكون فيها من مواد ال تهم الباحث العادي! وللحصول عليها البد ان تضع كلمة 

مثل هذه المواقع قواعد البيانات في حسبانك وانت تستخدم احد محركات البحث اليجاد 

 على سبيل المثال "قاعدة بيانات حوادث الطيران" 

 http://infomine.ucr.eduمن هذه االمثلة: 

http://www.langenberg.com 

ttp://www.completeplanet.comh 

 

 Meta Search Enginesمحركات بحث الكلمات الداللية 

هذه المحركات ترسل جمل البحث الخاصة بك إلى اكثر من محرك بحث دفعة واحدة 

وهذه المحركات ال تحوي قاعدة بيانات خصاة بها  وتعطيك نتيجة لما تم العثور عليه

 او صفحات اإلنترنت. ومن هذه االمثلة: لهذه المواقع او المحركات االخرى

http://www.surfwax.com 

http://www.dogpile.com 

http://infomine.ucr.edu/
http://www.langenberg.com/
http://www.completeplanet.com/
http://www.surfwax.com/
http://www.dogpile.com/
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 Specialized Search Enginesمحركات البحث المتخصصة 

الصفحات والمواقع حسب  كما هو واضح من اسمها هذه المحركات تقوم بفهرسة

 تخصصات معينة ومن هذه االمثلة: 

http://www.ipl.org/div/askus 

http://www.google.com/Top/Reference 

ttp://www.infoplease.comh 

http://books.google.com 

 

 خدمات وادوات اخرى للبحث على اإلنترنت

وهي مجموعة من المواقع التي توجد عليها ملفات بشكل  FTPفهارس نقل الملفات 

ل بحث مخصصة معين يمكنك الوصول اليها عن طريق استخدام مواقع معينة او جم

وهناك العديد من المصادر واالمثلة التي يمكنك البحث علن المعلومات  Googleفي 

عن طريقها وتندرج تحت تصنيف االدوات الن كل يوم هناك جديد في المواقع  

 Wikipediaواالدوراتالتي تخص المعلومات وعلى رأسهم مثال الموسوعة الحرة 

 ستخدم لمعرفة كل ما هو جديد في مجال البحث فالموضوع يحتاج إلى المتابعة من الم

 

 بعض االمثلة:

http://www.itools.com 

http://www.bcr.org/index.html 

http://www.ipl.org/div/askus
http://www.google.com/Top/Reference
http://www.infoplease.com/
http://books.google.com/
http://www.itools.com/
http://www.bcr.org/index.html
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 كيف تبحث على اإلنترنت

ليس باالمر الهين والذي قد اليتوفر في ان البحث او ايجاد المعلومات على اإلنترنت 

مستخدمي الكمبيوتر واإلنترنت وبخاصة في المنطقة العربية للعديد من  الكثيرون من

االسباب منها غياب الوعي بتكنولوجيا المعلومات وعدم وجود مواقع عربية تهتم 

لغة بهذاالجانب وقلة المحتوى العربي الذي يعد مصدرا للمعلومة ناهيك عن حاجز ال

وعدم اإللمام باللغة اإلنجليزية بشكل جيد الن في الحقيقة اغلب مصادر المعلومات التي 

 يمكن اإلعتماد عليها بشكل علمي وبشكل موضوعي ال تتوفر باللغة العربية!

 

 طرق استخدام ادوات البحث على اإلنترنت 

دوات المعلومات من اإلنترنت عن طريق استخدام اال هناك طريقتين للحصول على

 التي اشرنااليهامسبقا وهما:

وهو ببساطة العملية التي تقوم بها للحصول على مواقع   Browsingالتصفح   -

او تصفح  Yahooمعينة من داخل فهرس او دليل للبحث في اإلنترنت مثل 

 موقع معني به معلومات

 

 

عنوان الفهرس او الدليل  

 الذي تعرفه
االدلة الرعية التي يمكنك استعراضها  الفهارس و

 Browsingللحصول على ما تريد 
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 Search Enginesالبحث عن طريق محركات البحث   -

ينطوي على انواع كثيرة من  Googleبحث مثل والبحث عن طريق محركات ال

 البحث ولكن سوف نذكر لك ابسطها وهي:

1) Keyword Search   بحث الكلمات المفتاحية والتي عن طريقها فقط تكتب اسم

 موضوع او اي كلمة تدل على معنى معين لك في صندوق البحث المخصص 

 

 

 

 

2) Advanced Search  او البحث المتقدم 

م هو احد الخصائص التي يتيحها اغلب محركي البحث على البحث المتقد 

وهذا البحث المتقدم   Googleاإلنترنت وافضلهم على اإلطالق هو محرك بحث 

يتيح لك البحث بجمل معينة ومعامالت بحث مختلفة ويمكنك من تضييق البحث  

البعد الحدود للحصول على اقرب نتيجة. علىسبيل المثال في البحث العشوائي 

تخدام الكلمات الداللية او مفاتيح البحث تظهر لك اآلالف من النتائج وربما باس

الماليين فليس من المنطقي ان تظل تبحث في هذه النتائج حتى تصل لما تريد 

كلمة داللية في صندوق  

 البحث

نتائج البحث طبقا للكلمة 

 التي تمت كتابتها 
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وربما ال تصال اليه في نهاية المطاف! وهذه هي وظيفة البحث المتقدم وهو  

 تضييق البحث بعبارات واساليب اكثر دقة.

 

 

 

 

 

 

 Search Strategyاستراتيجية البحث 

حقيقة هناك العديد من اإلستراتيجيات التي تستخدم في البحث على اإلنترنت وهي 

تختلف حسب الموضوع وحسب نوع المعلومة وما الذي سوف تستخدمها فيه على 

تختلف عن  Researchالسبيل المثال البحث للحصول على معلومات في بحث علمي 

 البحث المتقدم 

كما ترى في خيارات البحث المتقدم يمكنك تضييق البحث في كلمات معينة وجمل بعينها ويمكنك ايضا ان 

ئج او المفاضلة بين الكلمات كما تتيح ايضا البحث في انواع الملفات المختلفة او في داخل  تختار عدد النتا

 موقع بعينه او بداللة تاريخ او وقت او عنوان والكثير من الميزات االخرى.
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لومات بشكل عام ولكن سوف نسرد لك الطريقة االكثر شيوعا بشكل البحث عن المع

 عام في البحث وهي اإلستراتيجية العامة:

 

 

 

 اختر محرك بحث   (1

 تعلم جيدا كيف تستخدم هذا المحرك (2

 اختر كلماتالبحث بعناية ودقة  (3

 نوع كلمات البحث في الموضوع (4

 تاكد من الكتابة الصحيحة للكلمات (5

 ثتعلم كيف توسع مجال البح (6

 تعلم كيف يمكنك استخدام البحث المتقدم لتضييق مجال البحث  (7

 Meta Tagsاستخدم محركات بحث الكلمات الداللية  (8

 استخدم الفهارس المتخصصة ومحركات البحث المتخصصة (9

 جرب كلمات البحث في اكثر من محرك بحث واحد  (10

 

 كيف تقيم المعلومات وتتأكد منها على اإلنترنت

ب والمؤلفات المعلومة المصدر فأن المعلومات الموجودة على عكس المراجع والكت

على صفحاته ليس من السهل الـاكد من مصدرها او صحتها وهي ليست مضمونة 

فعلى سبيل المثال حصولك على معلومة من موقع معين قد ال تجد لها مصدرا دائما! 

تجد التاريخ   معلوما وقد ال تجد اسم كاتبها او حتى هويته الحقيقية وان وجدت قد ال

الخاص بالنشر وان وجدت فقد يمكن للكثيرين بفضل التقنيات الحديثة في اإلنترنت ان  
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يقوموا بعمل مواقع وتأليف ما يريدون او حتى التعديل على ما كتبه األخرون! فلهذا فإن  

تنمية مهاراتك لكي تقوم بمراجعة هذه المواد والـاكد من صحتها لهو امر هام جدا في 

الثورة المعلوماتية التي باتت تحتم علينا استخدامها في كل مناحي حياتنا حتى ظل هذه 

 في البحث العلمي والتعليم والجانب الثقافي واإلجتماعي والفني السياسي وحتى الديني!

 وتضم عملية التقييم العديد من الخطوات ومن اهمها مايلي: 

 

 الدقة  (1

 –ل هي صحيحة وليست معدلة هل هذه المعلومات اصلية؟ ان لم تكن اصلية فه 

 –هل توجد مصادر للمعلومة  -هل توجد طريقة للـاكد من صحة هذه المعلومة؟ 

 هل هناك اخطاء لغوية او نحوية في المعلومات؟ 

 المسؤلية وكاتب المعلومة  (2

هل هو موثوق به؟ هو توجد معلومات عنهذا  -من هو الكاتب او المؤلف؟ 

الموقع المنشور عليه  -اته وعمله او ظيفته؟  الكاتب مثل تعليمه، مؤهالته، خبر

ابحث عن الموقع في  –المعلومة هو هو موثوق ومعلوم اصحابه او مسؤليه 

 محركات البحث لتعلم عنه الكثير!

 األهداف  (3

هل هو حيادي ام انه   -من المهم جدا معرفة اهداف الموقع او ناشر المعلومة؟ 

على االقل البد من وجود   -وفكره؟ يحاول اقحام فكرة معينة في عقل القاريء 

اهداف  -هل ينتمى الموقع لفرد ام مؤسسة؟  –شيء من الحيادية في المعلومة 

 هل توجد توجهات سياسية او عرقية الخ؟   –المؤسسة 

 الـتأريخ والتسلسل (4

هل تم تعديلها   –هي هي حديثة   –من المهم جدا تحديد تاريخ نشر المعلومة 

هل روابط المعلومات   –حات الموقع بشكل دوري هل يتم تحديث صف –حديثا 

 موجودة ام غير فعالة؟  
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 المحتوى والتوجه  (5

مدى تخصص   –ما هو توجه الموقع  –من هم الفئة المستهدفة من الموقع 

هل مصادر هذه  –هل المعلومات تتبع تخصص الموقع  –وعمق المعلومة 

 المعلومات متاحة للقاريء او المتصفح؟

 التصميم (6

 –هل من السهل تصفح الموقع  –الموقع تصميما مميزا وخاصا به  هل يتبنى

هل هناك تناغم بين التصميم والمحتوى على سبيل المثال استخدام الوان غير 

 –متناسقه مع كلمات بالوان غير ظاهرة تدل على عدم خبرة اصحاب الموقع 

 دات ؟ هل الروابط والوصالت واضحة وتأخذك إلى المواد الخاصة بها دون تعقي

 سهولة اإلستخدام  (7

هل   –سهولة التعامل مع الموقع عن طريق متصفحات اإلنترنت المختلفة 

هل يهتم اصحاب الموقع   –يتطلب تركيب برمجيات اضافية للتعامل مع الموقع 

هل المعلومات متاحة بشكل  –بصيانته وتحديثه تواكبا مع التقنميات الحديثة  

 مجاني ام بمقابل مادي؟ 
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 محة عن المحتوى العربي على اإلنترنتل

رغم انه من الصعب الوصول إلى ارقام دقيقة لغياب اإلحصائيات واساليب البحث 

العلمي المتعلقة باإلنترنت في المنطقة العربية إال انه يمكننا الجذم بشكل كبير بندرة 

رغم انتشار   المحتوى العربي على اإلنترنت مقارنة باللغة اإلنجليزية واللغات االخرى.

اإلنترنت في المنطقة العربية ودخول الكمبيوتر والتكنولوجية الحديثة في المنازل 

واالعمال إال ان اإلستخدام السليم لإلنترنت ليس متوفرا بكشل كبير في المنطقة العربية 

كما ان غالبية المستخدمين غالبا ما يلجأون إلى المواقع الغير نافعة والتي تتناول امور  

التابع لجامعة  Berkmanتثري المحتوى العربي على اإلطالق. وقد ذكر مركز ال 

هارفارد بان المدونات في المنطقة العربية على سبيل المثال بدأت تؤثر في الواقع  

العملي وايضا بدأت تؤثر في صانعي ومتخذي القرار إال ان هذا ال ينفى ايضا ندرة 

 حتى بشكل عام. المحتوى العربي الذي يهم الباحثين ولو 

ولو اخذنا على سبيل المثال الموسوعة الحرة كمثال حي لندرة المحتوى العربي فستجد 

اصبحت من اهم المصادر التي يلجأ اليها الباحثون وحتى  Wikipediaان موسوعة 

وما تحويه الحرة القاريء والمستخدم العادي ولو تطرقت إلى موضوعات الموسوعة 

ت والموضوعات العلمية ذات المصادر المعلومة وايضا  من كم هائل من المعلوما

اآلاالف من الكتب المجانية والخدمات التي حقيقة اذهلت اصحاب الفكرة انفسهم. إال 

انك تجد كل هذا الثراء في اي قسم آخر ما عدا قسم اللغة العربية! وهذا يدل على  

نترنت وبخاصة على ضرورة التنبيه والحث على اهمية زيادة المحتى العربي على اإل

مثل هذه المشروعات الضخمة كالموسوعة الحرة التي يزورها الماليين يوميا  

على العلوم والثقافات  فاإلنترنت اصبح مما ال شك فيه مصدر اساسيا في التعرف

والفنون واصبح اداة مؤثرة بشكل كبير في بلورة العقول! فلماذا ال يكون لدينا محتوى 

فيه على اإلنترنت. وسوف يالحظ الباحث الفرق الكبير عند عربي يستحق ان تبحث 

والبحث باللغة اإلنجليوزية في الموقع   Googleالبحث باللغة العربية في موقع مثل  

حقيقة مسألة المحتوى العربي تحتاج إلى موضوع اكيد االمر مختلف تماما. تذاته. بالـ

إلى جهود كبيرة وليست فردية   مستقل عن هذا اإلصدار لما لها من اهمية فتحتاج فعال

ر في ثقافة المستخدم العربي ايضا بل جماعية ودولية واقليمية وتحتاج إلى منهجية وتغيي

بالتعاون مع   Googleولعل من اهم المبادرات إلثراء المحتوى العربي ما قامت به 
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جامعات في المملكة العربية السعودية ومصر مثل جامعة الملك سعود والقاهرة  

  Arabic Knol موقع لوحدة المعرفة العربية اسمته Googleوانشأت سكندرية. واإل

وهو يأتي تابعا لمبادرة جوجل العالمية في اثراء المحتوى على اإلنترنت. والموقع 

 www.arabicknol.comالعربي هو 
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