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اإلنرتنت  عرب  املعرفة  اكتساُب 
خُيّيل  كما  عشوائّي�ًا  عماًل  ليس 

هو  بل  الّرقيّم.  الفضاء  يف  للكثيرين 
جديدة  مرحلة  كّل  ومع  إتقانه.  جيب  فنٌّ 

نمّر بها يف مسار تكوين الذات وامتالك الرصيد 
يشٍء  الكتساب  احلاجة  لدين�ا  تزداد  املهيّن،  أو  العليّم  املعريّف، 
وُيفّكر،  خُيّطط  فين�ا  من  لكن  البحث.  رحلة  حينها  فنب�دأ  جديد. 

قبل أن يضع قدمه يف هذا البحر الواسع من مصادر املعرفة؟

بل  العالم،  هذا  لدخول  الرغبة  يف  ليست  احلقيقّية  الُمشكلة 
العمياء،  الرغبة  كانت  وإن  املفاتيح،  وامتالك  األبواب  اختي�ار  يف 

كالصديق األحمق، تضّرك من حيث تريد أن تنفعك!

عاّم  بشكل  والتكنولوجيا  الّرقيّم  الفضاء  خنتار  أصبحنا  لماذا 
الكتساب املعرفة؟ 

والباحث  املعرفة  طالب 
شخٌص  الغالب  يف  هو  عنها، 
ذاته  تكوين  مرحلة  يف  زال  ما 
وسريته العلمّية واملهنّي�ة، ألّن من ُهم 
غارقون  أّنهم  املفرتض  من  متقّدمة  مرحلة  يف 
لذلك  الناجحة.  مساراتهم  يف  وتوظيفه  كسبوه  ما  استثمار  يف 
فإّن موضوع حبثن�ا ُيعترب هاجسًا لدى »الشباب« بالدرجة األوىل. 
الّطبقات  يف  خصوصًا  المال،  من  الكثري  يملك  ال  غالبًا  والشاّب 
خل، باإلضافة إىل أّنه يبحث - بطبيعته -  االجتماعّية محدودة الدَّ
عن الطرق األسرع واألقصر للتعّلم، أي إّنه يبحث عن »الوجبات 
السريعة« باملفهوم االستهالكّي. وهذا ما يقّدمه الفضاء الرقيّم 

بمختلف أدواته وتطبيقاته.

ومراكز التدريب والتأهيل على اختالف اهتماماتها ومجاالتها، 
متن�ًا  إعدادها  عند  حىّت  صغرية،  حلقاٍت  إىل  موادها  ُتقّسم  باتت 

لماذا؟ كيف؟ ومىت؟

 البحث
يف الفضاء الرقمّي

إنترنت

حسني عمار



M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

50

بروابط ملقاطع تعليمية  تدريبّي�ًا مكتوبًا بشكٍل ُمفّصل فإّنها تدعمه 
ُمصّورة. فمن ال يملك الوقت للرتّدد إىل معهٍد ملدة شهر بشكل يويّم، 
فيديو  فيها  ليشاهد  يومّيًا  ساعة  نصف  األقّل  على  سيملك  حتمًا 
على جهازه أو هاتفه اخلاّص، وهو جالٌس يف مزنله أو يف عمله أو يف 
يملك  أن  يمكن  املعهد،  يف  للتسجيل  المال  يملك  ال  ومن  جامعته. 
المال لشراء مجموعة أقراٍص ال تبلغ قيمتها ربع كلفة دورة تدريبّي�ة 

تقليدّية.

بات  املدّرب ضرورّيًا، فقد  املباشر مع  التواصل  حىت عندما يكون 
ُيقّدم عرب »ورشات« قصرية ال َعرْب دوراٍت طويلة األمد.

لقـــد انــخفضت ُكلفــــة التـــدريب، وارتـــفعت نسبــــُة 
االستفادة...

حنتاج  اليت  األدوات  خنتاُر  كيف 
إليها؟

االفرتايّض  العالم  منّصاُت 
إىل  فهي  بعضها،  ُتشبه  ال 
ُصّممت  قد  كرثتها  جانب 

ُمحّددة،  مجاالٍت  يف  الستخدامها 
يف  منها  لالستفادة  تصلح  كانت  وإن 

موضوعات ثانوّية أخرى.

األدوات  هذه  بعض  نستعرض  يلي  فيما 
وكيفّية االستفادة منها:

:Web browser 1 - متصّفح الويب

والصفحات  املواقع  إىل  خاللها  من  تلج  اليت  الرئيسّية  النافذة  هو 
اإللكرتونّي�ة، وُيمكن استخدامها عرب احلاسوب أو عرب الهاتف الذكّي.

بعض برامج التصّفح مثل )Google chrome( تتمّتع بإمكانّي�ة 
هذه  تقّدم   ،Extensions وتسّم  إليها  صغرية  تطبيقات  إضافة 
خيارات  وتمنحه  املستخدم  ُتساعد  وإضافات  خدمات  التطبيقات 

إضافّية أثن�اء التصّفح. 

برامج  يف  واحلفظ  البحث  خيارات  من  االستفادة  وُيمكنك 

باستمرار  إليها  تدخل  اليت  الصفحات  حفظ  ُيمكنك  كما  التصّفح، 
.)Bookmark( عرب خاّصية

:Social Networks 2 - الشبكات االجتماعّية

أو ما ُيعرف بمواقع التواصل االجتماعّي، هذه املواقع ُتتيح مشاركة 
امللّفات الرقمّية والنصوص، وإن كان بعضها مختّصًا بأنواع محّددة 
من امللّفات أو يف مجاالٍت معّين�ة، مثل: فيديو، صور، كتب، وظائف.

الشبكات االجتماعّية األشهر واألكرث شيوعًا هي:

 Whatsapp  •

 Facebook  •

 Twitter  •

املواقع،  هذه  استخدام  يف  املشكلة 

نتعامل معها يف أغلب  أّنن�ا  تكمن يف 

األحيان، على أّنها مصادر أساسّية 

احلقيقة  يف  لكّنها  للمعلومات، 

السريعة  املواّد  لنشر  ُصّممت  قد 

من  ذلك  مالحظة  وُيمكن  والصغرية، 

خالل غزارة املنشورات على هذه املواقع.

ورّكزت  ما،  ماّدٍة  عن  البحث  بصدد  ُكنَت  فإذا 

ألسباب  إليه،  حتتاج  ما  جتد  ال  قد  املواقع،  هذه  يف  البحث  عملية 

تتعّلق بالدائرة اليت تبحث فيها، واختفاء املضمون الذي تطلبه ضمن 

يف  صفحته  على  ما  مقاٍل  رابط  أحدهم  ينشر  كأن   - خاريّج  رابٍط 

فايسبوك، ويكتفي بوضع تعريٍف ال صلة له بمضمون املقال نفسه 

اإللكرتونّي�ة  املواقع  أحد  يف  األصلّي  مصدرها  عن  مادٍة  نسخ  يف  أو   –

مع إجراء تعديل عليها، فتحصل أنت على الماّدة املنسوخة ال الماّدة 

املوثوقة من مصدرها األصلّي. 

إذًا، ال ُمشكلة يف البحث ضمن هذه الشبكات االجتماعّية ما دمَت 

تدرك أين تبحث...؟

إنترنت بقعة
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حسني عّمار

كاتب وخبري برمجّيات

 3 - الصحافة واإلعالم املكتوب:

يسّم  املكتوب،  اإلعالم  من   - نسبّي�ًا   - اجلديد  الّنمط 

تكون  الطويل،  املقال  عن  مبّسطٌة  نسخٌة  وهو  »الّتدوين«، 

األكرث  املدّوَنتني  أّن  هنا  وُيذكر  وجذبًا.  تركزيًا  أكرث  فيه  الفكرة 

  Googleلشركة   )Blogger(هما العالم  يف  وانتشارًا  شهرًة 

 Automattic.لشركة  )Worlpress(و

قرأته  ما  لتجربة  وتذهب  الصفحة  هذه  تغلق  أن  وقبل  ختامًا، 

وجّذاب  واسٌع  عالٌم  هو  اإلنرتنت  عالم  أّن  تذّكر  فيها، 

أفخاخه  يف  تقع  أن  فاْحذر  اإلبهار..  حّد  إىل 

العميقة من دون أن تشعر!

حّدد بالضبط ما الذي ُتريد فعله، قبل أن 

املحمول،  جهازك  تفتح  أو  الهاتف  تمسك 

حّدد الوقت الذي ُتريد أن تصرفه، ثّم حّدد 

نفسك  جتد  فقد  وإاّل  ف... 
ّ

تتوق أن  جيب  مىت 

قد  أّنك  معنّي،  موضوٍع  يف  للقراءة  ُجلوسك  بعد 

صرفت أربع ساعاٍت من وقتك، قرأت فيها كّل يشٍء، 

من  الكبري  الكّم  عن  ناهيك  قراءته..!  تنوي  كنت  ما  عدا 

دخلت  اليت  املشّوهة  واملشاهدات  والصور  العناوين 

عقلك يف ساعة ختديٍر وغفلة.

ً
ختاما

 ما شئت يف هذا 
ْ

اْستغرق
العالم االفرتايض، لكن حافظ 

على دفاعاتك، منيعًة وُمحكمة. 
ُكن حذرًا، صاحيًا، يقظًا ونافذ 
البصرية.. فمن نام، لم ُيَنم 

عنه...

إنترنت




