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 مشاكل التوثيق 

    أو الحصول على المعلومة في العصر الرقمي
 

أكبر المشاكل التي تعترض الباحث في عملية التوثيق، هو التطّور الكّمي والنوعي للوثائق 

 لم تكن آالف المرات.، إذ تضاعفت مئات المرات، إن والمعلومات في هذا العصر

وأصبحت األنترنت، أكبر مكتبة عالمية شاملة، تحوز على وثائق يمكن الوصول إليها 

 وأخرى ال يمكن الحصول عليها إال بمقابل مادي.

 مشاكل التوثيق اليوم: -

بالمائة  80مسبوق للبحث العلمي والتقني عبر العالم؛ فمثال أكثر من االّطراد غير ال -1

من العلماء والباحثين الذين كان لهم )وال يزال( دور حاسم في التطّور العلمي والتقني 

الحالي، ال يزالون على قيد الحياة. أو بمعنى آخر، ال يمكن الحصول أو االستفادة من 

أو التقني إال بعد موافقتهم مقابل تعويض  االقتصاديسواء في المستوى  العلمي،إنتاجهم 

 مادي ومعنوي.. )حقوق التأليف(.

ابتداء من تسعينيات القرن الماضي، عرفت المجالت العلمية والتقنية الٌمحّكمة، وهي  -2

التي يتم النشر في صفحاتها، آخر ما يتوّصل إليه العلماء والباحثون، آخر نظرياتهم ونتائج 

( مجالت علمية تعرف 10رفت( انتشارا غير مسبوق، إذ أن أكثر من عشر )أبحاثهم، )ع

 النور كل يوم.

 The Lancet"" ،Nature "من أهم هذه المجالت، يمكن ذكر على سبيل المثال ما يلي:

 "،"Science" 

الحجم ما بين ما يُنتج ويصدُر من وثائق متنوعة )معلومات علمية وتقنية( والوقت  -3 

من  )بلالمخصص لالطالع عليها، بدا في االتساع؛ بمعنى أنه أصبح من الصعب اليوم 

مجلة،  42500المجالت العلمية التي فاق عددها اليوم  يُنشر فيالمستحيل( متابعة كل ما 

 ة السابقة.كما أسلفنا في المحاضر

الزمن )أو مدة صالحية المعلومات(: إذ أن المعلومة العلمية والتقنية،  ال ترجع عامل  -4

بالفائدة على المطلّع عليها أو مستخدمها إذا مرت عليها فترة من الزمن، أولم يتمّكن 

 الباحث من الحصول عليها في وقتها.

 كالتالي:تُحسب مدة صالحية المعلومات في الميادين المعرفية 

 سنوات 4.6الفيزياء:   -

  سنوات 7.2علوم الطبيعة والحياة:  -

 8.1الكيمياء:  -



 سنوات10علم النبات:  -

 سنة 20العلوم اإلنسانية واالجتماعية:  -

ر بالبحث وتفسيرا لهذه األرقام، فإن استعانة الباحث بمعلومات تتجاوز مدة صالحيتها يض

صداقية أن يعتمد على المعلومات ذات الم أكثر مما يُفيده؛ فعلى الباحث في هذا الصدد

 زمانيا من زمانه. والقريبة

 :الممارسات البحثية في العصر الرقمي -

ن ع، حول األساليب الُمتبعة في عملية البحث 2015في دراسة أجريت بفرنسا سنة  -1

حوثهم بالمائة من الطلبة يعتمدون في ب 84المعلومة لدى الطلبة الجامعيين، لوحظ أن 

بة أو بالمائة يبدأون بالمكت 2بالمائة يستخدمون ويكيبيديا و 7محركات البحث، وعلى 

 بفهارس المكتبات على الويب.

هن أنها ال تقوم أو غير Googleمن سلبيات استخدام محركات البحث مثل غوغل  -2

حيان بتكشيف إال عددا قليال من الوثائق التي تُنشر على الويب، قد تصل في بعض األ

ا ممقابل  Web visibleبالمائة. وهو ما يُطلق عليه بالويب المرئي  10( 2017سنة )

ر ، الذي تُنشWeb profondأو الويب العميق  Web invisibleيُنشر في الويب الخفي 

ارسات بهما النسبة األكبر من المعلومات. وهذه األنواع من الويب، يتطلب أساليب ومم

 يث عنها الحقا.تختلف عن الويب المرئي، سياتي الحد

 أهم مميّزات البحث عن المعلومة في الويب: -

 : من ناحية طبيعتها

 ها(.سياسية وغير -تجارية -)تقنية La diversitéميّز ها هو التنّوع إن أهم ما يُ  -

ة الغياب التام للمعلومات المهيكل -فيديو...(   -صورة-نص)الشكل التنّوع في  -

Structurées. 

أن  على المؤلف وتاريخ المعلومات بدقة. ولكن على الرغم من ذلك،صعوبة التعّرف  -

لومات األنترنت كشبكة عالمية، قلبت موازين تجارة المعلومات بحيث عّززت مكانة المع

 خالل هذا العصر بالذات، وسّرعت في بثها.

 (.Pérennité( وديمومتها ) Validationطرحت مشكل أصالة المعلومات ) -

 من ناحية االحتكار: 

، بعد 2017تعتبر األنترنت كشبكة عنكبوتية، خامس قوة اقتصادية في العالم سنة  -

لمركز الدراسات الواليات المتحدة، الصين، اليابان، الهند، وقبل ألمانيا.؟؟؟ ففي دراسة 

، فإن الثقل االقتصادي 2016لسنة " Boston consultingلـــــــــــــ" األمريكي، 

. 1مليار دوالر  2300يبلغ  2010مليار دوالر، بعدما كان في سنة  4200لألنترنت بلغ 

                                                             
المحلي  الناتج أو لناتج الداخلي الخام. اProduit intérieur brutالثقل االقتصادي المقصود في هذا السياق هو الناتج الداخلي الخام للدول  - 1

 األفرادو والدولةمن مجموع القيم المضافة التي تحققها المؤسسات  ويتكونمؤشر اقتصادي يقيس الثروة التي يحققها البلد خالل سنة.  :PIB الخام

 المقيمين بالبلد دون اعتبار جنسيتهم



بالمائة،  10بمعنى أن النمو في األنترنت من الناحية المالية، في نمو مّطِرد قد بلغ سنويا 

األلواح  IPADوباألخص في نمو الوسائل التكنولوجية ذا القيمة المالية الكبيرة مثل 

لتلفونات المحمولة باإلضافة إلى الحواسيب االلكترونية. أضف إلى ذلك االلكترونية وا

 كل ما يتعلّق بالشبكة المادية لألنترنت، التي تكاد تمتلكها دولة واحدة هي الواليات المتحدة.

باختصار، هذا االحتكار، قد جعل الواليات المتحدة وبعض الدول المتطّورة األخرى، 

ة )التي تنتجها هذه الدول أيضا( ويتّم تسويقها بأثمان خيالية تتحّكم في المعلومات العلمي

 ال تستطيع الدول الفقيرة والمتخلّفة الحصول عليها..
 

  


