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الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين 
فـال  ..محمد بن عبد اهللا ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أمـا بعـد   

 سـاتذة جميـع األ إلـى    والتقـدير  يسعني إال أن أتوجـه بالشـكر  
وأخـص  .. قسنطينة  متنوري قسم علم المكتبات بجامعةب الكرام

علـى   ة، المشرف نجية قموحنجية قموحنجية قموحنجية قموحمنهم بالذكر األستاذة الفاضلة الدكتورة 
الرسالة والتي حرصت أن تكون هـذه الرسـالة أنموذجـا لكـل     

وكانت بحق أمـا وأختـا وأسـتاذة ،     .عن قرب االدراسات التي تتابعه
تجاوزت بوقتها وجهدها واجبات اإلشراف لتثـري الرسـالة بتوجيهاتهـا    

  .ظاتها ، فكانت على ماهي عليه اآلن ومالح
        

ساهم من قريب أو بعيد في  كما أتوجه بالشكر لكل من ،
إتمام هذا العمل ، عمال المكتبة الجامعية بجامعة جيجل، وعلـى  

، وعمـال  محـي الـدين كساسـرة   محـي الـدين كساسـرة   محـي الـدين كساسـرة   محـي الـدين كساسـرة    المركزيةرأسهم مدير المكتبة 
ـ   واقي ، وعلـى رأسـهم مـديرة    المكتبة الجامعية  بجامعـة أم الب

الـذين لـم   و،  بن قايد قصـبة تبـورة  بن قايد قصـبة تبـورة  بن قايد قصـبة تبـورة  بن قايد قصـبة تبـورة  األستاذة   المركزية المكتبة
فترة العمل على   يون والنصيحة والمشورة ليترددوا في تقديم الع

  . إنجاز هذه الدراسة 
  
 



        ............    إهداءإهداءإهداءإهداء

        

إلى من .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من كلله اهللا بالهيبة والوقار 
 .. أحمل أسمه بكل افتخار 

   ..والدي العزيز
  

  ..إليك أنت 
 يا من يرتعش قلبي لذكرك.. يا من أفتقدك منذ الصغر
 إلى روح أمي الطاهرة.. يا من أودعتني هللا 

 
 

 إلى من آثروني على نفسهم.. بعد اهللا إلى سندي وقوتي ومالذي
  ..إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة.. إلى من علموني علم الحياة
 ..إخوتي وأخواتي 

 
.. إلى بسمة الحياة..  صبرإلى معنى الحب وإلى معنى الحنان وال.. إلى مالكي في الحياة 

 ..زوجتي
 

إلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت واألفكار 
.. زمالء العمل.. إلى كل زمالء الدفعة   .دون يشعروا بدورهم بذلك..  اتالمعلومو

..األهل واألصدقاء  كل إلى  

  ..إليكم جميعا

 هدي هذا الجهد المتواضعأ

  عبد الرحمن  
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    HyperText Markup Language HTMLHTMLHTMLHTML  �رمزي النصوص الفائقةلغة 
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 Text Encoding Initiative TEITEITEITEI م.ادرة �شفري النص

  text based indexing TBITBITBITBI  التكشKيف النيص

  text based indexing TBITBITBITBI  التكشKيف النيص
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  : مقدمة

يشهد العصر احلايل تطورات متالحقة يف شىت ميادين املعرفة، حيث تلعب تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت دورا هاما يف تتابع هذه التطورات، مبا توفره من ابتكارات على مستوى تقنية املعلومات، وبيئة خصبة 

ة أقل وجهد ضئيل؛ ومن أبرز ميكن استثمارها يف تقدمي خدمات خمتلفة لإلنسان بشكل فعال وسريع وبتكلف
ظهور الشبكة العنكبوتية العاملية  واليت فاقت من حيث االستخدام كل وسائل  يف جمال  املعلومات هي التطورات 

 .هاما حيتوي على كم هائل من املعلومات احلديثة واملتنوعة ااالتصال، وأصبحت وسيلة فعالة لالتصال، ومصدر 
سبة للشخص املناسب يف الوقت املناسب من أهم األهداف اليت تسعى مؤسسات تقدمي املعلومات املناومبا أن 

املعلومات إىل حتقيقها، فإن هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه إال بتنظيم املعلومات تنظيما علميا، سواء كانت هذه 
على ة كبرية بدرج املعلومات يف شكلها التقليدي أو اإللكرتوين، حيث أن الدقة يف اسرتجاع املعلومات تعتمد 

  .الدقة يف تنظيمها

ومن هذا املنطلق تأيت أمهية اسرتاتيجيات وأدوات البحث اليت ظهرت نتيجة لكثرة مواقع الويب، واليت 
تساعد املستخدم يف الوصول إىل املعلومة املناسبة؛ حيث تقوم هذه األدوات واألساليب بتكشيف صفحات 

تقسيمها إىل فئات موضوعية، ويتم ذلك آليا أو مبساعدة  الويب ومن مث تنظيمها يف فهارسها اخلاصة أو
متخصصني يف جمال املعلومات، كما أن وصول املستخدم إىل املعلومات املناسبة يعتمد على قدرة هذه األدوات 
واالسرتاتيجيات على تكشيف املواقع املتاحة وعلى دقة تنظيمها لتلك املعلومات واستخدام رؤوس املوضوعات 

  .  لذلكاملالئمة 

عالوة على ذلك فإن استخدام أدوات البحث املتمثلة يف حمركات البحث واألدلة املوضوعية نتج عنه 
عدد من املشاكل والصعوبات؛ منها ما هو متعلق باملعلومات نفسها، وكثرة عدد النتائج اليت ليست هلا عالقة 

نية تنظيمية للعالقات بينها، خاصة وأن باستفسار البحث إذ تصعب السيطرة على جودا، ألا تفتقد إىل ب
الشبكة تفتقر إىل عمليات التحرير، مما جيعل املعلومات املنشورة عربها عرضة للخطأ وعدم الصالحية لقدمها 

السيما وأن حمركات البحث تم جبمع وفهرسة مواقع  ،وضعف مستوى كتابتها أو لتكرارها من موقع إىل آخر
املصادر، الشيء الذي يؤثر على احلالة املعنوية للمستخدم ما جيعله  ، وحجموطبيعة ،الويب بغض النظر عن نوعية

  . يكتفي بالصفحة األوىل من النتائج دون أن يكلف نفسه عناء البحث يف باقي النتائج

 ،االجتاه حنو توفري تقنيات جديدة هذه املشاكل وأخرى دفعت الكثريين من األفراد واملنظمات إىل
الوصول إىل احتياجات املستخدمني مع الرتكيز على جودة املعلومات، أي الكيف وليس الكم،حىت وأدوات تتيح 

ولعل ذلك ما دفع القائمني على . يتمكن املستخدم من الوصول إىل املعلومات ذات الصلة الوثيقة باستفساراته
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لبحث واالسرتجاع ليتمكن نظم اسرتجاع املعلومات إىل السعي بصورة مستمرة حنو تطوير أساليب التنظيم وا
صياغة االستفسارات يف ات صعوبل ،خاصة عند مواجهته املستخدم من احلصول على احتياجاته من املعلومات 

فكان ظهور الكثري من تقنيات . ظل تعقد االحتياجات من جهة، وتعقد املوضوعات وتداخلها من جهة أخرى
البحث الداليل، والبحث الشخصي، والتنقيب عن املعلومات، مت تطويرها يف اآلونة األخرية، ومن بينها  ،البحث

والبحث االجتماعي، هذه األخرية يتم بناء قواعد بياناا بواسطة املستخدمني أنفسهم؛ حيث يقوم املستخدم 
باسرتجاع املعلومات من خالل زيارة مواقع الويب اليت تتيح تقنيات إضافة املصادر مع حترير رؤوس املوضوعات 

ئمة هلا يف شكل ال خيضع للغة الطبيعية املقيدة كاملكانز وقوائم رؤوس املوضوعات، وعلى العكس من ذلك املال
تتيح  للمستخدم احلرية الكاملة يف اختيار الكلمات املفتاحية وبالتايل تكشيف املصادر املتاحة على اإلنرتنت، 

نشاؤها من قبل متخصصني يف جمال تنظيم ووضع خطط تصنيف حديثة ختتلف عن التصانيف املعروفة واليت مت إ
ويسعى هذا االجتاه إىل إكساب عملييت تنظيم واسرتجاع املعلومات مسة اجتماعية تعاونية تتيح للمستخدم . املعرفة

  .حتسنب نتائج البحث، ومسامهته بدرجة أكرب يف بنية نظام املعلومات

مع بداية  web  1.0وتوالت تطورات شبكة الويب من جيل آلخر؛ فكان اجليل األول للويب 
يف منتصف العقد  web 2.0،مث اجليل الثاين للويب   web sémantiqueالتسعينات، تاله جيل الويب الداليل 

ت بغرض تبسيط األول من القرن احلادي والعشرون ، الذي ميزته تقنيات جديدة يف عمليات تنظيم املعلوما
 .اسرتاجتيات اسرتجاع املعلومات اليت تراعي يف استخدامها الدقة، الداللة، السرعة وجهد املستخدم

يعترب فرع خصب للنمو وجزء الذي  تقنية الفلكسونوميومن أبرز ما جاء به اجليل الثاين للويب  
اإلنرتنت إىل اإلضافة ، التغيري ،  إىل قدرة مستخدمي - جزئًيا  - ، حيث يشري  2.0أساسي من تطبيقات الويب 

أو ما  Tagsالتحديث يف حمتويات الشبكة العنكبوتية العاملية، وتنشأ تقنية الفلكسونومي من خالل إضافة التيجان 
بطاقات يتم إعدادها من قبل املستخدمني داخل صفحات الويب  عن وهي عبارة .يصطلح عليها بالعربية الوسوم

وهذه البطاقات تعترب مبثابة كلمات مفتاحية تصف العناصر داخل مواقع الويب، حيث أن اختيار الكلمات الدالة 
يكون من قبل املستخدمني واليت تتمتع بعدم وجود قيود مفروضة على الكلمات اليت اختريت من  والوصفية أو

فلم خترت املصطلحات من مفردات مقيدة موجودة مسبقا ، أو خطط التصنيف املقيدة ، أو أي نوع من . قبلهم
  .أنواع الوصف البيبليوغرايف

تطورت تقنيات تنظيم املعلومات واسرتاتيجيات اسرتجاعها على شبكة الويب، وبات من الضروري 
ر بنوعية وكفاءة التقنيات واألساليب املستخدمة يف اليت تتأث، اإلجابة على استفسارات املستفيدين واهتمامام

عملية تنظيم وهيكلة صفحات الويب ، وعلى رأسها التكشيف الذي تعتمده أغلب حمركات البحث يف عملية 
غري أن املالحظ وجود بطء . استخراج الكلمات  املفتاحية والواصفات للداللة على املواضيع املتاحة علي الشبكة
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لومات، وغياب الدقة الالزمة يف نتائج البحث نتيجة الطريقة الفوضوية املتواجدة عليها هذه يف اسرتجاع املع
خاصة وأن الكثري من املستخدمني . املعلومات على مستوى حمركات البحث، ونسبية تغطية موضوع البحث

شرات من حمركات البحث على الرغم من توفر الع يفتقرون إيل أدىن مهارات العثور على املعلومات اليت يطلبوا،
   .القدرة على اسرتجاع كل ما يريده املستفيد من  معلومات تدعياليت 

  :فصول كالتايلالجاءت ، و  مقدمة وخامتة باإلضافة إىل فصول، ستة  إىله الدراسة مت تقسيم هذ

أمهية : من خالل حتديد العناصر التالية عام للدراسةالوقمنا  فيه مبعاجلة اإلطار  :الفصل األول •
،مشكلة الدراسة ، وكذلك أهم دوافع اختيار املوضوع  األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقهااملوضوع، 
الدراسات  و ،، مع عرض تمع الدراسة وحدودها، باإلضافة إىل أدوات الدراسة املنهج املستخدمالفرضيات 

 .السابقة

تنظيم املعلومات على الشبكة العنكبوتية ل اولنا بالدراسة والتحليل اجلوانب الرئيسيةوتن :الفصل الثاني •
  تقليديةالبيئة ال كل من  تنظيم املعلومات يف خصائص بإبراز تقنيات فهرسة الويب، البيئة التقليدية إىل من
عناصرها اليت مهدت الطريق غلى الشبكة العنكبوتية وكل املوارد اإللكرتونية، بداية بالفهرسة وتقنياا، وأهم و 

وجود أمناط و أساليب حديثة يف تنظيم املعلومات كامليتاداتا بتطبيقاا املعتمدة يف فهرسة املعلومات املتوافرة عل 
الشبكة، خاصة وأا تسعى إىل وضع حدود وأطر لضبط املعلومات احملّملة على الويب والتحكم فيها ،إضافة إىل 

ة التكشيف كإحدى الركائز األساسية اليت تعتمد على عليها حمركات البحث ييات احلديثة يف عملحماولة إبراز التقن
  .يف عملييت تنظيم و اسرتجاع املعلومات

،  تميز بهياسرتجاع املعلومات على الشبكة العنكبوتية وما  حاولنا تبيان أمهية موضوع :الفصل الثالث •
ومات، وخمتلف التطورات اليت طرأت عليها من البيئة التقليدية إىل صورة واضحة عن نظم اسرتجاع املعلوتقدمي 

اجليل الثاين من الويب، من خالل إبراز أكثر اجلوانب تأثرا بتقنيات املعلومات، والتعرف على مسار أدوات 
ستفيد، امل على تساؤالتالبحث واإلسرتاتيجيات املتبعة يف عمليات البحث، ومدى حتقيقها لنتائج كفيلة باإلجابة 

 .املعلومات  حماولة حتديد أهم مشكالت االسرتجاع والصعوبات اليت تقف دون حتقيق األهداف املرجوة من نظامو 

وأهم التغريات اليت رافقته يف جمال   web 2.0اجليل الثاين للويب  عاجلنا من خالله :الفصل الرابع •
خمتلف أجياله، مع الرتكيز على  الويب وصوال إىلوبزوغ فجر . من ظهور الشبكة العنكبوتية العاملية.املعلومات

 .وتطبيقاته يف جمال املعلومات ، وخدماته اجليل الثاين من الويب خصائص، وتقنيات

كأسلوب جديد يف  الفلكسونوميتقنية و  التوسيمنا يف هذا الفصل أسلوب تناول :الفصل الخامس •
اجلوانب الفنية والتنظيمية ألسلوب التوسيم، اليت تعطي فكرة عن خصائصه،  ، بعرض تنظيم واسرتجاع املعلومات

وتربز دوافع ظهوره واستخداماته، ومدى ارتباطه بنظم اسرتجاع املعلومات؛ اليت تقوم على أساس التنظيم اجليد 
ل يف مناذج ملصادر املعلومات املتوفرة على الشبكة العنكبوتية، وتوضيح الناتج عن عملية التوسيم املتمث
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الفلكسونومي،  واليت تساعد يف تشارك وتبادل خمتلف مصادر املعلومات باالعتماد على الوسوم والكلمات 
 .املفتاحية اليت تشكل بدورها مكنز موع املعلومات املتوفرة على شبكة اإلنرتنت

واإلجابة على وتضمن الفصل التطبيقي، وجاء فيه حتليل النتائج املتوصل إليها،  :الفصل السادس •
تساؤالت الدراسة من خالل توضيح أهم النقاط اليت تقف عندها املشكلة وبالتايل حتديد مواطن الضعف،وتقدمي 
مقرتحات تساعد يف حتديد تصور عام ألهم اإلضافات اجلديدة اليت أتت ا التقنيات احلديثة يف تنظيم  

 .املعلومات واسرتجاعها واقرتاح احللول لذلك 

  

  



  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الفصل األول
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مجيع العناصر املكونة  من خالهلا ترتيبيتم حيث  ،إن منهجية البحث العلمي ضرورية لكل حبث 
سعى إىل األهداف اليت ن وإبراز حيث سنعرج على أمهية املوضوع.  يف هذا الفصل ه، وهذا ما سنتناولللدراسة
 أهم إجراءات الدراسة ، وكذا املنهج املتبع، وتبيانالفرضيات مث ، مع توضيح مشكلة الدراسة والتساؤالتحتقيقها

، وشرح بسيط البيانات، وختمنا هذا الفصل بعرض وجيز للدراسات السابقة املتمثلة يف اال والعينة وأدوات مجع
  .دراستنا هذهيم األساسية املستخدمة يف ألهم املصطلحات واملفاه

  : أهمية الدراسة 

  :تتمثل األمهية النظرية للدراسة احلالية يف النقاط التالية

ن لتقنية الفلكسونومي ولعملية التوسيم االجتماعي بشكل عام أمهية كبرية تمع املعلومات إ - 
اهلامة على الشبكة وملستخدمي اإلنرتنت مبختلف فئام وختصصام ومستويام، إذ تعترب إحدى أدوات البحث 

العاملية من حيث تنظيم املعلومات أو اسرتجاعها، خاصة وأن موضوع اسرتجاع املعلومات على اإلنرتنت أصبح 
كتشاف اإلنرتنت وكيفية االستفادة منها، با الباحثني  املعلومات ،حيث زاد اهتمام تمعموضوع الساعة بالنسبة 

، باعتبار الشبكة املعلوماتية أهم مصدر معلومايت يف صفحات املواقععرب وطرق الوصول إىل املعلومات املتاحة 
  .الوقت الراهن

أن ما يعزز أمهية هذه الدراسة، أا سرتكز على خصائص الفلكسونومي من جانب بناء تنظيم  - 
ات املعلومات، واليت مل تتناوهلا الدراسات العربية بشكل كاف، فاملوجود منها يف بعض الدراسات جمرد إشار 

ومالحظات واستنتاجات فقط، حيث إن أغلب الدراسات املوجهة إىل أدوات البحث ركزت على تقييم حمركات 
وتعترب هذه الدراسة من بني احملاوالت األوىل اليت تناولت هذا اجلانب من . البحث أكثر من باقي األدوات األخرى

  .نظم اسرتجاع املعلومات على شبكة اإلنرتنت

  :لية هلذا املوضوع فتتمثل يفأما األمهية العم

إعطاء ميكن أن  تقدم فكرة  واضحة لواقع ألسلوب التوسيم، أو التصنيف احلر ، احلالية أن الدراسة -
تقنية الفلكسونومي ، يستفيد منها املستخدمني من متخصصني وباحثني  يف حتسني وتطوير مهارم صورة عامة ل

لنقائص اليت حتد من االستفادة من املعلومات املتاحة على الشبكة، يف اسرتجاع املعلومات، وسد بعض الثغرات وا
أن ما مييز تقنية الفلكسونومي عن حمركات البحث هو أن اإلنسان هو الذي يقوم بتنظيم مصادر خاصة و 

 ).tags(املعلومات فيها ،باستخدام الكلمات املفتاحية أو ما يصطلح عليها الوسوم والبطاقات 



  
  األولاألولالفصل الفصل 
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خصائص تقنية الفلكسونومي، بإمكاا أن تليب احتياجات أن نتائج وتوصيات الدراسة إضافة إىل  -
حبيث تقلل من الوقت الباحثني واملستخدمني على اختالفهم، وتساعدهم يف الوصول إىل املوضوعات املناسبة، 

 .واجلهد املبذول للوصول إىل تلك املعلومات

سايرة التطورات مل ، فقد كاناألسباب اليت دفعتنا الختيار هذا املوضوع بني علمية وشخصية واختلفت  
وعدم . خاصة مع التحسينات اليت عرفتها تطبيقات أجيال الويب  دافعا هاما، احلاصلة يف جمال املعلومات العلمية

 .املعلومات املتوفرة على الشبكة قدرة أدوات البحث املعروفة على تلبية االحتياجات احلقيقية للمستفيدين من
خاصة لدى  ،التباين الواضح يف املهارات اليت يكتسبها املستفيدين يف استخدام اسرتاتيجيات البحثباإلضافة إىل 

فئة الباحثني وجهلهم لتقنيات تساعدهم يف النهوض بأحباثهم ومواكبة االجتاهات احلديثة لنظم اسرتجاع 
ناهيك عن  . التعريف ذه التقنية اجلديدة يف عملييت تنظيم املعلومات واسرتجاعهايف وكذلك املسامهة .املعلومات

 .ضعف وقلة الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ليس يف بالدنا فحسب بل وعلى مستوى العامل العريب كذلك

بشكل عام وقلتها  األمهية العلمية ملوضوع تنظيم واسرتجاع املعلومات، وقلة الدراسات العربية فيه كما أن 
فيما خيص تقنيات تنظيم املعلومات على الشبكة العنكبوتية من خالل أسلوب التوسيم االجتماعي متمثلة يف 
تقنية الفلكسونومي، إضافة إىل حجم التفاوت من حيث التغطية املوضوعية والتنظيم، وعدم وجود معيارية يف 

تنظيم واسرتجاع (هلا تأثري مباشر على اختيارنا ملوضوع  اختيار وبناء أدوات حبث فعالة يف االسرتجاع  كان
 .)بني هيمنة حمركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي: املعلومات على الشبكة العنكبوتية 

  :  أهداف الدراسة .2.1

  :دف هذه الدراسة إىل مايلي 

طبيعة عملية تنظيم املعلومات على شبكة اإلنرتنت، من حيث األساليب والتقنيات  إىل  التعرف �
املعتمدة يف ذلك، وإعطاء فكرة عن إمكانية اسرتجاع املعلومات باستخدام أدوات حبث متعددة بإمكاا تقدمي 

 .اإلضافة من حيث عدد النتائج املسرتجعة، والتغطية املوضوعية الدقيقة

ركات البحث يف احملافظة على هيمنتها كأهم أداة يف عملية البحث على الشبكة مدى قدرة حممعرفة  �
 .بالرغم من النقائص اليت تعانيها

إمكانية توظيف تقنية الفلكسونومي كأداة حبث حديثة كفيلة باالسرتجاع الدقيق، إىل التعرف  �
 .والسريع للمعلومات املتاحة على الشبكة

التأكيد على مدى مسامهة املستخدم يف تصنيف  األصول الرقمية و كذلك جتاوز مرحلة االعتماد  �
على خرباء يف عمليات التحليل املوضوعي للمعلومات سواء على مستوى التصنيف باالستعانة خبطط وأنظمة 
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مات املتوفرة على تصنيف ال تفي بالغرض،أو من خالل تطبيق نظام تكشيف ال يتالءم  وطبيعة مصادر املعلو 
 .شبكة الويب

التعرف على كفاءة الفلكسونومي يف ظل اخلصائص اليت تتسم ا تطبيقات اجليل الثاين للويب  �
)web 2.0(.   

  :وتساؤالتها الدراسة مشكلة .3.1

تتمركز مشكلة الدراسة حول كيفية تنظيم الكم اهلائل من املعلومات املتاحة على الشبكة العنكبوتية، يف 

التكاليف، حيث تواجه الدراسة مجلة من  وأقل ية منظمة تساعد على الوصول إليها بأيسر السبلبنية هيكل

غياب معايري موحدة مستخدمة لتنظيم ومعاجلة مصادر املعلومات كاجلوانب املتعلقة بتنظيم واسرتجاع املعلومات؛  
غياب تكشيف مجاعي أو ، و )وغريهاصفحات الويب، الصور الرقمية، مقاطع الفيديو (املتوفرة على الشبكة 

خاصة وأن عملية  تشاركي للمعلومات على مستوى أدوات البحث، يضمن توحيد الواصفات والكلمات املفتاحية
باإلضافة إىل تنوع املرتادفات وتقارب املصطلحات التكشيف تقتصر على خرباء وأخصائيني يف جمال املعلومات، 

دون األخذ بعني االعتبار توجهات املستخدم وال مقرتحات تتوافق ، هذابسبب تداخل العلوم وكثرة تفريعاا
وطبيعة املوقع أو اهليئة اليت تستخدم هذه املصادر، كما أن املبادئ اليت يعتمدها املسؤولون يف عملية التكشيف مل 

لة املباشرة مبوضوع يعد بإمكاا حتقيق أعلى مستوى من االسرتجاع، وال تقدمي نتائج تتسم بالدقة والتغطية والص
  .   البحث

ألجل ذلك، نسعى من وراء هده الدراسة إىل معرفة مدى اإلفادة اليت ميكن أن يضفيها أسلوب 
الفلكسونومي يف جمال تنظيم و اسرتجاع املعلومات على شبكة الويب، من خالل آلية عملها اليت تتالءم مع 

خدم يف إضافة وتشارك املصادر، زيادة على قيمة مسامهة خدمات تطبيقات اجليل الثاين للويب اليت تدعم املست
واصفات غري معيارية تصف مصادر املعلومات املوجودة على الشبكة، ويتم وضع هذه املستخدم يف وضع 

الواصفات بدون قيد وبناءا على االهتمامات الشخصية واالجتماعية للمستخدم، على أن تشكل يف النهاية بنية 
وبالتايل مساعدة   ،ناصر الوصف الفين والتحليل املوضوعي، اليت تعرب عن تلك االهتماماتحيمل ع لنظام تصنيف

  .املستخدم يف تنظيم واسرتجاع مصادر املعلومات اإللكرتونية

فتكامل هذه اجلوانب ملشكلة الدراسة يوضح أن املشكلة ترتكز على وضع معايري موحدة وآليات ثابتة 

ظم لنالتكشيف والتصنيف عملييت  مهام تؤديويب، تزامنا وأن تقنية الفلكسونومي تضمن التنظيم اجليد ملصادر ال

، بعكس حمركات البحث عمليتنياملعلومات التقليدية، عالوة على ذلك فاملستخدم هو املسؤول عن إجناز تلك ال
لذي جيعل اليت تسند املهمة إىل الربامج اآللية من الزواحف والعناكب يف تكشيف صفحات الويب، األمر ا

 .املستخدم مقيد باستخدام كلمات مفتاحية تتطابق وتلك املتواجدة على مستوى قاعدة بيانات حمرك البحث
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تغيري اإلسرتاتيجيات احلالية  على قنية الفلكسونومي ت قدرة مدى  حول الدراسة مشكلة تتمحور عموما و 
  .؟ت على الشبكة املستخدمة من قبل املستفيد يف عملييت تنظيم واسرتجاع املعلوما

 ضمن االتالية اليت نسعى لإلجابة عنه التساؤالتالدراسة يف  مشكلةصياغة وحتديد  وبشكل أدق ميكن
  :عناصر هذا البحث

الفلكسونومي تغطية النقائص اليت تعاين منها حمركات البحث يف تنظيم واسرتجاع هل ميكن ألسلوب  �
 .املعلومات؟

 .على شبكة الويب يقلص من هيمنة حمركات البحث؟ هل توظيف تقنية الفلكسونومي �

 .ما مدى متكن املستخدم من املسامهة يف بناء القاعدة اتمعية لتصنيف األصول الرقمية؟ �

 .؟collaborative Taggingتعاوين ما مدى قدرة املستخدم على التوسيم ال �

  :الدراسة  فرضيات .4.1

رسم اإلطار العام واحلدود  علىلتحديد معامل هذه الدراسة مت االستعانة مبجموعة من الفرضيات تساعدنا 
  :مت صياغتها على النحو التايل  للدراسة،املوضوعية 

بالرغم من تنوع اإلسرتاجتيات واألساليب املستخدمة يف عملية اسرتجاع املعلومات من خالل حمركات   -1
 .نتائج املتحصل عليها تفتقر للدقة والتغطية الكافية للموضوع املراد البحث عنهالبحث حاليا إال أن ال

مقارنة  اسرتجاع املعلومات يف  من خالل ما توفره من فعالية وجودة  توظيف تقنية الفلكسونومي يساعد  -2
 .باألدوات البحثية األخرى

 . صنيف األصول الرقميةالفلكسونومي تساعد املستخدم يف بناء القاعدة اتمعية لت تقنية  -3

تسمح تقنية الفلكسونومي للمستخدم بوضع الكلمات الرئيسية للمحتوى حبرية تامة، وأيضا بتقاسم  -4
 .الشرح والتعليق للموضوع مع مشاركة املستخدمني الدين لديهم نفس االهتمامات

  :منهج الدراسة .5.1

الدراسة واإلجابة عن أسئلتها  أهدافحتقيق جل أل، نيعلميني هجن، مت االستعانة مب يف دراستنا هذه   
  :امه

ملثل هذه الدراسات  املناسب تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي  :المنهج الوصفي �
تتبع  وكذلك ،وهذا من خالل وصف متغريات الدراسة وكذلك حتليل أهم النقاط اليت تلتقي فيها هذه املتغريات

 . اإلنتاج الفكري وحتليل نتائج الدراسات اخلاصة يف جمال تنظيم املعلومات واسرتجاعها



        
  للدراسةللدراسةللدراسةللدراسةللدراسةللدراسةللدراسةللدراسةالمنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي المنهجي والمفاهيمي اإلطار اإلطار اإلطار اإلطار اإلطار اإلطار اإلطار اإلطار         

 

 
 

  FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy))))        (((( بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي: تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   24

ومت عن طريق اإلطالع املباشر على النتائج األوىل لكل استفسار مت طرحه، �:منهج تحليل المحتوى
  .وحتليل حمتواها املوضوعي لتحديد مدى ارتباطها باالستفسارات املطروحة

   :ياناتأدوات جمع الب .6.1

  : اعتمدت الدراسة على أداتني أساسيتني يف مجع املعلومات ومها

الويب وذلك جلمع معلومات اجلانب النظري من الدراسة والذي يتعلق ببنية  :أداة البحث الوثائقي �
طرق تنظيم املعلومات، وأدوات واسرتاتيجيات اسرتجاعها، مع إبراز أهم اخلصائص لألساليب املستخدمة و 

 web(والتقنيات احلديثة اليت جاءت ا األجيال األخرية للويب، وخاصة تلك اليت ظهرت مع اجليل الثاين للويب 

 .على غرار تقنية الفلكسونومي اليت دف إىل إضافة مصادر املعلومات وتنظيمها وكذلك اسرتجاعها). 2.0

ستخدام أسلوب التوسيم اجاع، بمن خالل مشاهدة ومراقبة أساليب البحث واالسرت  :المالحظة أداة  �
  .الفلكسونومي، وتقييم عمل هذه األساليب والنتائج  تقنيةاملتمثل يف 

سرتجاع  على جمموعة ثابتة االتنظيم و الواعتمدنا يف التعامل مع قياس فعالية تقنية الفلكسونومي يف عملييت 
  :عينة الدراسة وهي كالتايل من التجهيزات واليت استخدمت بشكل مستمر أثناء التعامل مع كل مواقع

 .Windows 7جهاز كمبيوتر بنظام تشغيل  -

  .ميغا 100خط توصيل إنرتنت بسعة   -

وضعف آليات العمل لكل من حمرك البحث   قوة النتائج ، وتقدير االختالفات بني عرضوعملنا على 
  .تقنية الفلكسونومي ومواقع

  :الدراسة ال مج. 7.1

 :الدراسة مت إتباع اخلطوات التالية  اللتحديد جم

حتديد أشهر املواقع اليت تعتمد على تقنية الفلكسونومي يف تنظيم واسرتجاع املعلومات، سواء  �
مواقع املفضالت االجتماعية أو مواقع تشارك املعلومات، وذلك باالعتماد على أكثر من دراسة حول املواقع اليت 

اخلربة الشخصية اليت اكتسبناها  عن من حمركات البحث املعروفة، فضال  تستخدم تقنية الفلكسونومي، والبعض
املساعدة يف عمليات  من خالل التعامل الدائم مع الشبكة العنكبوتية واستخدام خمتلف التطبيقات واألدوات

 .البحث عن املعلومات
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كلمات التعريف بآليات عمل هذه املواقع وطرق تنظيمها ملصادر الويب من خالل توظيف ال �
 . البحثية وإجراء مقاربات حول الكفاءة االسرتجاعية هلذه األدوات

  :العينة .1.7.1

اعتمدت الدراسة على عينة قصدية من املواقع اليت تستخدم تقنية الفلكسونومي اليت تشتمل على  خمتلف 
وحتليل   تقييمل على اإلنرتنتأنواع مصادر الويب، ومت اختيار العينة باالعتماد على الدراسات اإلحصائية املتاحة 

ممثلة يف موقع  االجتماعية تفضالاملقع ا، وقد انقسمت مواقع الفلكسونومي بني مو هذا النوعكفاءة وفعالية مواقع 
)Delicious( التسجيالت البيبليوغرافية للكتب مثل تشارك ل املكتبات الرقمية قعا، ومو
)Librarything(،. وملصقة املدونات املشهورة)Technorati ( لتوفرها على حمتوى معترب يتم إضافته باستمرار من

كممثل عن باقي احملركات لسمعته الطيبة وشيوع استخدامه   Googleومت اختيار حمرك البحث قبل املستخدمني، 
  . باملقارنة مع احملركات األخرى

  خاصية الموقع  عنوان الموقع  اسم الموقع
Delicious www.delcious.com مفضلة اجتماعية 

Technorati www.technorati.com ملصقة مدونات  

Librarything www.librarything.com مكتبة رقمية  

Google www.google.com حمرك البحث  

  عينة الدراسةمواقع  )1(جدول رقم 

  :يف املواقع وهي  االعينة مت وضع بعض املعايري والشروط اليت جيب توفره حجمولتحديد 

 .أن يكون املوقع متاحا على شبكة اإلنرتنت وسهل الوصول -

 .استخدام طرق حبثية خمتلفة للوصول إىل املعلوماتالبحث، و للمستخدم عملية أن يتيح املوقع  -

 .مصادر معلومات رقمية مهما اختلفت أشكاهلا وأنواعها ىشمل عليأن  -

 .  مسعة املوقع ومدى شيوع استخدامه على املستوى الدويل -

  :  حدود الدراسة. 2.7.1

ى الشبكة العنكبوتية باستخدام تقنية تتناول الدراسة تنظيم واسرتجاع املعلومات عل: احلدود املوضوعية  - 
، فضال على التطرق إىل حمركات )التنظيم واالسرتجاع(الفلكسونومي ومدي فعاليتها وكفاءا يف كلتا العمليتني
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البحث ومكانتها  بني أدوات البحث، وما توفره من اسرتاتيجيات تتالءم وطرق االسرتجاع اليت يعتمدها املستخدم 
  .املعرفية من الشبكة العاملية يف تلبية احتياجاته

تغطي الدراسة املواقع اليت تعتمد على تقنية الفلكسونومي يف تنظيم واسرتجاع مصادر  :الحدود اللغوية -
  .املعلومات باللغة اإلجنليزية دون التعرض للمواقع اليت تبحث يف اللغات األخرى

يف الفرتة اليت ) Google(تتناول الدراسة مواقع تقنية الفلكسونومي وحمرك البحث :  الزمنية الحدود -
تاريخ الظهور األول   2004بداية من سنة ) web 2.0(فيها باالعتماد على تطبيقات اجليل الثاين للويب   زامنات

 .2011إىل غاية إمتام الدراسة مع اية سنة لتقنية الفلكسونومي  

  : قةالدراسات الساب .8.1

من خالل البحث يف بعض قواعد املعلومات املشهورة كقاعدة مستخلصات الرسائل اجلامعية العاملية 
Dissertation Abstracts International  العاملية خالل شبكة املعلومات من  ، وفهارس املكتبات املتاحة

 حنصل إال على حبوث قليلة وذلك دف احلصول على دراسات وحبوث تتعلق مبوضوع الدراسة، ملاإلنرتنت، 
  . جداً يف هذا املوضوع

وسيتم تقسيم الدراسات السابقة كما هو شائع يف إعداد الرسائل اجلامعية حيث يتم تقسيمها إىل قسمني، 
  :وذلك على النحو التايل

  .البحوث والدراسات العربية -1
  .البحوث والدراسات األجنبية -2

  : البحوث والدراسات العربية: أوالً 

باعتبار تنظيم املعلومات يشمل كل اجلوانب املتعلقة بتحليل احملتوى لدى املختصني يف جمال املعلومات، 
إذ أنه يكاد خيلو من  فإن التقنيات احلديثة يف هذا اال مل حتظ باهتمام ملموس يف قطاع املعلومات العريب،

سرتجاع إالعنكبوتية ، على عكس موضوع  الدراسات اليت تويل اهتمام واضح لتنظيم املعلومات على الشبكة
حيث تفتقر هذه األخرية إىل مصطلحات . املعلومات والبحث الذي نال حصة ال بأس ا يف الدراسات العربية

ومن مث فالكتابات العربية نادرة أو حمدودة للغاية، وما ". األنطولوجي"أو " التاكسونومي"أو " الفلكسونومي"مثل 
  :إال ببضعة أسطر يف" األنطولوجيات"على سبيل املثال مل حتظ تزال يف بداياا، و 
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استخدام التصنيف يف تنظيم مصادر اإلنرتنت، فكانت دراسة جاءت أوىل الدراسات حول  �

، ودف هذه الدراسة إىل  )2004(عن جهود تصنيف املعرفة يف البيئة اإللكرتونية  ،هاني محي الدين عطية
اليت بذلت يف تصنيف املعرفة اإلنسانية على شبكة اإلنرتنت، وذلك من خالل فحص التعرف إىل اجلهود املعاصرة 

جمموعة من املواقع اليت قامت على إنشائها جهات مؤسسية، باإلضافة إىل التعرف إىل نظم التصنيف املتبعة يف 
يز املستخدم فيه، تلك املواقع وحتليلها من خالل عدة عناصر كنوع التصنيف، وعدد فئاته الرئيسة، ومنط الرتم

وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي يف دراسته حيث قام بوصف .  وخدمات التصفح والبحث واالسرتجاع
  .1املواقع اليت تستخدم نظم التصنيف اليت تعتمد على مبدأ التصفح اهلرمي

 -اإللكرتونية ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أن معظم نظم التصنيف يف البيئة  �
اجتهت إىل تصنيف املعلومات النصية، وال يوجد نظام تصنيف خيدم املادة املصورة أو  - إن مل يكن مجيعها 

أيضًا أن هناك توجهًا عامًا  لتطبيق نظم التصنيف املستخدمة يف املكتبات على . الصوتية وغريها من الوسائط
م التصنيف العاملية، ويعد نظام تصنيف ديوي العشري من أكثر مصادر املعلومات يف البيئة اإللكرتونية وخاصة نظ

أخرى تناولت ولو بالشيء القليل بعض اجلوانب من  ةوهناك دراس .النظم العاملية استخدامًا يف البيئة اإللكرتونية

فع عن استخدام تقنيات ر  2006يف مؤمتر عقد يف فرباير  عاطف عبيدالدراسة اليت قدمها  وهي تنظيم احملتوى 

دور التاكسونومي في تعزيز عمل محركات : أداء حمركات البحث يف دعم املواقع العربية، والدراسة بعنوان 
  .2، وهي تعرف التاكسونومي واستخدامها يف املواقعالبحث على اإلنترنت

مدى فاعلية نظم التصنيف البيبليوغرافية بالمقارنة "عنوان ب 2007رسالة ماجستري قدمت سنة  �
من جامعة حلوان بالقاهرة؛ وكانت  عبير هالل عبد العال، لصاحبتها "محركات البحث في بيئة اإلنترنتمع 

ودف هذه الدراسة إىل التعرف إىل أمهية . املعلومات املقدمة عبارة عن تعريف عام باألنطولوجيات وأنواعها
بيق نظم التصنيف الببلوجرافية العاملية املطورة التصنيف يف البيئة اإللكرتونية، وحصر وحتليل احملاوالت العملية لتط

لتنظيم املصادر اإللكرتونية، إضافة إىل قياس قدرات البحث واالسرتجاع للمواقع املستخدمة لنظم التصنيف 
الببليوجرافية العاملية، وقياس مدى كفاءة حمركات البحث يف اسرتجاع املعلومات عرب الويب،  كما مت استخدام 

ي التحليلي الذي يتم بواسطته حتليل التطبيقات الفعلية الستخدام أنظمة التصنيف العاملية، وكذلك املنهج الوصف
املنهج املقارن الذي يتم عن طريقه مقارنة املواقع املطبقة لنظم التصنيف الببلوجرافية الثالثة يف تنظيم مصادرها 

، LYCOS  ،MSN ،ALTAVISTA ،GOOGLE ،ASK.COM :بستة من حمركات البحث العامة هي

                                                 
�ة إاللكرتونية  �ود�ود�ود�ود.  حميي ا�ن عطية، ها� - 1��ة إاللكرتونية تصنيف املعرفة يف الب��ة إاللكرتونية تصنيف املعرفة يف الب��ة إاللكرتونية تصنيف املعرفة يف الب�املرصية 8لمك5بات  امجلعية :القاهرة ). والو<ئق والنظم املعلوماتية8لمك5بات  ا3ٔاكدميية. (دراسة اس,تكشاف(ةدراسة اس,تكشاف(ةدراسة اس,تكشاف(ةدراسة اس,تكشاف(ة: : : : تصنيف املعرفة يف الب

http://hani-: م5اح Lىل الرابط ]: Lىل اخلط[.  77- 9.ص ص.  1. ع. 1. مج.2004والو<ئق والنظم املعلوماتية ، 

live.com/ShowPage.aspx?id=40   . رةPرخي الزS:13 -10-2010. 
املنظمة : رشم الش,يخ. مؤمتر اس,تdدام تقbيات رفع aٔداء حمراكت البحث يف دمع املواقع العربية: يف  ....دور التكسونويم يف تعز�ز معل حمراكت البحث Lىل ا3ٔنرتنتدور التكسونويم يف تعز�ز معل حمراكت البحث Lىل ا3ٔنرتنتدور التكسونويم يف تعز�ز معل حمراكت البحث Lىل ا3ٔنرتنتدور التكسونويم يف تعز�ز معل حمراكت البحث Lىل ا3ٔنرتنت. عبيد، Lاطف - 2

 .2006العربية 8لتمنية إالدارية، 
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ALLTHEWEB  ، إضافة إىل ذلك قامت الباحثة مبسح الويب حلصر كل املواقع املطبقة لنظم التصنيف
  .1الببليوجرافية العاملية يف تنظيم مصادرها

علم املكتبات، علم املعلومات، (خمتلفة  االتومن أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك جهودًا متنوعة من جم
حتاول القيام بتنظيم أفضل ملصادر اإلنرتنت وتقدمي أكثر الطرق فاعلية الكتشاف املصادر، ) وعلم احلاسب اآليل

تصنيف ديوي  مصادره ويعترب موقعًا استخدم نظم التصنيف الببليوجرافية العاملية يف تنظيم) 20(أيضًا هناك 
  .العشري  هو النظام األكثر استخداماً، ويرجع ذلك لسهولته وشيوعه

هيام . قدمت  أالفلكسونومي فقد حظي باهتمام أكرب من األنطولوجيات؛ حيث أما موضوع  �
التصنيف باستخدام أسلوب : مالها وما عليها  Taggingالتوسيم  "عنوان ب 2008دراسة نشرت عام  الحايك

 . 2وهي دراسة تعريفية عامة مع اإلشارة إىل أهم األنظمة املستخدمة يف اال Folksonomyالفلكسونومي 

يف  لتقياتكورقة عمل  بإحدى امل  رباح فوزي محمدوجاءت دراسة أخرى قدمت من طرف  �

؛ إذ دف هذه الدراسة إىل "دراسة استطالعية: الفلكسونومي أو التصنيف الحر "بعنوان  2009مارس 
يف عملية  ستخدمةأهم املواقع املوإبراز إليها،  ةوجهامل التعريف باملصطلح ومميزات هذه التقنية، وأهم االنتقادات

 ، )www.wapher.com(وهو موقع عريب" الوافر"كما أشارت الدراسة إل أن موقع . تنظيم وحتليل احملتوى
يستخدم التصنيف احلر، حيث يوفر يف البداية قائمة للبحث عما هو موجود بالفعل من رموز قد تعرب عن احملتوى 
اجلديد الذي يتم رفعه، ويف حالة عدم وجود رمز تتم صياغته من قبل واضع احملتوى املوضوعي، وذلك بعد أن يتم 

تصنيفات املوضوعية اليت مت وضعها من قبل إدارة حتديد اال املوضوعي الذي تنتمي إليه؛ وذلك من خالل ال
 .3املوقع

استخدام بنية التصنيف في بناء أدلة التصفح بعنوان  ،حسين حسين عليالدراسة اليت أجنزها  �
التصنيف على  أهم مظاهرإىل تطرق فيها و ، )2009( دراسة تجريبية: الموضوعية على شبكة اإلنترنت

 تقنية الفلكسونومي، وحتدث عن املصطلح من حيث تعريفه ونشأته، دراسته يف تناولحيث  الشبكة العنكبوتية،

، وأشار إىل أبرز املواقع اليت تعتمد يف تنظيم مصادر وعيواومميزات تقنية الفلكسونومي ) tags(والواصفات احلرة 
ومن جهة أخرى تناولت ). Delicious, Technorati, Furl(املعلومات عليها بإجراء تطبيق على ثالثة مواقع هي 

الدراسة منوذجا جتريبيا لألوجه التصنيفية اليت جيب متثيلها عند بناء دليل  تصفح موضوعي باستخدام التصنيف 

                                                 
�ة إالنرتنتمدى مدى مدى مدى . عبد العال، عبري هالل - 1��ة إالنرتنتفاLلية نظم التصنيف الب�pليوغراف(ة nملقارنة مع حمراكت البحث يف ب��ة إالنرتنتفاLلية نظم التصنيف الب�pليوغراف(ة nملقارنة مع حمراكت البحث يف ب��ة إالنرتنتفاLلية نظم التصنيف الب�pليوغراف(ة nملقارنة مع حمراكت البحث يف ب��س,تري. دراسة تطبيق(ةدراسة تطبيق(ةدراسة تطبيق(ةدراسة تطبيق(ة: : : : فاLلية نظم التصنيف الب�pليوغراف(ة nملقارنة مع حمراكت البحث يف بqما rامعة : رساq ،لوانt2007 
 1.ع.13.مج).املتخصصة~رشة مجعية املك5بات (    ....Folksonomyالتصنيف nس,تdدام aٔسلوب الفلكسونويم التصنيف nس,تdدام aٔسلوب الفلكسونويم التصنيف nس,تdدام aٔسلوب الفلكسونويم التصنيف nس,تdدام aٔسلوب الفلكسونويم : : : : ما لها وما Lلهيا ما لها وما Lلهيا ما لها وما Lلهيا ما لها وما Lلهيا     Taggingالتوس,مي التوس,مي التوس,مي التوس,مي .احلايك، هيام  - 2
 ). 2008ينا�ر (
. ش,بكة aٔخصايئ املعلومات: القاهرة . امللتقى العريب الثالث لتكbولوج(ا املك5بات واملعلومات: يف  ....دراسة اس,تطالعيةدراسة اس,تطالعيةدراسة اس,تطالعيةدراسة اس,تطالعية: : : : الفلكسونويم aٔو التصنيف احلر الفلكسونويم aٔو التصنيف احلر الفلكسونويم aٔو التصنيف احلر الفلكسونويم aٔو التصنيف احلر   .محمد فوزيرnح،  -  3

 .)2009مارس (
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الوجهي، وتطبيق هذا النموذج على عينة من أدلة التصفح املوضوعية العربية ، من أجل بناء دليل حبث عريب 
 .1تجرييب املقرتحيشتمل على األوجه اخلاصة بالنموذج ال

  : ويتضح من العرض السابق مايلي

 الصادرة يف اال  ؤلفاتحداثة امل -

األجنبية؛ حيث عرب يف اللغات   عدم االهتمام بإجياد مصطلحات عربية ملا يقابلها من مصطلحات -
إىل فلكسونومي مع حماولة ) Folksonomy(إىل االنطولوجيا، وعرب مصطلح ) ontology(مصطلح 

واستخدمت  ) هدى راشد فرحان(  إحدى الباحثات دت، واجته"التصنيف احلر"مقابل عريب هوإجياد 

 )هيام الحايك( البطاقات، كما اجتهدت باحثة أخرى،  اوتقصد " الوامسات االجتماعية"مصطلح 
إىل العربية ) Taxonomy(، وكذلك  نقل مصطلح ) Tagging(واستخدمت مصطلح التوسيم كمقابل 

وبغض النظر عن عمومية الدراسات يف تناوهلا للموضوعات املطروحة إال أن التطبيقات  .وميبالتاكسون
  .العربية تكاد تكون منعدمة

   :البحوث والدراسات األجنبية: ثانيا 

هناك العديد من الدراسات األجنبية اليت تناولت تنظيم املعلومات واسرتجاعها باستخدام أسلوب التوسيم 
شيف التعاوين بصفة عامة، وتقنية الفلكسونومي بصفة خاصة، بالرغم من أن املصطلحات االجتماعي أو التك

، أو االجتماعي، ختتلف من مؤلف آلخر؛ فهناك من يعرب عنها بالتوسيم التقنيةواملفاهيم املعتمدة للتعبري عن هذه 
التكشيف التعاوين، وهنا من يستخدم مصطلح التصنيف احلر،يف حني جند الفرنسيني يعربون عنه بالتكشيف 

  :النشر سنةقا لوف زمنيا، وفيما يلي بعض هذه الدراسات املرتبة ترتيبا االجتماعي

يكية جبامعة أوهايو األمر ) .Jason, Morrison P(وهي الدراسة اليت قام ا :  الدراسة األولى �
 Tagging and Searching: Search Retrieval Effectiveness of Folksonomies on:  (واملعنونة بـ  2007سنة 

the Web( 2 أمهية املفضالت االجتماعية واملواقع األخرى لتقنية الفلكسونومي، وأهم اخلصائص  ت، وتتناول
ا، كإمكانية إضافة املصادر وتوسيمها باستخدام  واإلضافات اليت قدمتها يف جمال تنظيم املعلومات واسرتجاعه

فلكسونومي تشمل جمموع املصطلحات اليت قد تعرب عن تقنية  الكلمات مفتاحية من دون قيود، وبالتايل 

                                                 
�س,تري. دراسة جتري�(ةدراسة جتري�(ةدراسة جتري�(ةدراسة جتري�(ة: : : : اء aٔدr التصفح املوضوعية Lىل ش,بكة إالنرتنتاء aٔدr التصفح املوضوعية Lىل ش,بكة إالنرتنتاء aٔدr التصفح املوضوعية Lىل ش,بكة إالنرتنتاء aٔدr التصفح املوضوعية Lىل ش,بكة إالنرتنتاس,تdدام ب�(ة التصنيف يف بناس,تdدام ب�(ة التصنيف يف بناس,تdدام ب�(ة التصنيف يف بناس,تdدام ب�(ة التصنيف يف بن. حسني،  حسني Lيل - 1qما rامعة : رساq ،لوانt2009. 

2 - Morrison, Patrick Jason. Tagging and Searching: Search Retrieval Effectiveness of 
Folksonomies on the Web. (MS thesis): Kent State University, 2007.  [en ligne]: 
http://www.ohiolink.edu/etd/send-
pdf.cgi/Morrison%20Patrick%20Jason.pdf?acc_num=kent1177305096. Consulté le 30 /11/ 2010. 
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وركزت الدراسة على فعالية وكفاءة تقنية الفلكسونومي يف اسرتجاع  .املوضوع حسب وجهات نظر خمتلفة
نة مع األدوات األخرى، اعتمادا على عينة من املستخدمني والعديد من املعلومات، من خالل إجراء مقار 

استفسارات البحث، حيث أكدت الدراسة على وجود اختالف مهم بني هذه األدوات وتقنية الفلكسونومي ، 
 مستوى التنظيم وآليات العمل، أو من حيث االسرتجاع وجودة النتائج املتحصل عليهامن حيث 

سلطة له ستخدم املتقر أن  عبارة عن مدخل نظري ألسلوب التوسيم بصفة عامة ،  :ثانية  الدراسة ال �
التحكم يف الكلمات املفتاحية خبالف امليتاداتا اليت يتحكم فيها خرباء وأخصائيون يف جمال املعلومات الدراسة قام 

 Tagging : People-Powered Metadata for the : (حتت عنوان ) )Gene Smithا أخصائي املعلومات 

Social Web( تناول فيها ماهية التوسيم، وأهم الدوافع اليت أدت إىل ظهوره، مربزا أمهيته وقيمته بالنسبة ،
بنية نظام التوسيم وهيكلته، وعالقته بامليتاداتا ونظم التصنيف التقليدية، وحىت  عاجل كذلكللمستخدم، كما 

أو التصنيفات ) controlled vocabulary(ات املقيدة واملفرد) taxonomies(بتقسيمات التاكسونوميات 
  .1الوجهية، من خالل إبراز أهم النماذج وأنظمة التوسيم الرائدة يف استخدام تقنية الفلكسونومي

 Organisation des connaissances et des(بعنوان باللغة الفرنسية وجاءت  : الدراسة الثالثة �

ressources documentaires ( امشاركة مع وداد مصطفى الهادي، أجنز )Michèle Hudon(.  تتناول 
الدراسة أمهية تنظيم املعلومات بواسطة خطط التصنيف التقليدية املعروفة، رغم حمدوديتها وفشلها يف التعامل مع 

ية تطبيق هذه احلجم اهلائل من املعلومات املتاحة على شبكة اإلنرتنت، كما أشارت هذه الدراسة إىل عدم إمكان
التصنيفات على مستوى أدوات البحث األخرى على غرار حمركات البحث واألدلة املوضوعية الشيء الذي أدى 

2إىل ظهور أسلوب التوسيم والتكشيف االجتماعي ألجل السيطرة واحتواء الفيض اهلائل من املعلومات
. 

 The(عنوان ب الربيطانية) Reading(جبامعة  2010سنة  مريم الحسينقامت ا  :رابعة الدراسة ال �

Effect of folksonomy in information retrieval : a case study in arabic documents( حيث تناولت ،
مدى تأثري تقنية الفلكسونومي على عملية اسرتجاع املعلومات من خالل إجرائها لدراسة على اسرتجاع املصادر 

، ممثلة يف تقنية الفلكسونومي اليت بإمكاا )web 2.0(يل الثاين من الويب أهم  تطبيقات اجلوقدمت العربية، 
صنع فارق كبري على مستوى عمليات البحث واالسرتجاع، واليت تبدأ من استفسار املستخدم وتنتهي بتلبية 

سة على وتؤكد هذه الدرا. احتياجاته من املعلومات، وتكلل بالنجاح من خالل فهمه آلليات عمل نظام التوسيم
أن هناك الكثري من البحوث اجلارية حول موضوع حتفيز املستخدمني لإلكثار من إنشاء وسوم  خاصة م، 

هل سيظل املستخدم يبدد جهده ويضيع وقته يف إنشاء الوسوم، فاحتة بذلك اال لسلسلة : وتساءلت املؤلفة 
                                                 

1 - Smith, Gene. Tagging: People-Powered Metadata for the Social Web. Berkeley : New Riders, 
2008. 
2  - Michèle Hudon, Widad Mustafa El hadi. Organisation des connaissances et des ressources 
documentaires : de l’organisation hiérarchique centralisée à l’organisation sociale distribuée . 
(Organisation des connaissances et web 2.0) , Paris : Lavoisier, 2010.  n° 3. [en ligne] : 
www.lcn.revuesonline.com/gratuit/LCN6_3_04_Intro.pdf.  consulté le 30-12- 2011 
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ة واسرتجاع املعلومات باستخدام البحث بألفاظ ال من األحباث املستقبلية تتناول دور تقنية الفلكسونومي يف إتاح
  .1حتكمها قيود وضوابط

  :تتمثل يفهناك أربع مصطلحات رئيسية يف هذه الدراسة  :  مصطلحات الدراسة .9.1

خمتلف العمليات الفنية اليت جترى على املصادر ويقصد به  تنظيم المعلوماتاملصطلح األول وهو 
والتصنيف، والتكشيف وغريها، وهناك من يعرب عنه بتحليل احملتوى املوضوعي اإللكرتونية للمعلومات، كالفهرسة، 

للمعلومات باعتباره اجلزء املهم يف تنظيم املعلومات، واليت يراعى عند القيام به الطبيعة اخلاصة ذه املعلومات 
املعلومات ومصممو وكذلك نوعية اخلدمات اليت ستقدم باالعتماد عليها ، وقد اختلف يف هذا الصدد أخصائيو 

مواقع الويب يف الطرق إيل ميكن من خالهلا تنظيم املعلومات على الشبكة بعد االنتشار املتزايد للمعلومات املتاحة 
على الشبكة كما ونوعا، الشيء الذي عجل من ظهور  تطورات  مهمة يف أساليب تنظيم املعلومات وطرق 

نفعا وإفادة، من هنا تبدأ احلاجة إىل معرفة األساليب والطرق  هيكلتها من أجل الوصول إىل املعلومات األكثر
   .2احلديثة املستخدمة يف عملية تنظيم املعلومات

ويقصد به استدعاء الرموز أو األوعية احلاملة ،  استرجاع المعلوماتواملصطلح الثاين يتمثل يف 
ا املستفيدون احملتملون من هذه املعلومات، من أماكن اختزاا، استجابة لالستفسارات اليت يتقدم  ،للمعلومات

وبالتايل فاهلدف الرئيسي لنظام اسرتجاع املعلومات يتمثل يف متكني املستفيد من الوصول . 3لتسهيل الوصول إليها
إىل املعلومات ذات الصلة املوضوعية الوثيقة باستفساراته، وقد تطور مفهوم اسرتجاع املعلومات منذ إتاحة 

للمصادر على مستوى قواعد املعلومات البيبليوغرافية؛ حيث أن نظم املعلومات ) Full text(ة النصوص الكامل
احلديثة تسمح باسرتجاع كل من البطاقات البيبليوغرافية والنصوص الكاملة املتوفرة ملصادر املعلومات، ويعد 

باسرتجاع الوثائق اليت حتوي  والذي يعىن، اسرتجاع املعلومات النصية أحد تطبيقات معاجلة اللغات الطبيعية
املعلومات اليت حيتاجها املستخدم من قواعد بيانات حتتوي أعداد ضخمة من الوثائق املختلفة، هذا االجتاه أصبح 

وتزداد . أكثر تطورا مع االستخدام الواسع  لوسائط املعلومات املتعددة اليت تشتمل على خمتلف أشكال املعلومات
ياد أعداد مستخدمي اإلنرتنت يف العامل واعتمادهم على حمركات البحث كمصدر رئيس أمهية هذا االجتاه بازد

  .      للحصول على املعلومات

                                                 
1 - Mariam El Hussein , Keiichi Nakata, The Effect of Folksonomy in Information Retrieval: A 
Case Study in Arabic Documents. University of Reading, UK , 2010. 

 .84-48.ص. 2007اار املرصية ا8لبنانية، : القاهرة . �خ5يار، التنظمي، وإالtSة يف املك5بات�خ5يار، التنظمي، وإالtSة يف املك5بات�خ5يار، التنظمي، وإالtSة يف املك5بات�خ5يار، التنظمي، وإالtSة يف املك5بات: : : : املصادر إاللكرتونية 8لمعلومات املصادر إاللكرتونية 8لمعلومات املصادر إاللكرتونية 8لمعلومات املصادر إاللكرتونية 8لمعلومات . محدي، aٔمل وج(ه - 2
 .90.  ص. 2008مطبوLات مك5بة امل� فهد الوطنية، : الرPض. وaٓفاق احللولوaٓفاق احللولوaٓفاق احللولوaٓفاق احللولمظاهر الغموض مظاهر الغموض مظاهر الغموض مظاهر الغموض : : : : نظم اسرتqاع املعلومات العربيةنظم اسرتqاع املعلومات العربيةنظم اسرتqاع املعلومات العربيةنظم اسرتqاع املعلومات العربية. غنمي، محمد سامل  - 3
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 2004ظهر هذا املصطلح بداية من عام و  ) Folksonomy( الفلكسونوميأما املصطلح الثالث فهو 
، املستخدمونيبتكره  كمصطلح للتعبري عن تصنيف) Thomas Vander wall) (توماس فاندر وول(على يد 

تعبري كما أنه   .وهو علم التنظيم والتصنيف) Taxonomy(و البشر ) Folk(فهو عبارة عن دمج للمصطلحني 
عن حمتوى الشبكة العنكبوتية من خالل املستخدمني الغري مهنيني، على أن يكون هذا التنظيم وفقا لرؤيتهم 

على أن يتم اسرتجاع احملتويات اليت مت تنظيمها بنفس طريقة . ثرية وتأثرهم بالثقافة واتمع واللغة وأشياء أخرى ك
  .1التنظيم

البحث يف  دواتأ ، وهي إحدى) search engins(  البحث محركاتويتمثل املصطلح الرابع  يف 
وشاع استخدام هذه اآللية يف البحث عن  ،)Hyper text ( نظم اسرتجاع املعلومات تعتمد على الرتابط النصي 

، فمعظم حمركات البحث يف الشبكة تعتمد على كشافات حتتوي على بصفة كبريةاملعلومات على شبكة اإلنرتنت 
 برجمياتالكلمات واملصطلحات الواردة يف النصوص اليت أصبحت ضمن جمال الشبكة ويتم اختيارها آليا بواسطة 

( ، أوالديدان ) WebCrawler( و زواحف الويب أ،  Spidersأو العناكب  Robots خاصة تسمى الروبوتات 
Worms (  واليت تقوم بالتجوال الدائم عرب الشبكة لتقرأ كل ما يصادفها من نصوص من أجل اختيار الكلمات

وعادة ما يتم البحث عن . املناسبة وتنظيمها يف كشافات خاصة مع اإلشارة إىل املكان الذي وجدت فيه
  .Boolean Logic(2(املعلومات باالعتماد على أدوات الربط البولياين 

  

 

  

  

                                                 
الزPرة  Sرخي :  folksonomy/tiwhyvcsq8d0/4i al-http://knol.google.com/k/hasan/  :م5اح يف] : Lىل اخلط[. الفلو�سونوىمالفلو�سونوىمالفلو�سونوىمالفلو�سونوىم. حسن، Lيل - 1

25/01/2011.  
 73. ، ص2006. الوطنية مطبوLات مك5بة امل� فهد: الرPض.     املك5بات الرمقية حتدPت احلارض وaٓفاق املس,تقpلاملك5بات الرمقية حتدPت احلارض وaٓفاق املس,تقpلاملك5بات الرمقية حتدPت احلارض وaٓفاق املس,تقpلاملك5بات الرمقية حتدPت احلارض وaٓفاق املس,تقpل  .بوعزة، عبدا ¡يد صاحل - 2
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يقصد بالتنظيم لدى املكتبيني و أخصائيو املعلومات هو ما كان يعرف سابقا باملعاجلة الفنية، ويعترب 
أساس العمل باملكتبات ومؤسسات املعلومات وحمور النشاط ا، ألوعية املعلومات اليت يتم اختيارها واقتناؤها، 

ة فعلية، وال ميكن أن يتم االستخدام أو تتحقق حيث ال فائدة وال قيمة منها ما مل تستخدم و يستفاد منها بطريق
الفائدة إال إذا مت الوصول إىل هذه األوعية وحمتوياا عرب أدوات ووسائل تتيح االسرتجاع بسهولة وسرعة، هذه 

 وكلها تعترب الناتج امللموس البيبليوغرافيةالوسائل و األدوات واملتمثلة يف الفهارس، والكشافات ، وقواعد البيانات 
  .1للمعاجلة الفنية

ختلف العمليات الفنية اليت جترى على املصادر ملهنا ) Organization(ويشري مصطلح التنظيم 
، وقد اختلف يف هذا الصدد أخصائيو هرسة، والتصنيف، والتكشيف وغريهااإللكرتونية للمعلومات، كالف

م املعلومات على الشبكة بعد االنتشار ميكن من خالهلا تنظي اليتومصممو مواقع الويب يف الطرق  املعلومات
مهم يف أساليب تنظيم  تطوراملتزايد للمعلومات املتاحة على الشبكة كما ونوعا، الشيء الذي حّتم حدوث 

حيث عرفت العقود الثالثة األخرية  ،وطرق هيكلتها من أجل الوصول إىل املعلومات األكثر نفعا وإفادة املعلومات
من القرن املاضي أمتتة عمليات التزويد، والفهرسة، وخدمات املعلومات، وظهور الفهارس اإللكرتونية  بأمناطها 

املعتمد على الكلمات املفتاحية  ، والكشافات احملسبة بأنواعها)OPAC(املختلفة وخاصة املتاحة على اخلط املباشر
)،Kwic, Kwoc, Kwac ...2 ).إخل  

واملواصفات املعيارية هلا أيضا دور مهم يف عمليات تنظيم املعلومات حيث  قاننيوجدير بالذكر أن الت
وتقانني وصفية عاملية أخرى مثل التقنني ) AACR( أمريكية- يرى البعض أنه باإلمكان يئة قواعد الفهرسة األجنلو

ويأيت يف هذا   )ISSN(قيم الدوري املعياري للدوريات وسياسات الرت   )ISBD(الدويل للوصف البيبليوغرايف 
ثل معيار دبلن  م، حيث ميكن التطبيق املشرتك هلذه األمناط مع تقانني جديدة ذات العالقة ا،  21الصدد مارك 

، فيمكن لنمطني خمتلفني أن يعمال بشكل متبادل، وميكن لوصف بيبليوغرايف بصيغة ما أن Dublin Coreكور 
هولة إىل صيغة أخرى حىت تكون لدى منشئ التسجيالت البيبليوغرافية ومستخدمي النظم مرونة عالية يرتجم بس

   3 .يف كيفية اختزان البيانات واسرتجاعها

                                                 
  .117. ، ص2007ا6ار املرصية ا�لبنانية، : القاهرة . /خ&يار، التنظمي، وإال()ة يف املك&بات/خ&يار، التنظمي، وإال()ة يف املك&بات/خ&يار، التنظمي، وإال()ة يف املك&بات/خ&يار، التنظمي، وإال()ة يف املك&بات: : : : املصادر إاللكرتونية �لمعلومات املصادر إاللكرتونية �لمعلومات املصادر إاللكرتونية �لمعلومات املصادر إاللكرتونية �لمعلومات . محدي، ٔ
مل وج�ه - 1

العرSيش، Qربيل Oن : Nرمجة . ))))21مارك مارك مارك مارك ((((والفهرسة املقروءة 
ٓلياوالفهرسة املقروءة 
ٓلياوالفهرسة املقروءة 
ٓلياوالفهرسة املقروءة 
ٓليا 
ٔمر9ك�ة،
ٔمر9ك�ة،
ٔمر9ك�ة،
ٔمر9ك�ة،- - - - ( وقواAد الفهرسة اCٔجنلو( وقواAد الفهرسة اCٔجنلو( وقواAد الفهرسة اCٔجنلو( وقواAد الفهرسة اCٔجنلوامليتاداامليتاداامليتاداامليتادا: : : : تنظمي املعلومات Aىل الش<بكة العنك=وتية تنظمي املعلومات Aىل الش<بكة العنك=وتية تنظمي املعلومات Aىل الش<بكة العنك=وتية تنظمي املعلومات Aىل الش<بكة العنك=وتية   .جو;ز، وا9ن -2 

  11. ؛ ص2009مطبوAات مك&بة املa فهد الوطنية،: الر^ض . حسن؛ دبور، عبد الرحامن Oن Uالب
  .14. ص . املرجع نفسه  - 3
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وكمرحلة الحقة ومع انتشار املصادر املتاحة على الشبكة الدولية للمعلومات وجب االستمرار يف التعديل 
مشاريع لوصف هذه املوارد من  رتظهف ،اط أخرى منها اليدوي واآليلواإلضافة فظهرت أشكال الفهرسة وأمن

أو ما يعرف مبا وراء  )Metadata(أجل تيسري سبل اكتشافها وأساليب اسرتجاعها ، كمشروع خمططات امليتاداتا 
فيما ي اإلعالم اآليل خاصة ائخصأي املكتبات واملوثقني و ائخصأالبيانات، وتوزعت عمليات الفهرسة ما بني 

ويف ظل هذه  ،يتعلق مبصادر املعلومات املتاحة على الشبكة العنكبوتية كمواقع الويب، والبوابات املوضوعية
التغريات التقنية يواجه املختص يف جمال املعلومات واملستفيد على حد سواء مشكالت كبرية يف النواحي الفنية 

ية فنية دقيقة، و إىل ابتكار وسائل جديدة متكن من والتنظيمية، إذ أصبح من الضروري إجياد وتطوير نظم علم
   1.التحكم يف املعلومات وتنظيمها و تيسري استعماهلا والوصول إليها من قبل املستخدمني

ودف من وراء هذا الفصل إىل إلقاء نظرة شاملة على أهم العمليات اليت أثرت على تنظيم املعلومات 
العنكبوتية وكل املوارد اإللكرتونية، بداية بالفهرسة سواء الوصفية أو املوضوعية  يف البيئة الورقية وكذا على الشبكة 

أمناط و أساليب حديثة يف تنظيم املعلومات كامليتاداتا  ظهورلوتقنياا، وأهم عناصرها اليت مهدت الطريق 
د وأطر لضبط املعلومات ، خاصة وأا تسعى إىل وضع حدو اإللكرتونيةبتطبيقاا املعتمدة يف فهرسة املعلومات 

ة التكشيف كإحدى الركائز ياحملّملة على الويب والتحكم فيها ،إضافة إىل حماولة إبراز التقنيات احلديثة يف عمل
  .األساسية اليت تعتمد على عليها حمركات البحث يف عملييت تنظيم و اسرتجاع املعلومات

1.2�K�	��
���������א��
�������א�����א �

1.1K2��K��������א����Wא �

الفهرسة الوصفية هي عملية تم بالشكل املادي ملصادر املعلومات من خالل  جمموعة من البيانات  
 الوصول ما يسهلاآلخر  بعض البعضها عن   زييومت عنها، حملة موجزة قدميتقصد  ، تقدم صورة مصغرة عنها

إليها، وينتج عن هذه العملية ما يسمى بالفهرس؛ الذي هو نظام متكامل للبحث عن املعلومات بواسطة مداخل 
  .املؤلفني، العناوين، واملوضوعات

واستخدام أجهزة اإلعالم اآليل ظهر الفهرس اآليل الذي نتج عن أمتتة الفهارس  ومواكبة للتطورات التقنية 
أو جتهيزه عند اإلنشاء، ومع تقدم تقنيات االتصاالت وانتشار تطبيقاا  ،املعلومات التقليدية يف املكتبات ومراكز

 OPAC(=  Online Public Access Catalogue(يف مجيع ااالت ظهرت الفهارس املتاحة على اخلط املباشر
نرتنت أصبحت وبفضل اإلمكانيات اليت تتيحها اإل. املتاحة للجمهور من خالل الشبكات احمللية والعاملية

دعم وجودها وانتشارها عمليات النشر اإللكرتوين ملصادر  اليت ،متاحة على الشبكة العنكبوتية الفهارس
                                                 

  .699. ص.  2009، 1.ٕاAمل، مج) . املؤمتر العرش9ن لٕالحتاد العريب �لمك&بات( 3 الفهرسةالفهرسةالفهرسةالفهرسة: : : : ات ات ات ات ج�ل Qديد لنظم اسرتQاع املعلومج�ل Qديد لنظم اسرتQاع املعلومج�ل Qديد لنظم اسرتQاع املعلومج�ل Qديد لنظم اسرتQاع املعلوم. عزو، ماQدة )امد  - 1
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 Internet.املعلومات، وإنشاء مواقع املؤسسات العلمية وانتشر بذلك شكل جديد للفهارس وهو فهرس اإلنرتنت 

Catalogue
1 . 

     Machine readable cataloguing :المقروءة آليا الفهرسة .1.1.1.2

إن عمليات التحول من الفهارس اليدوية إىل الفهارس اآللية تستوجب حتليل الفهرس التقليدي من خالل 
موعات املكتبة، يتم فيها حتديد العالقة بني مصادر املعلومات املفهرسة ومواقعها بيبليوغرافية  تسجيالت نشاءإ

وللتحول إىل املكتبات املؤمتتة واالستفادة من تقنيات اإلعالم اآليل بعد  .وكذلك حتديد العالقات بني احلقول
  Machine readable cataloguingانتشار استخدامها يف مجيع ااالت، ظهر ما يسمى بالفهرسة املقروءة آليا 

يغ وتوالت املصطلحات اجلديدة يف عامل الفهرسة و الفهارس فكانت ص Marcكمرحلة بدأت بظهور مصطلح 
وميكن اعتبار مارك شكل جديد من أشكال التسجيالت البيبليوغرافية أعدت  .مارك ، وتسجيالت مارك وغريها

  .2املكتبات تشاركها مع مكتبات أخرى إمكانيةمن أجل تسهيل القراءة اآللية هلذه التسجيالت و 

من مالحظات صدرت النسخة  بعد شيوع استخدام مارك األول واختبار مدى فعاليته ونتيجة ما ورد عنه      
وبعدها . اشتملت على الوصف البيبليوغرايف جلميع أشكال املواد املكتبيةو  ،2يدة واملعدلة حتت اسم مارك اجلد

ويف سنة ،  UNI Marcما يعرف بصيغة مارك العاملي أو املوحد  IFLAأصدر االحتاد الدويل جلمعيات املكتبات 
لتنسيق بني مكتبة الكونغرس واملكتبة الوطنية الكندية يف توحيد مارك با 21م صدر مارك حتت اسم مارك 1998

األمريكي مع مارك الكندي مبا يتوافق واالحتياجات اجلديدة يف جمال الفهرسة يف القرن احلادي والعشرين، ويعتمد 
، )ISO 2709( الدويل واملعيار ،املتعلق بتبادل البيانات البيبليوغرافية ،)Z 39.2(على املعيار األمريكي  21مارك 

قد تطورت   21ذا تكون تركيبة مارك  3.واخلاص كذلك بتبادل البيانات الصادر عن املنظمة الدولية للتقييس
لتسع املوارد اإللكرتونية ملا هلا عالقة جد وطيدة مبجموعة عناصر امليتاداتا األساسية أو ما يسمى مبواصفة دبلن  

 . كور

2.1.2KKKK������ �!א���������Wא �
تم بوصف احملتوى املوضوعي والفكري ألوعية املعلومات حبيث تتجمع مصادر املوضوع الواحد يف و 

مكان واحد باملكتبة أو مركز املعلومات، وهي من أصعب العمليات الفنية املتصلة باإلعداد البيبليوغرايف ملصادر 
ات املكتبة أو مركز املعلومات يف موضوع املعلومات، فالفهرسة املوضوعية دف اىل إمكانية الوصول إىل مقتني

                                                 
  . 103.، ص2007ا6ار املرصية ا�لبنانية، : القاهرة .  1.ط ....املك&بات واملعلومات يف Aامل Qديداملك&بات واملعلومات يف Aامل Qديداملك&بات واملعلومات يف Aامل Qديداملك&بات واملعلومات يف Aامل Qديد. عبد الهادي، محمد ف&حي - 1

ز^رة يوم .  mag/modul/php-arabia-www.arabcin.net/al: م&اح Aىل ] : Aىل اخلط) [ 3000العربية . (  21مارك مارك مارك مارك . مخtس، فاطمة  -2 

15/04/2010 
  .110.ص. املرجع السابق .   جو;ز، وا9ن - 3
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معني، كما دف إىل إظهار العالقات  واالرتباطات بني ااالت املعرفية واملوضوعية املختلفة وتوضح العالقة 
وينتج عن الفهرسة املوضوعية ما يسمى بالفهرس املوضوعي وهو الفهرس الذي يلقى استخدام أكرب . 1اهلرمية بينها

مراكز املعلومات حيث يشكل البحث عن املوضوع معظم االجتاهات احلديثة لدى الباحثني؛ وعملية يف املكتبات و 
إعداد الفهرس املوضوعي تتطلب اإلملام واملعرفة الكاملة باملوضوع تتم عملية الفهرسة املوضوعية بواسطة قوائم 

    :2رؤوس املوضوعات أو أرقام التصنيف ومن مثة فهي تنقسم إىل قسمني

  .التصنيف   -     
  .رؤوس املوضوعات -     

 : التصنيف.1.2.1.2

يقصد بالتصنيف يف جمال املكتبات واملعلومات مجع موارد املعلومات املتشاة مع بعضها البعض وفصل 
اخلاصية اجلوهرية هلذه املوارد  أساساملوارد غري املتشاة عن بعضها البعض، ويتحدد التشابه أو االختالف على 

اعتربنا مبدآ التشابه واالختالف أساسا للتجميع والفصل فقد يطبق هذا  وإذاوهي املوضوع واحملتوى الفكري؛ 
املبدأ على مقتنيات املكتبات وأوعية املعلومات وتقسيمها اىل فئات أو جمموعات حسب الشكل أي كتب 

دجمة، أو حسب احلجم؛ حجم كبري، حجم متوسط، حجم صغري، وقد ودوريات، مواد مسعية وبصرية، أقراص م
وقد يكون التجميع أيضا حسب املؤلف،  يتم التقسيم حسب اللغة؛ عربية وأجنبية أو فصل كل لغة على حدى

أو حسب العنوان وصحيح أن العنوان يفرتض فيه أن ال يعكس احملتوى املوضوعي للوعاء الفكري، خاصة وأن 
، 3.ي هو املدخل املوضوعي فاحملتوى العلمي أو الفكري هو أهم خصائص الوعاء وأفضل معاملهاملدخل املوضوع

على الرغم من أن الرتتيب املوضوعي لألوعية املختلفة هو أفضل أنواع الرتتيب إال أنه ال خيلو من عيوب، ذلك 
ض متاما، بل أن منو املعرفة ذاا ألنه يتعذر تطبيقه بشكل مثايل، خاصة وأن فروع املعرفة مستقلة عن بعضها البع

يعتمد على تداخل العلوم وفروعها، كما أن الوعاء الواحد قد يعاجل أكثر من موضوع، فاألوعية دائما هلا أوجه 
  .متعددة سواء من ناحية أشكاهلا واستعماالا أو من ناحية موضوعاا أيضا

1.1.2.1.2Jنظم التصنيف.  

يعتمد التصنيف على نظام أو خطة مقننة تسجل املوضوعات يف ترتيب منهجي حبيث يأيت املوضوع 
يكون نظام التصنيف يتيح التنظيم  أنمسبوق برمز ومتبوعا باملوضوعات ذات العالقة الوثيقة ا، وهذا ما حيتم 

                                                 
  21.؛ ص2005ز الك&اب �ل�رش،مشس املعارف؛ مرك: القاهرة -.1.ط. بناء واس<ت�دام قوامئ رؤوس املوضوAات العربية واCٔج�بيةبناء واس<ت�دام قوامئ رؤوس املوضوAات العربية واCٔج�بيةبناء واس<ت�دام قوامئ رؤوس املوضوAات العربية واCٔج�بيةبناء واس<ت�دام قوامئ رؤوس املوضوAات العربية واCٔج�بية. العايدي، محمد عوض - 1
 دار الهدى،: إالسك�درية. دراسة يف رؤوس املوضوAات وقوامئهادراسة يف رؤوس املوضوAات وقوامئهادراسة يف رؤوس املوضوAات وقوامئهادراسة يف رؤوس املوضوAات وقوامئها: : : : الت�ليل املوضوعي ملصادر املعلومات �ملك&بات ومرافق املعلوماتالت�ليل املوضوعي ملصادر املعلومات �ملك&بات ومرافق املعلوماتالت�ليل املوضوعي ملصادر املعلومات �ملك&بات ومرافق املعلوماتالت�ليل املوضوعي ملصادر املعلومات �ملك&بات ومرافق املعلومات. موىس، Uادة عبد املنعم - 2

  .14.؛ ص.]ت.د[
  .9.؛ ص2003فة العلمية، دار الثقا: ، إالسك�درية2.ط.. م=ادئ التصنيفم=ادئ التصنيفم=ادئ التصنيفم=ادئ التصنيف.  عبد الهادي، محمد ف&حي - 3
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ح التصنيف وفقا لطريقة املعاجلة املوضوعي للمجموعات، باإلضافة إىل أنه قد يشتمل على بعض الوسائل اليت تتي
أو شكل املواد، والتصنيف وفقا للرتتيب األلفبائي للموضوعات ومن البديهي أن يكون نظام التصنيف مطبوعا أو 

  .إلكرتونيا متاحا يوفر اخلدمة السريعة للمستفيد
  :تنقسم نظم التصنيف إلى

  :اشهرها على اإلطالق واليت تغطي مجيع فروع املعرفة البشرية التصنيف العامةنظم  

 .هنفس  باملعىن احلديث وأكثرها شهرة يف الوقت تصنيفالأول نظم من وهو : تصنيف العشري لديوي -

النظم العامة تفصيال  أكثرثاين خطة كبرية ظهرت إىل الوجود وتعد من : التصنيف العشري العاملي -
 .خاصة يف ااالت العلمية و التكنولوجية

 .األمريكية تصنيف مكتبة الكونغرس -

 .التصنيف البيبليوغرايف لبليس -

 .تصنيف الكولون لراجناناتان -

يف فرع واحد من فروع  التصنيف المتخصصةوهناك باإلضافة إىل هذه النظم العامة عدد كبري من نظم 
  :املعرفة اإلنسانية من أمثلة ذلك

 .تصنيف املكتبة الوطنية للطب بالواليات املتحدة األمريكية -

 ).روث أنييل وجاك ملز(ملكتبات واملعلوماتتصنيف علم ا -

 ).عبد الوهاب أبو انور(التصنيف البيبليوغرايف لعلوم الدين اإلسالمي  -

محد أ( هذا فضال عن التصانيف اخلاصة بأنواع معينة من املواد على غرار جداول تصنيف اخلرائط العربية
 .(1اء اإلبراهيم، وبك شعيب( الصحفية، وكذلك خطة تصنيف القصاصات )أنور عمر، وأوديت بدران

  :التصنيف في النظم المقروءة آليا.2.1.2.1.2

يستخدم التصنيف يف اسرتجاع التسجيالت البيبليوغرافية املقروءة آليا حيث أنه يف هذا اال توجد  
اخلدمة أكثر مما يف الغرضني السابقني، وهلذا فإن األسس واملبادئ املستخدمة يف وضع تصنيف بيبليوغرايف  إمكانية

لتنظيم واسرتجاع التسجيالت املقروءة آليا ليس من الضرورة أن تكون هي نفسها املبادئ املستخدمة يف تصميم  
وأحد األسباب  ،ألدوات البيبليوغرافية الورقيةالتصنيف لرتفيف الوثائق ووصف املداخل يف الفهارس وغريها من ا

غالبا ما يكون أكثر ختصيصا و أكثر  ،لذلك هو أن التصنيف املستخدم لالسرتجاع املوضوعي يف فهرس آيل
يف  ل مقروء آليا يتيح بعدا جديداتفصيال، والسبب اآلخر هو أن التصنيف للتسجيالت البيبليوغرافية يف شك

املوضوعي، بينما يتيح التصنيف املستخدم لوصف املداخل يف الفهارس وغريها من األدوات  البيبليوغرافية  حثلبا

                                                 
  . 244.؛ ص2004مك&بة ا6ار العربية �لك&اب،: القاهرة.  4.ط. مقدمة يف الفهرسة والتصنيفمقدمة يف الفهرسة والتصنيفمقدمة يف الفهرسة والتصنيفمقدمة يف الفهرسة والتصنيف. عبد الشايف، حسن محمد؛ شعالن، جامل عبد امحليد - 1
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للبحوث  اإلضايفالورقية الوصول عن طريق عدة أوجه، أما التصنيف املستخدم يف امللفات املؤمتتة فإنه يتيح البعد 
  . اهلرمية

يسمح للمستفيد أن يدخل عند أي نقطة واألهم من ذلك وحىت يعمل النظام اآليل بفاعلية، فإنه جيب أن 
أن يكون النظام مبنيا بطريقة منطقية، فنظام التصنيف حىت وان استخدم مع احلواسيب، فإنه سيكون جيدا بقدر 
جودة منطقه الداخلي، وحىت مع وجود أفضل الرموز فإن نظام التصنيف لن يكون جيدا إذا مل يوفر أوضاعا 

نظام  أي إن. وعات اجلديدةات واضحة وغري متعددة وإذا مل يسمح باإلضافة املنطقية للموضوعالقات للموضوع
للتصنيف سوف يفرض قيودا تؤثر على فاعليته يف كل األنواع الثالثة من االستخدامات، وإن كان ذلك بطرق 

النظام اآليل بغض النظر خمتلفة فالسهولة اليت يعمل ا نظام االسرتجاع  ختتلف كذلك مع اختالف تصميم برامج 
  .1عن منطقية نظام التصنيف نفسه

  :قوائم رؤوس الموضوعات .2.2.1.2

تتمثل يف املداخل املوضوعية اليت حيتوي عليها الفهرس املوضوعي، فهي عبارة عن مصطلحات تستخدم 
املوضوعات اعتمادا للداللة على موضوع أو موضوعات مصادر املعلومات ويعمل املفهرس هنا على الكشف عن 

على الوسائل اليت توضح املالمح املادية ملصادر املعلومات، وبعد ذلك عليه انتقاء املصطلحات اليت تدل على 
إىل املصادر األخرى اليت تتناول نفس املوضوع الذي  من أجل تيسري وصول املستخدم املوضوعات بدقة واختصار

ضوعات خاصة وأن غالبية استفسارات املستفيدين تتعلق مبوضوع معني يريده، وهنا تتجلى أمهية اختيار رؤوس املو 
فرؤوس  .وي مجيع املداخل املوضوعية يف ترتيب ألفبائيحت يتال أداة البحثوهذا طبعا ال جييب عنه سوى 

صول عليها احل ريدي الوصول إىل املوضوعات اليتمتكن املستفيد من  املوضوعات توفر عالقة أقرب إىل املوضوع
 .2خطة التصنيف املتبعة معرفةدون احلاجة إىل 

 Library of Congress (LCSH)قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس وغين عن التعريف أن 

Subject Headings وقائمة سيرز(Sears List of Subject Headings)   ماهلما و  ،األمريكيتنييف هذا  إسهاما
اال، حيث أعدت قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونغرس طبقا لألسلوب التطبيقي الذي يعتمد على انتقاء 
رؤوس املوضوعات من اإلنتاج الفكري احلقيقي املوجود مبكتبة الكونغرس  ومن واقع جمموعاا، وهلذا مت 

ستويات، وهي تعترب يف الوقت نفسه مبثابة  استخدامها داخل وخارج الواليات املتحدة يف مكتبات من كافة امل
  . كشاف حتليلي لتصنيف مكتبة الكونغرس
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فكانت استجابة لطلب العديد من املكتبات اليت ال تناسبها قائمة الكونغرس  (Sears)أما قائمة سريز
الضخمة واملعقدة، بالرغم من أا اتبعت أشكال رؤوس املوضوعات املستخدمة يف قائمة الكونغرس وأخذت 

 عكست رؤوسها ، فإنكونغرس قد قامت على أساس تطبيقيالعديد من الرؤوس الواردة فيها، وإذا كانت قائمة ال

ومن مظاهر املرونة . ما كان موجودا يف مكتبتها من مقتنيات، فإن قائمة سريز قد قامت على أسس نظرية قياسية
والتقارب بني قائمة سريز وقائمة الكونغرس أن املفهرسني ميكنهم استخدام رؤوس املوضوعات الواردة يف كلتا 

  1.تياجات املفهرسني املوضوعينيعندما ال تليب  القائمة اح ،خاصةالقائمتني عند الضرورة 
وجتدر اإلشارة إىل أن التصنيف ورؤوس املوضوعات يكمالن بعضهما البعض، فقد يدل رقم التصنيف يف 
بعض األحيان على اجلانب الذي عوجل منه املوضوع وعليه فإن مصادر املوضوع الواحد قد تأخذ أرقام تصنيف 

در املعلومات املوضوع الواحد يف عدة خمتلفة تبعا الختالف الزاوية أو اجلانب الذي عوجل منه املوضوع، وتتوزع مصا
وتعمل نظم احلديثة السرتجاع املعلومات على التكامل بني التصنيف . مواضع بدال من جتميعها يف مكان واحد

يتجلى ورؤوس املوضوعات، دف وضع كل الطرق واآلليات املمكنة للوصول  إىل املوضوع وإتاحته للمستفيد، 
ية اهلجائية لنظم التصنيف، والفهارس املصنفة، واألدلة املصنفة لقوائم رؤوس من خالل الكشافات املوضوع ذلك

وإذا كان نصف العلم تنظيمه فإن التكشيف أحد وسائل التنظيم . املوضوعات، والفهارس املوضوعية اهلجائية
. األلفبائية بأدواته املتمثلة يف قوائم رؤوس املوضوعات واملكانز اليت جتمع بني خصائص التصنيف واملصطلحات

أما وقد . ويف الواقع أن اإلنتاج الفكري عرب تارخيه الطويل كان حتت السيطرة اليدوية ألنه كان يف احلدود املمكنة
حدثت ثورة املعلومات وزاد اإلنتاج الفكري وتعددت أشكال مصادر املعلومات منذ منتصف القرن املاضي أصبح 

ية والتكنولوجية املوجودة خاصة يف استخدام أجهزة اإلعالم اآليل يف من الضروري االستفادة من اإلمكانات العلم
  .املساعدة على السيطرة على هذا الكم اهلائل من املعلومات

  

3.1.2KKKK�"�#$� �Wא

إن التطورات احلديثة يف ميدان التحليل املوضوعي ملصادر املعلومات تنعكس إىل حد كبري على إعداد 
وكذلك  للباحثني متاحةالكشافات هو جعل املعلومات اليت تتضمنها املصادر الكشافات، فالغرض الرئيسي من 

  .بعد ختزينها دراستهمملساعدم على اختيار املصادر موضع 

املداخل يف كشاف أو  إنشاءعملية  ،أشكال التحليل املوضوعي للوثائق كشكل من  التكشيفب يقصد
كما يقصد به إعداد الكشافات أو إعداد مداخل .إعداد املداخل اليت تقود للوصول إىل املعلومات يف مصادرها

الكشافات اليت تؤدي للوصول إىل املعلومات يف مصادرها وتتضمن هذه العملية بإجياز فحص الوثيقة وحتليل 
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احملتوى، وإضافة مؤشرات املكان، وجتميع املداخل الناجتة يف كل  ، وحتديد مؤشراتاحملتوى وفقًا ملعايري حمددة
  .  متماسك

التكشيف أحد أشكال التحليل املوضوعي للمعلومات وهو ميثل املستوى األول للتحليل، وقد  يعترب
عرف التكشيف على أنه عملية حتليل احملتوى املوضوعي ملصادر املعلومات والتحليل عن هذا احملتوى من خالل 

حتليل حمتوى املعلومات هو عملية " Borkoو   Bernierوالتكشيف كما يعرفه كل من  ،. 1لغة التكشيف
عميقة الستخراج معظم املفاهيم  أي أنه حماولة  2."نظام التكشيف بلغة  لسجالت املعرفة والتعبري عن هذا احملتوى

  . املطروحة يف الوعاء الفكري ويزيد عن التصنيف بالتغطية الكاملة

  :نظم التكشيف. 1.3.1.2

عبارة عن جمموعة من اإلجراءات تنظم حمتويات تسجيالت املعرفة  Indexing System نظام التكشيف 
وقد يكون  ،اقد يكون التكشيف ملنت الوثيقة أو للمصادر املرجعية اليت اعتمد،ألغراض اسرتجاعها عند احلاجة

أما تكشيف  ،تكشيف املنت باستخدام كلمات الوثيقة نفسها أو باستخدام مصطلحات من قائمة خارجية
وقد  .املصادر املرجعية فهو يقوم على الربط بني مؤلف الوثيقة أو عناصر أخرى فيها واملصادر املعتمدة على الوثيقة

" ونظام التكشيف هو  ،أو على االستخدام اآليل د اليدويأدى ذلك إىل نشأة نظم للتكشيف تعتمد على اجله
؛ لتنظيم حمتويات سجالت املعرفة ألغراض االسرتجاع )أو اآللية/ اليدوية و(جمموعة من اإلجراءات احملددة 

الحق الربط مبا يتيحه من مصطلحات فردية تستخدم   تكشيفال يفاستخدام املكانز يساعد كما أن .3"والبث
وعلى الرغم من .كما هي يف مرحلة التكشيف، ومن مث يتم الربط بينها وبني مصطلحات أخرى يف مرحلة البحث

   .4أن نظام الربط الالحق يتميز بسهولة استخدامه وتكلفته االقتصادية؛

  :  التكشيف اتلغ .2.3.1.2

يعترب هذا املصطلح حديثًا نسبيًا ويستعمل للداللة على تعيني ألفاظ الكشاف بصورة واضحة من        
يف حالة األنظمة اهلجائية للكلمات يف العالقات الداللية والرتكيبية بني ألفاظ مات أو رموز للوثائق والتحكم، كل

  .الكشاف

                                                 
  . 11. ص. Qدار الك&اب العاملي؛ Aامل الك&اب احلديث: عامن -.1.ط. التكش<يف و/س<ت�الص واCٔنرتنت يف املك&بات ومراكز املعلوماتالتكش<يف و/س<ت�الص واCٔنرتنت يف املك&بات ومراكز املعلوماتالتكش<يف و/س<ت�الص واCٔنرتنت يف املك&بات ومراكز املعلوماتالتكش<يف و/س<ت�الص واCٔنرتنت يف املك&بات ومراكز املعلومات. العناسوة، محمد Aيل - 1
  .109.، صاملرجع السابق . جو;ز، وا9ن - 2
  .325. ، ص 1997دار الرشوق ، : عامن .  Aمل املك&بات واملعلوماتAمل املك&بات واملعلوماتAمل املك&بات واملعلوماتAمل املك&بات واملعلومات    املرجع يفاملرجع يفاملرجع يفاملرجع يف. . . . اهلمرشي، معر ٔ
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فة أو و الكلمات اليت قد تكون رؤوس موضوعات أو واصفات من قوائم رؤوس موضوعات معر  ىتعطإذ 
وقائمة رؤوس املوضوعات  الرموز من قوائم تصنيف معروفة أيضاً ،وهلذا فهي تستعمل لغة مقيدة ، ىوتعط مكانز ،
إذا ميكن  ، لغة الرمزيةال نع زالبار ثال يكون املقيدة ،وتصنيف ديوي العشري امللغة ال نمثال عأوضح الكربى 

   .1تقسيم لغات التكشيف إىل قسمني األوىل لغة مقيدة والثانية لغة طبيعية أو غري مقيدة 

وهي اللغة اليت تتحدد مفرداا وحتسم مشكالا الداللية وتستقر  :اللغة المقيدة .1.2.3.1.2
قواعدها النحوية من البداية حبيث تكون بني يدي املكشفني أدوات جاهزة مشتملة علي املداخل الكشفية يف 

تمثل يف وهي ت. أشكال حمددة ينبغي التقيد ا يف التعبري عن ناتج التحقيق من احملتوى املوضعي ألوعيه املعلومات
ديوي وتصنيف مكتبة الكوجنرس  والتصنيف العشري العاملي لالعشري تصنيف الك خطط التصنيف احلصرية 

وتتمثل " راجناناتان "،كما تتمثل أيضًا يف خطط التصنيف الوجهية أو التحليلية الرتكيبية اليت وضع أسسها العامل 
أو امللفات اإلسنادية املوضوعية ،كذلك تتمثل يف املكانز أيضًا يف قوائم ورؤوس املوضوعات املعيارية أو املقننة 

  .2على اختالف مستوياا وتنوع أشكاهلا 

وتسمي أيضًا اللغة الطبيعية، أو لغة النص احلر فهي تستخدم  :اللغة غير المقيدة. 2.2.3.1.2
ألن املصطلحات  الكلمات احلقيقية للوثيقة كألفاظ تكشيف، ويطلق على هذا النوع من التكشيف املشتق ،

ويف هذا النوع من التكشيف .املستخدمة يف الكشاف تشتق مباشرة من نص الوثيقة أو من عنواا أو مستخلصها 
ال تكون فيه جهود مبذولة للسيطرة على العالقات الداللية بني مصطلحات التكشيف أو تقييده، أي ما قد 

تلك املصطلحات املتاحة للمستفيد بنظام االسرتجاع،  يكون مت وصفه مث تكشيفه دون أن تكون هناك روابط بني
  . 3وتشتمل اللغة غري املقيدة على املرتادفات، وأشباه املرتادفات واألشكال واللهجات املختلفة للكلمة

 مارتجاع من اللغات غري املقيدة، و مؤيدو التكشيف بالتعيني أن اللغات املقيدة أكثر كفاءة يف االس ىوير   
الرأي ما اجري من اختبارات على لغات التكشيف ويوجد مقياسان لتقييم أداء لغـات التكشيف  يؤكد صحة هذا

حيث يتأثر االستدعاء والتحقيق يف االسرتجاع بلغة التكشيف .  precisionوالتحقيـق   recallوهـي االستدعـاء 
 تكشيف الوثائق أو املستخدمة ومدى ختصصها وتأثرها بالطريقة اليت تستخدم ا هذه اللغة سواء يف
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وقد تبني من االختبارات اليت أجريت على لغات التكشيف أن هناك تناسبًا عكسيًا بني كل من .االستفسارات 
  . 1االستدعاء والتحقيق، حيث إن أي ارتفاع يف إحدامها يؤدي إىل اخنفاض يف األخرى

2.2�K�K�K�Kא����دא��א����دא��א����دא��א����دא���F�F�F�F��'���������א��
�����������EEEEو(א)�א���'�����و(א)�א���'�����و(א)�א���'�����و(א)�א��	�,�-�,����
������א����	�,�-�,����
������א����	�,�-�,����
������א����	�,�-�,WWWW  

1.2.2KKKK������.א����دא�����K� �

  : تعريف الميتاداتا . 1.1.2.2

ما وراء البيانات، ما بعد : ثلم ظهرت للداللة على امليتاداتا كثرية،  فرداتمبالفكري يزخر اإلنتاج 
البيانات، واصفات البيانات، البيانات الواصفة، البيانات اخللفية، امليتاداتا،  ائفوص البيانات، ما فوق البيانات،

وقد شاركت كثري  ، توجد العديد من التعاريف وإمناوال يوجد تعريف واحد للميتاداتا، . امليتاديتا، البيانات الفوقية
  ) IFLA( جلمعيات املكتباتمنها تعريف االحتاد الدويل، من املؤسسات واألفراد يف وضع تعاريف للميتاداتا

أما    .2"بيانات يتم استخدامها يف وصف وحتديد املصادر اإللكرتونية يف بيئة الشبكات" بأا  وصفهاحيث 
فقدمت تعريفا   )National Information Standards Organization )NISO= تعريف املنظمة الوطنية لتقييس املعلومات

امليتاداتا معلومات مهيكلة تصف وتشرح وحتدد مصدر املعلومات، أو مبعىن آخر جتعل من أن " أكثر دقة وهو
   .3"السهل اسرتجاعه واستخدامه وإدارته

وجودة يف منطقة رأس تلك املعلومات امل" بأا )  Danny Sullivan( وقد عرفها داين سوليفان 
عبارة عن مجل تصف مصادر املعلومات لكي بأا ) Marty Kurth( وعرفها مارثي كورث ."صفحات الويب

بأا بيانات ) ,Chris Taylor(وعرفها كريس تايلور . متكننا من اجياد واستخدام وتقييم وحفظ تلك املصادر
) Clyde(أما كاليد  . مهيكلة تصف خصائص مصادر املعلومات من خالل جمموعة من العناصر املعدة مسبقا

وتكشف مصادر املعلومات لتسيري الوصول إليها، وهي غري مرئية للمستفيد من  فرتى أن امليتاداتا بيانات تصف
 .4مصادر املعلومات اإللكرتونية

                                                 
Aامل : الر^ض -،الوهاب عبد السالمNرمجة ٔ
بو ٔ
نور، عبد / الت�ليل املوضوعي يف فهارس البحث املبارشالت�ليل املوضوعي يف فهارس البحث املبارشالت�ليل املوضوعي يف فهارس البحث املبارشالت�ليل املوضوعي يف فهارس البحث املبارش.  بول، جون./سد9ر؛ ج.ٔ
لوري، راو ؛مكب، د - 1

  ،84 -18،ص.  1997الك&ب،
مطبوAات مك&بة املa فهد الوطنية، : الر^ض )  الوطنية فهد املa مك&بة جم©. ( تطبيق�ةتطبيق�ةتطبيق�ةتطبيق�ة دراسةدراسةدراسةدراسة  :الرمقيالرمقيالرمقيالرمقي احملتوىاحملتوىاحملتوىاحملتوى دمعدمعدمعدمع يفيفيفيف ودورهاودورهاودورهاودورها امليتادا(امليتادا(امليتادا(امليتادا(.  العريب، ٔ
محد عبادة - 2

 .139. ص.  2010 ، 1.، ع 16. مج
3 - National Information Standards Organization (NISO). Understanding Metadata . Bethesda, (USA) : NISO 
Press. 2004.p. (pdf). Disponible sur  URL: www.niso.org. 

 .139.ص. املرجع السابق. العريب، ٔ
محد عبادة -4
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حقول أساسية وأخرى  تشتملأي  ةيهيكلبنية  ذاتكما أن امليتاداتا تقدم يف شكل بيانات إلكرتونية 
على شكل لغات خمتلفة  إنشاؤها يتمغالبا ما و ، مرتبطة باملصدر وتستخدم منفصلة عنه )Tags( تيجان ا فرعية
قدرات تلك  هاتطور  ومدىوختتلف إمكانيات كل لغة حسب ظهورها ، )HTML – SGML - XMXL(  مثل

هذه  أما أكثر. من برامج معاجلة الكلمات هامأصبحت جزء  إذ ،البساطةب تتميز )HTML( لغة ف ،اللغات
تقدم الكثري من اإلمكانيات يف الربط بني أجزاء امللف الواحد والوعاء  اليت )XML( لغة ، هيف طورات اللغات

   .1وامللفات األخرى أو املواقع األخرى على شبكة اإلنرتنت

  : نشأة وتطور الميتاداتا. 2.1.2.2

يف اإلنتاج الفكري منذ الستينات من القرن املاضي، إال أن استخدامه  Metadataظهر مصطلح امليتاداتا 
من قبل املتخصصني يف جمال املكتبات واملعلومات، حيث ظهر املصطلح بصورة متكررة يف اإلنتاج مل يكن 

وذلك بغرض وصف املعلومات اليت توثق خصائص املعلومات ، الفكري الصادر عن نظم إدارة قواعد البيانات 
يشري بعض الباحثني إىل أن مصطلح امليتاداتا بدأ يظهر بشكل واضح يف و اليت تشتمل عليها قواعد البيانات، 

اخلاص بنظم إدارة قواعد البيانات يف الثمانينات من القرن العشرين ، وأن استخدام هذا املصطلح   الفكرياإلنتاج 
د أن مصطلح ومن املؤك .كان لوصف املعلومات املطلوبة لتوثيق خصائص املعلومات احملتواة يف قواعد البيانات

  .1960ذلك املصطلح كان يف عام ل ظهور أن أولو وغ اإلنرتنت ، ز ومفهوم امليتاداتا سبق ب

دة أشكال مقننة وخالل العقد الثاين من القرن املاضي وكنتيجة الستخدام احلاسب اآليل ظهرت ع  
والزالت الصيغة  كانتهذه الصيغة  ). MARC(ولعل أشهرها صيغة مارك  ةيالبيبليوغراف تسجيالتاللتخزين 

ومع ظهور اإلنرتنت ظهرت نوعية جديدة من أوعية  .ومراكز املعلومات املكتباتمعظم  يفالقياسية املفضلة 
ما يعرف اآلن بدلن  عجل بظهور األمر الذي . املعلومات، تتمثل يف مواقع اإلنرتنت واملصادر األخرى املتاحة ا

والذي  ، XMLتطبيقات لغة ستخدام معايري امليتاداتا و وا رتونية، لنظام موجه لفهرسة االلك Dublin Coreكور 
  . 2  ات بالواليات املتحدة األمريكيةاملعلوم لتقييساملنظمة الوطنية  اعتمدته

 :أهمية الميتاداتا في تنظيم المعلومات. 3.1.2.2

التعامل معها فالعامل اليوم  إن تدفق البيانات بكم هائل عرب اإلنرتنت يعد مشكلة حقيقية حول كيفية
وأن القائمني على إعداد مواقع اإلنرتنت هم  ،معلومايت نظام إىليتحول من نظام اقتصادي تسانده املعلومات 

                                                 
 :م&اح Aىل الرابط] : Aىل اخلط.[ 32. ، ع2005). املعلوماتية( ش¬ٔة والتطورش¬ٔة والتطورش¬ٔة والتطورش¬ٔة والتطور� � � � ال ال ال ال : : : : امليتادا(امليتادا(امليتادا(امليتادا(.  .  .  .  ٔ
محد يوسف، )افظ ٔ
محد -1

http://informatics.gov.sa/details.php?id=343 . 20/04/2010(رخي الز^رة.  
  .175. ص. املرجع السابق . العريب، ٔ
محد عبادة - 2
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شكل كتابة النص ب اهتمامهملبحث عرب مفهوم النص بقدر با االهتمام يولونليسوا مبوثقني ، لذلك ال  باألصل
  1.البحث عنها عملية الوصول للمواقع املراد شيف املواقع املهمة لكي تسهلداخل املوقع، لذلك وجبت فهرسة وتك

مشاركة امليتاداتا الوصفية املتوافقة مع معايري وصف مصادر املعلومات املتاحة يف إطار  عالوة على ذلك،
وذلك من خالل توفري إمكانيات  اجلديدةإىل مصادر املعلومات  الوصولو  كتشافاال يزيد من إمكانية  ،شبكي

 املوادإىل جانب السماح بتكشيف وفهرسة  ،البحث املستندة على جمموعات من احلقول مثل العنوان واملؤلف
نص، صوت، (وتلعب امليتاداتا دورًا فيما يتعلق مبصادر املعلومات الفائقة اليت حتتوى على ، األخرى غري النصية

كما ال يقتصر دور امليتاداتا . ة منها أو الوصول إليها يف حال غياب امليتاداتا، واليت يصعب االستفاد...)صورة
،  ماتعلى خدمة املستفيد النهائي فقط حيث تلعب دوراً أساسياً خلدمة العاملني يف جمال املكتبات وتقنيات املعلو 

احملتوى املوضوعي  إدارةتستخدم امليتاداتا داخل أنظمة ف .كما تسمح بإدارة وحفظ وصيانة اموعات الرقمية
  .مقاطع فيديوأو  ، صوراً،توى املوضوعي سواء كانت نصوصاً دف حترير وإدارة وحبث وإعادة استخدام ونشر احمل

2.2.2�K�K�K�K0'�אع�א����دא��W  

  :ميكن تقسيم امليتاداتا إىل ثالثة أنواع هي  

  :   Descriptive Metadata الميتاداتا الوصفية. 1.2.2.2

ومن خالهلا ميكن التعرف وفهم ما مت احلصول عليه من  ،بالفهرسة الوصفية وإجراءااوهذه أشبه 
حمتويات املواقع ومصادر املعلومات الرقمية ، حيث يتم إعطاء العنوان للمعلومات الرقمية، من هو املسؤول عن 

، اللغة   احية الدالةأو هيئة ، حتديد املوضوع أو الكلمات املفت) كشخص(إجيادها وإنشائها ، مؤلف مثًال 
بالرغم من كوا ) format(املستخدمة ، تاريخ إعداد املادة وحتويلها إىل الشكل الرقمي ، الشكل املتوفر للمادة 

مادة رقمية ولكن هناك مجلة من املواصفات الواجب ذكرها ملساعدة الباحثني واملستفيدين التعامل معها ، مثًال 
استخدامها وتوفرها ، نوع احلواسيب املستخدمة ومواصفاا،التغطية وتشمل عدد الربجمية أو الربجميات الواجب 

الصفحات أو الدات لألصل الورقي احملول إىل شكل رقمي والسنوات املشمولة ذه العملية خاصة بالنسبة 
    . 2ملقاالت الدوريات

  

  

                                                 
  .284. ،  ص2006دار صفاء؛دار جر9ر، : عامن . الفهرسة املتقدمة واحملوس<بةالفهرسة املتقدمة واحملوس<بةالفهرسة املتقدمة واحملوس<بةالفهرسة املتقدمة واحملوس<بة.  .  .  .  طفيAليان، رحبي مص - 1
 381. ، ص املرجع السابق ....الفهرسة املتقدمة واحملوس<بةالفهرسة املتقدمة واحملوس<بةالفهرسة املتقدمة واحملوس<بةالفهرسة املتقدمة واحملوس<بة. Aليان، رحبي مصطفي  - 2
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  :   Structural Metadata: الميتاداتا الهيكلية أو البنائية. 2.2.2.2

ويشمل هذا النوع وصفًا متكامًال للمواد ومصادر املعلومات اليت مت حتويلها من شكلها التقليدي إىل 
مث عدد ) اليت متثل األصل للكتاب( الشكل احملوسب اجلديد ، وأفضل مثل على ذلك الصفحات الورقية 
ن التحول سيتغري حتماً بني أل) images(الصفحات اليت غريت الشكل الورقي إىل الشكل الرقمي وتعرف بالصور 

  . 1أعداد الصفحات من الشكل الورقي إىل الشكل الرقمي

   :Administrative Metadata : الميتاداتا اإلدارية .3.2.2.2

البيانات اإلدارية تتعلق بأسلوب اإلتاحة واإلدارة وحفظ املصادر الرقمية ، وميكن أن تقدم معلومات حول 
حول كيف ومىت )  Records(واستخدامها كذلك ميكنها أن توفر قيدًا أو تسجيله حجم امللفات وكيفية فتحها 

مت إنشاء وعمل املعلومات الرقمية ، كذلك معلومات حول توثيق هذه امللفات إضافة إىل ما أصبح يعرف بإدارة 
وجمموعات  حقوق االستخدام بعد أن أصبحت املكتبات الرقمية تتيح للباحثني واملستفيدين استخدام ممتلكات

املكتبة إضافة إىل إمكانية الدخول واستخدام مصادر معلومات رقمية ال متتلكها املكتبة وال تعد جزءاً من حمتوياا 
   2.وإمنا نصل إليها من خالل خدمات املعلومات على اخلط املباشر ملكتبات ومؤسسات أخرى

�Wא����دא��وظائف . 3.2.2 �

انات الوصفية وهو تسهيل اكتشاف املعلومات ذات الصلة، هناك سبب مهم إلنشاء ما وراء البي
فباإلضافة إىل اكتشاف املصدر فبإمكان ما وراء البيانات أن تساعد على تنظيم املصادر اإللكرتونية وتسهيل 

  .القابلية للتشغيل املتبادل وتعريف أو تشخيص رقمي ودعم عمليات أنشطة األرشفة واحلفظ

  :اكتشاف المصدر. 1.3.2.2

تعمل ما وراء البيانات على خدمة الوظائف اكتشاف املصدر اليت تقوم ا الفهرسة اجليدة من خالل  
الفرصة الكتشاف املصادر بواسطة معايري متاحة، وتشخيص وحتديد املصادر واجلمع بني املصادر املتماثلة،  إتاحة

  .معلومات عن املواقع وإعطاءوكذلك متييز الغري متماثلة 
  
 

                                                 
  . 163. ؛ ص2008مطبوAات مك&بة املa فهد الوطنية، : الر^ض ....بني التخطيط والتنف�ذبني التخطيط والتنف�ذبني التخطيط والتنف�ذبني التخطيط والتنف�ذ: : : : املك&بات الرمقيةاملك&بات الرمقيةاملك&بات الرمقيةاملك&بات الرمقية.  �مفلح، فاNن سعيد - 1
  5. ص). سلس© املعلوماتية(؛ 2005مطبوAات مك&بة فهد الوطنية،: الر^ض. . . . فهم ما وراء البيا�تفهم ما وراء البيا�تفهم ما وراء البيا�تفهم ما وراء البيا�ت. هودج، ج�بل - 2
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  :تنظيم المصادر اإللكترونية .2.3.2.2

بينما ينمو عدد املصادر املبنية على شبكة الويب بشكل واضح فإن جتمع املواقع أو املداخل      
وميكن . تعد مفيدة بشكل متزايد يف تنظيم أدوات ربط املصادر املبنية على مجهور املستفيدين أو على املوضوع

يف صيغة لغة يئة النصوص  ومواقع املرمزة أمساءبناء مثل هذه القوائم كصفحات شبكة ساكنة على الويب مع 
أكثر شيوعا بأن تبىن هذه الصفحات بشكل ،، وعلى أية حال فإن األمر أكثر فعالية )HTML(الفائقة 

ديناميكي من وراء البيانات املخزنة يف قواعد البيانات وميكن استخدام أدوات متنوعة من الربجميات الستخالص 
 .لتطبيقات شبكة الويبوعادة تشكيل املعلومات بطريقة ذاتية آلية 

 : القابلية للتشغيل المتبادل. 3.3.2.2

يتيح وصف املصدر مع ما وراء البيانات لفهم العنصر البشري واآليل بطرق ترتقي بالقابلية للتشغيل 
من وبنية البيانات وواجهات التعامل . املتبادل هي قدرة األنظمة املتعددة مع أجهزة احلاسب اآليل وبراجمها املختلفة

أجل تبادل البيانات بأقل خسارة ممكنة من احملتوى والفعاليات الوظيفية بني اخلطط واملصادر عرب شبكة العمل 
حبث نظام التهجني وجين : مها  وهنالك طريقتان للوصول إىل فهم التشغيل املتبادل .بطرق أكثر اتصاال والتحاما

االستخدام لبحث نظام التهجني ، إن منفذي مواصفة  هو شائع Z39.50مثرة ما وراء البيانات ، إن بروتوكول 
Z39.50 موعة مشرتكة من  ال يشاركون يف ما وراء البيانات ، ولكنهم م البحثية وفقًايرمسون خرائط قدرا

  .خصائص البحث

 :الوصف الرقمي. 4.3.2.2

تشمل معظم خطط ما وراء البيانات عناصر مثل أعداد معيارية لوصف متفرد لعمل أو كائن تشري إلية ما     
وراء البيانات ، وميكن كذلك وصف موقع كائن رقمي أيضًا باستخدام أسم ملف ، واحملدد املوحد ملواقع املصادر 

URL  در أو بعض عوامل الوصف املستمرة مثل احملدد املوحد ملوقع املـصـPURL  أو حمدد الكائن الرقميDOI 
 URLاملصدروتفضل عوامل التحديد املستمرة ألن مواقع الكائنات غالبًا ما تتغري مما جيعل احملدد املوحد ملوقع 

املعياري ، وباإلضافة إىل العناصر احلقيقية الواقعية اليت تشري إىل املوضوع فيمكن جتميع ما وراء البيانات لتعمل  
 . يد بيانات متيز أحد املواضيع عن موضوع أخر من أجل أغراض إعطاء الصفة الشرعيةكمجموعة حتد

 : عملية األرشفة والحفظ. 5.3.2.2

تعد ما وراء البيانات مفتاحاً لتأكيد حقيقة أن املصادر سوق تدوم وتتواصل حبيث ميكن الوصول إليها يف 
من أجل   قب خط سري أصل الكائن الرقميتتطلب عملية األرشيف واحلفظ عناصر خاصة لتع –املستقبل 
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عملت كثري من املنظمات على مستوى   .املستقبلية  التقنيات  وصف مساته الطبيعية وتوثيق سلوكه لكي حياكى
عاملي تعريف وحتديد خطط ما وراء البيانات من أجل احلفظ الرقمي ومشل ذلك املكتبة الوطنية يف أسرتاليا 

   .يف األرشيفات الرقمية  ومركز احلاسب اآليل CURLماذج األصلية ومشروع سيدار الربيطاين  الن

  :معايير الميتاداتا. 4.2.2

املختلفة، واليت تتفق أحيانا عايري امليشري اإلنتاج الفكري الصادر عن امليتاداتا إىل صدور عدد كبري من  
وقد ظهرت تلك املعايري لتغطية احتياجات املتخصصني يف مجيع ااالت؛ لذا فقد كان . يف بعض عناصرها

بعضها موجها إىل فئات معينة ، وبعضها اآلخر عام يف تطبيقه مصمم الستيعاب املعلومات من املصادر الرقمية 
مشكالت  امليتاداتا فأي فئة ميكنها يف أي وقت  إحدىتعدد املعايري ميثل  والواقع أنبكافة أشكاهلا وجماالا، 

الشروع ففي وضع معايري خمتلفة تشمل ما يتفق مع اهتماماا املتخصصة من العناصر سواء أكانت حمدودة أم 
  :ونذكر من هذه املعايري ما يلي. واسعة خاصة ما يتوافق مع احتياجات املستفيدين منها

 : Dublin Core دبلن كور. 1.4.2.2

من أشهر معايري امليتاداتا وتولدت هذه التسمية عن ورشة عمل عقدت يف مدينة دبلن بأوهايو  
وقد أنشئ دبلن كور أساسًا ليكون معيارًا بسيطا وخمتصرًا لوصف الوثائق على . 1995بالواليات املتحدة سنة 

عيار ليشمل أنواع أخرى من املواد والتطبيقات اليت تتطلب شبكة املعلومات الدولية ولكن امتد استخدام هذا امل
قدرًا من التعقيد وملساعدة املؤلفني لوصف مواردهم على الشبكة الدولية، وأدى هذا إىل التمييز بني نوعني من 

فهو يتكون من مخسة عشر عنصرا .  دبلن كور األول هو دبلن كور مفصل والنوع الثاين هو دبلن كور بسيط
 :                                                         1لى ثالث فئاتمقسمة ع

 .العنوان ،املوضوع ، الوصف، املصدر اللغة، العالقة، والتغطية: ويضم سبعة عناصر المحتوى -

 .املنشئ، الناشر، املساهم، واحلقوق: وتضم أربعة عناصر الملكية الفكرية -

 .)URL(التاريخ ، نوع املصدر ، الشكل ، املعّرف أو احملدد: ويضم أربعة عناصر اإلصدار -

  : MARC Standard معيار مارك. 2.4.2.2

لوصف خمتلف مصادر املعلومات الورقية ونقل أو حتويل البيانات من   MARCمت تصميم معيار مارك 
. 21ة ومارك الكندي لتكوين معيار مارك وقد مت تطويره بدمج معياري مارك األمريكي. نظام إىل نظام آخر

                                                 
  .233.، ص2007مطبوAات مك&بة فهد الوطنية، : الر^ض . ٔ
ساس<يات ما وراء البيا�ت الخ&صايص املك&بات واملعلوماتٔ
ساس<يات ما وراء البيا�ت الخ&صايص املك&بات واملعلوماتٔ
ساس<يات ما وراء البيا�ت الخ&صايص املك&بات واملعلوماتٔ
ساس<يات ما وراء البيا�ت الخ&صايص املك&بات واملعلومات. . . . اكبلن، OرSس<يال؛ فر)ات، هامش - 1
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وكذلك يعتمد على معيار  Z39.2  ةالبيبليوغرافيويعتمد مارك على املواصفة األمريكية اخلاصة بتبادل البيانات 
  .1اخلاص بتبادل البيانات  ISO  2709 األيزو 

 :TEI (Text Encoding Initiative( مبادرة تشفير النص.  3.4.2.2

وهي مشروع دويل يهدف إىل تطوير موجهات أو أدلة لرتميز النصوص اإللكرتونية مثل الروايات  
وباإلضافة إىل حتديد  . واملسرحيات والشعر، والغرض األساسي منه هو دعم عملية البحث يف جمال العلوم اإلنسانية

حديد جزء خاص يف رأس الوثيقة تقوم بت TEIفإن املوجهات اخلاصة بالـ ، كيفية تشفري النص اخلاص بعمل ما
Header    ذا العمل ، وتتكون املعلومات يتم تضمينه يف املصدر املعني والذي يشتمل على امليتاداتا اخلاصة

الببليوغرافية األساسية من عناصر شبيهة بتلك املوجودة بفهارس املكتبات ، باإلضافة إىل وجود عناصر أخرى 
كتابة النص وحتديده ، وكيفية أجراء عملية الرتميز، وما هي املراجعات اليت خاصة بتسجيل تفصيالت عن كيفية  

 .2متت باإلضافة إىل معلومات أخرى غري بيبليوغرافية

 :  EAD:(  The Encoded Archival Description( الوصف األرشيفي المشفر. 4.4.2.2

 Finding   aidsلرتميز البيانات املوجودة بوسائل اإلجياد  EADمت تطوير الوصف األرشيفي املشفر
وتعترب وسائل اإلجياد يف األرشيف واموعات . للوثائق األرشيفية من أجل إمكانية البحث فيها وعرضها إلكرتونياً 

ثري اخلاصة أداة مهمة لوصف املواد، وختتلف هذه الوسائل من تسجيالت الفهرس يف أا أطول وحتتوي على الك
من التوضيحات ، كما تقوم بتقدمي سرية ذاتية عن املؤلفني ، كما توصف جمموعة السالسل اليت تنظم فيها 

 .اموعات باإلضافة إىل قيامها بتقسيم حمتويات الصناديق وامللفات اليت تتكون منها اموعة األرشيفية
ف اليت حتتوي على جمموعات خاصة ضخمة بصورة واسعة يف املكتبات األكادميية واملتاحEAD ويستخدم الـ 

وجند أن الكثري من هذه اموعات حيتوي على مواد فريدة ال توجد يف أماكن أخرى، وغالبًا فإن مثل هذه املواد 
  .3.اليت توجد ضمن جمموعة خاصة ال يتم فهرستها منفردة ، كما هو احلال يف جمموعات املكتبات التقليدية

يري اليت مت استعراضها أعاله فهنالك العديد من معايري امليتاداتا املتخصصة يف جمال باإلضافة إىل هذه املعا
واملعلوم أن . واخلاص بتوفري معلومات مكانية وزمانية للبيانات اجلغرافية ISO 19115موضوعي معني مثل معيار 

                                                 
: م&اح يف] Aىل اخلط. [2009، دSسمرب 21.ع). Cybrarians Journal( -.ال·شغيل البtين �لميتادا(ال·شغيل البtين �لميتادا(ال·شغيل البtين �لميتادا(ال·شغيل البtين �لميتادا(. معر حسن عبد الرمحن - 1

http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=131  .2011 -01-16  (رخي الز^رة  
  191.، صاملرجع السابق. بني التخطيط والتنف�ذبني التخطيط والتنف�ذبني التخطيط والتنف�ذبني التخطيط والتنف�ذ: : : : املك&بات الرمقيةاملك&بات الرمقيةاملك&بات الرمقيةاملك&بات الرمقية. �مفلح، فاNن سعيد - 2
  . املرجع السابق). املعلوماتية( ش¬ٔة والتطورش¬ٔة والتطورش¬ٔة والتطورش¬ٔة والتطور� � � � ال ال ال ال : : : : امليتادا(امليتادا(امليتادا(امليتادا(. ٔ
محد يوسف، )افظ امحد -3
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ملعلومات خلدمة جمموعات خمططات ومعايري امليتاداتا املختلفة ميكن أن تستخدم لوصف مصدر معني من مصادر ا
  .خمتلفة من املستفيدين

  :الميتاداتا والشبكة العنكبوتية .5.2.2

، )الويب(وتتصدى امليتاداتا بشكل بارز إلحدى اإلشكاليات الرئيسية املتعلقة بالشبكة العنكبوتية العاملية 
واليت تكمن يف عدم تضمنها املعايري واملقاييس الكافية اخلاصة بتسهيل عمليات التكشيف اآليل، ويرجع السبب 

ما  إذ كثرياون غري مهيكلة بالشكل الكايف، عادة ما تك "HTML"يف ذلك إىل أن صفحات الويب املتاحة بلغة 
ينصب اهتمام املؤلفني على اجلانب الشكلي اخلاص بتنظيم احملتوي املوضوعي أكثر من اهتمامهم يكلة احملتوى 
نفسه، هذا إىل جانب أن غالبية الربجميات املتخصصة يف التكشيف اآليل عادة ما يقتصر استخدامها على 

غياب بعض البيانات  - يف بعض األحوال- كما ميكن تلمس . يف عرض احملتوى مستوى بسيط دون التعمق
األساسية اخلاصة بعرض النتائج بواسطة حمركات البحث مثل املؤلف وتاريخ النشر وحجم ومساحة النص إىل غري 

ص وليس كما يستند بيان التاريخ يف املقام األول علي تاريخ زيارة حمرك البحث للصفحة اليت تتضمن الن. ذلك
وهذه الفئة من البيانات من الصعب استخالصها من جانب حمركات . على تاريخ نشر الصفحة على الويب

وذا ميكن النظر إىل امليتاداتا على أا . البحث إذا كانت متاحة فقط باللغة الطبيعية دون االستناد إيل امليتاداتا
  .1وسيلة فعالة حنو إثراء وتطوير التكشيف اآليل

على اإلنرتنت ينبغي أن ندرك أوال كيفية عمل حمركات البحث على  نفهم فائدة امليتاداتا يف البحثلكي 
أنظمة  عبارة عن برنامج صمم للمساعدة يف إجياد املعلومات املخزنة على search engine البحث محرك؛ فبالوي

اليت حددها فتقدم له قائمة  البحث إسرتاتيجيةيتوافق مع  الذياحلاسبات، حيث تسمح للشخص أن جيد احملتوى 
األولى الربامج تقوم بعملها وفق ثالث مراحل،  بالوصالت اليت تتطابق معها، ويتكون حمرك البحث من عدد من

وهو عبارة   spider أو web crawler يسمى الزاحف أو العنكبوت البحث وهى تتم بواسطة برنامج هي مرحلة
حات جديدة متهيدا للمرحلة الثانية، وهو يقوم ذه املهمة بشكل دوري عن أي صف عن متصفح لإلنرتنت يبحث

منشئو  وقد مينع،املخزنة من قبل  links روابطيتم ضبطه إىل جانب مراجعة وحتديث الصفحات وال حبسب ما
 robots   exclusion يسمى املواقع هذا الربنامج من عدم تصفح موقعهم كله أو بعضه من خالل استخدام ما

standard  أو robots.txt   كل أو جزء من موقع اإلنرتنت حسب  من تصفح" الزاحف"حيث يعمل على منع
 يف ملف يسمى" الزاحف"إتاحة تصفحها بواسطة الـ  الرغبة، ويتم ذلك عن طريق حتديد األجزاء اليت يراد

robots.txt من دليل يوجد يف املستوى األعلى directory  املوقع.  

                                                 
 .املرجع نفسه - 1
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كشف حتليل حمتوى كل صفحة والبيانات اليت ت ويتم فيها indexing فهي التكشيف الثانيةالمرحلة أما  
تشري إليها  وقد تقوم بعض حمركات البحث بتخزين كل أو جزء من الصفحة واليت، الصفحة ختزن يف قاعدة بيانات

وهى تتم   searching وهى البحث المرحلة الثالثةإىل جانب بيانات التكشيف نفسها، أما  cache بـ املخبأة
البحث  استفسارحمرك البحث مبقارنة كلمات  حني يقدم املستخدم استفسار إىل حمرك البحث ومن مث يقوم

 إسرتاتيجيةاليت تتطابق حمتوياا مع  واسرتجاع قائمة بوصالت الصفحات بالبيانات املخزنة يف قاعدة البيانات
  .1الوصلة ىل ذلك وصف خمتصر حملتوى الصفحة أسفلوقد تقدم بعض حمركات البحث باإلضافة إ البحث

3.2. �����$��
�1א#�$��א �����
�������א�� �W� �

نرتنت أحيانا مبكتبة العامل يف العصر الرقمي، لكن هذا الوصف سرعان ما ينهار مع الفوضى توصف اإل   
العنكبوتية العاملية أو  اليت تشهدها مواقع وصفحات وجمموعة مصادرها من الوسائط املتعددة، فقد تطورت الشبكة

ما يعرف اختصارا بالويب، وأصبحت مستودعا مشوشا لبيانات املخرجات الرتاكمية آلالت الطباعة الرقمية 
فهذا املستودع اهلائل من املعلومات ال حيوي كتبا وأوراقا فقط وإمنا حيوي بيانات خام علمية وقوائم . العاملية

وحىت . وبة وتسجيالت صوتية ومرئية وسجالت للمحادثات التفاعليةخيارات وحماضر اجتماعات وإعالنات مب
الوصول إليها  تستمر شبكة الويب يف النمو والتطور كأداة جديدة لالتصال، فينبغي تنظيم املعلومات وتأمني

ة عمليات من خالل تكامل مهارات املكتبيني وأخصائيو املعلومات وعلماء احلاسوب من أجل أمتتومحايتها من 
  .  وتتحمل تقانة احلاسوب حاليا العبء األكرب من مسؤولية تنظيم املعلومات يف اإلنرتنت. ظيم املعلوماتتن

وميكن فهم طبيعة تنظيم املعلومات اإللكرتونية من خالل فحص طريقة عمل أدوات البحث يف الويب 
لفهارس وإجياد املعلومات اليت يطلبها بنوعيها احملركات واألدلة، واليت صممتها شركات التجهيزات الرقمية، إلنشاء ا

من ) hardware(وتعتمد الويب يف كبيئة رقمية يف بنيتها على شقي بنية النظام؛ ومها اجلانب املادي. املستخدم
غري أن ما يهمنا هنا هو اجلانب الفين فقط من بنية الويب . من الربامج) software(التجهيزات واجلانب الفين

مات والنظم اليت يعمل ا الويب، وحتتوي الويب على عناصر معلوماتية ختتلف بني وهي الربامج واملعلو 
ونتناول يف هذا العنصر التنظيم واملعاجلة الفنية . 2بروتوكوالت عمل الويب وتنظيم املعلومات حفظا واسرتجاعا،

  .للمعلومات يف بيئة الويب، والتنظيم واملعاجلة ملصادر املعلومات الرقمية

  

                                                 
 :م&اح يف -. 20/01/2011(رخي الز^رة  -).2004سºمترب( 2ع  -.cybrarian journal  -....واحلاQة ٕاىل تعريبهواحلاQة ٕاىل تعريبهواحلاQة ٕاىل تعريبهواحلاQة ٕاىل تعريبه    21مارك مارك مارك مارك . . . . محمد ف&حي عبد الهادي -1 

http://journal.cybrarians.info/index.php?t=article  
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  : التنظيم والمعالجة لبيئة الويب. 1.3.2

افتقدت املعلومات على الويب إىل شكل املعاجلة والتنظيم الكامل داخل مصادر الويب، وقد حظيت هذه املشكلة 
بالدراسة من  باحثي علوم احلاسوب واملعلومات، واتفق الباحثون على وضع تدرج منطقي ألسباب هذه 

 : الظاهرة واملتمثلة يف

 .الرقمية  على الويب دائمة التغيري بتغري الوقتأن املعلومات  -

 .حتتاج املعلومات املتشاة يف املوضوع إىل الرتابط فيما بينها -

 .حيتاج ربط املعلومات املتشاة معا إىل نظام حتليل دقيق لعملية تنظيم هذه املعلومات -

 .تنظيم املعلومات على الويب حيتاج نظام التحليل والتنظيم الدقيق إىل رسم واضح ملهامه وإجراءاته يف -

 .إجراءات ومهام تنظيم املعلومات تتصف بالثبات يف حني يُفرض عليها التطوير الدائم واملستمر -

  :1كما يلياملعلومات، وميكن التعرف عليه  تنظيم اذج عامة ذات أشكال متعددة لوعموما يتضمن الويب من
  

 :The Web Modelنموذج الويب  .1.1.3.2

هذا النموذج باستخدام كلمات دالة يف كل صفحة، ويتم ربط الصفحات فيما تبىن املعلومات داخل 
بينها عن طريق روابط بني هذه الكلمات، و االنتقال من صفحة إىل أخرى بالضغط بشكل عشوائي يأيت من 

وتستخدم . متابعة كلمات حمددة، وال يرتبط بتتابع الصفحات أو التحرك داخل مستوى واحد لبنية موقع الويب
تأيت من مصدر عام للغات ترميز النصوص الفائقة  هي لغة الرتميز املعيارية  HTMLلويب لغة خاصة تسمىا

 .HTMLوتتكون الوثيق الرقمية يف هذه احلالة من عناصر يعرب عنها حبقول أو تيجان الصفحة. SGMLالعامة 

  

                                               The Web Model1نموذج الويب )1(شكل

                                                 
مطبوAات مك&بة املa فهد : الر^ض. دراسة حتليلية لوضع مواصفات حمراكت البحث دراسة حتليلية لوضع مواصفات حمراكت البحث دراسة حتليلية لوضع مواصفات حمراكت البحث دراسة حتليلية لوضع مواصفات حمراكت البحث : : : : نظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئية نظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئية نظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئية نظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئية . . . . ٕاOراهمي، س<يد ربيع  س<يد  -1
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ويعتمد مستخدمو الويب يف ذلك على أسلوب التصفح واستخدام الروابط الفائقة يف اسرتجاع املعلومات 
غري أن ذلك يتطلب من مستخدمي الويب مهارات تذكر الصفحات وكفاءة التحرك بينها . داخل هذا النموذج

صفحات املوقع الواحد للتعرف إىل خمتلف إىل جانب االنتقال اليسري بني مستويات عرض املعلومات داخل 
كما أن بنية الروابط الفائقة وعدم التزامها مبسارات شجرية أو متوازية جيعل من الصعب . املعلومات املتاحة
ويتمثل هذا النموذج يف شكل صفحات الويب ومواقعها على اختالف ختصصاا أو وسائط . صيانتها وحتديثها

  .محل املعلومات ا

  :The Tree Modelج الشجري أو الهرمي لنموذ ا .2.1.3.2

يتمثل النموذج الشجري لتنظيم املعلومات يف بناء دليل يضع املعلومات املتعلقة باملوضوع أو موقع الويب 
وهو ما يسهل على مستخدمي الويب حتديد موضعهم . يف مستويات ترتب من العام إىل اخلاص فاألكثر ختصصا

 .عاء املعلوماتداخل موقع الويب أثناء حبث واستد

  

  The Tree Model 2لنموذج ا) 2(شكل

تعتمد مواقع الويب يف هذا النموذج على طبيعة املوضوع يف حد ذاته وتفريعاته يف تنظيم معلومات 
الويب؛ حيث تتميز بعض قطاعات املعرفة بوجود قوائم لرؤوس املوضوعات املعيارية واحملددة لطبيعة اال أو 

ن مستخدمي الويب يتميز بالتخصص غري أن هذا النموذج إىل نوع م. املوضوع وحتصر خمتلف موضوعاته الفرعية 
املوضوعي إىل جانب قدرته على التحرك بني التفريعات العامة واخلاصة للموضوع، وميثل هذا النموذج أدلة حبث 

                                                                                                                                                         
 .67. ص.املرجع السابق. ٕاOراهمي، س<يد ربيع  س<يد - 1
 .68. ص. املرجع السابق - 2
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اليت تقسم املعرفة أو قطاعات منها إىل فروع أخص ميكن ملستخدمي الويب ) Search Directories(الويب 
  .املعريف الواحد التحرك بني فروع املعرفة أو القطاع

  :The Searchable Modelنموذج بحث المعلومات . 3.1.3.2

أفرز التقدم العلمي يف  أجهزة وبرامج الويب ما يسمى بنموذج حبث املعلومات وهنا ال حيتاج مستخدم  
البحث  ويعد مصطلح حمركات. ، وإمنا على استدعاء املعلومات املطلوبة مباشرةلويب التنقل بني قطاعات املوضوعا

هو املسمى اآلخر لنموذج تنظيم معلومات الويب؛ حيث حيوي حمرك البحث قاعدة تضم نسخا وتسجيالت من 
  .Altavistaو  Googleصفحات ومواقع الويب يتم اسرتجاعها باستخدام الكلمات املفتاحية ومن أمثلة ذلك 

  

                        The Searchable Model 1نموذج بحث المعلومات ) 3(الشكل

  :The Hybrid Modelsنماذج المعلومات المتداخلة أو الهجينة . 4.1.3.2

حتاول بعض مواقع الويب اجلمع بني أشكال النماذج السابقة يف نظام متداخل أو هجني؛ حيث 
أيضا  تستخدم تقسيما موضوعيا بساعد مستخدمي الويب على التعرف إىل جوانب املوضوع العامة واخلاصة،

 . استخدام الوصول السريع ببحث الكلمات الدالة، باإلضافة إىل إمكانية تصفح املوقع باستخدام الروابط الفائقة

                                                 
 69. ص. املرجع نفسه - 1
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                                            The Hybrid Models1المعلومات الهجينة )4(الشكل

 الصياغة وتكامل أساليب تنظيم إن استخدام هذا النموذج يتطلب من مصممي مواقع الويب الدقة يف
وحبث واسرتجاع املعلومات فيما بينها، إىل جانب توفري نقاط املساعدة ملستخدمي الويب يف االنتقال من أسلوب 

  gateways(web portals(إىل آخر وأفضل مثال على هذا النموذج مواقع بوابات الويب 

2.3.2.�2	� : א�����4وא��������3د(���
�����א

حتتاج خمتلف مصادر املعلومات الرقمية على الويب إىل عمليات املعاجلة والتنظيم حىت يتم التمكن من 
. التعامل معها تنظيما واسرتجاعا و ذلك من خالل معاجلة وتنظيم كل من صفحات الويب واملواقع احلاملة له

 انه حيث اآليل أساليب التكشيف ىعل أنواعها اختالف على ومواقع صفحات من حتتويه وما الويب تنظيم يعتمد

 Update التحديث و    scalability  واالتساع،  Sizeاحلجم حيث من الويب طبيعة مع يتناسب الذي األسلوب
 على اآليل والتكشيف اليدوي التكشيف إىل احلاجة (Lynch,1996,Online)  لينش وصف وقد . حملتواها املستمر

 واالختيار التصنيف مهارات أن يرى حيث الويب، مصادر وتنوع املستفيدين احتياجات تنوع يفرضها ضرورة أما

 التكشيف عمليات ميكنة يف اآليل احلاسب علماء وإمكانيات قدرات تكملها أن البد املكتبيون ميتلكها اليت الدقيق

 حمتويات بتكشيف يقوموا أن الصفحات لناشري تتيح للويب الدميقراطية الطبيعة أن ماك .املعلومات وختزين

 يف األسلوب هذا ممارسة إال أن. نفسها الصفحات داخل الصفحات حمتويات وصف خالل من بأنفسهم صفحام
  2.منتشرة غري مازالت التكشيف

                                                 
 .70. ص. املرجع السابق - 1
املنظمة العربية �لتمنية إالدارية، : رشم الش<يخ ). إالنرتنت Aىل البحث مؤمتر حمراكت. (العنك=وتيةالعنك=وتيةالعنك=وتيةالعنك=وتية الش<بكةالش<بكةالش<بكةالش<بكة حبثحبثحبثحبث حمراكتحمراكتحمراكتحمراكت يفيفيفيف النتاجئالنتاجئالنتاجئالنتاجئ وفرزوفرزوفرزوفرز حتليلحتليلحتليلحتليل. الف&اح عبد محمد، Àا6 -2 
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  :معالجة صفحات الويب وتنظيمها. 1.2.3.2

اختالف  ترتقي صفحة الويب إىل رتبة املوقع يف تبقى مبفردها كمصدر مستقل حلمل بيانات الويب على
أشكاهلا؛ حيث تصبح يف هذه احلالة موقعا على الويب من صفحة واحدة وتتلقى صفحات الويب املعاجلة الفنية 
وبنية التنظيم منذ عملية إنشاء وتصميم صفحة الويب، ونقصد هنا معاجلة صفحات الويب يف شكلها الطبيعي 

يب، وهناك طرقتان ميكن من خالهلما معاجلة الذي تكون فيه وحدة متكاملة مع صفحات أخرى لتكوين موقع الو 
  :1صفحات الويب وتنظيمها ومها

؛ ) html tags(تبدأ املعاجلة الفنية لصفحات الويب مع بداية كتابة وتصميم تيجان بناء صفحة الويب 
مبا يعكس حمتوى ) meta title( ،)meta key word(إذ تصاغ بعض حقول وصف الصفحة وحمتواها بعناصر مثل

عدد من زيارات  غري أن هذه العناصر دائما ما حتمل أهداف واحتياجات مصمميها لتحقيق أكرب. الويب صفحة
مستخدمي الويب للصفحة، مبا يدفعهم إىل وضع كلمات ذات داللة على موضوعات أخرى أكثر جاذبية 

دور حمركات  ملستخدم الويب وأن بعدت أو اختلفت متاما عن موضوع صفحة الويب األساسي يأيت بعد ذلك
وأدلة البحث يف معاجلة صفحة الويب؛ حيث تعتمد حمركات البحث بشكل أكرب من األدلة على استخدام تيجان 

)html tags (اأيضا يؤدي منت صفحة الويب دورا يف اقتباس . يف تنظيم صفحات الويب داخل قاعدة بيانا
حمركات البحث على آلية التنظيم واملعاجلة  عناصر معاجلة صفحة الويب  داخل حمركات البحث، ذلك العتماد
يف املقابل فإن أدلة البحث تنتهج استخدام . مبوقع الكلمات ومدى ترددها أو تواترها بكثرة داخل صفحة الويب

العنصر البشري يف رسم الصورة احلقيقية للتعبري عن احملتوى املوضوعي لصفحة الويب؛ إذ تصاغ الكلمات الدالة 
وضوع احلقيقي للصفحة، إىل جانب ربط الصفحات الويب بقائمة رؤوس املوضوعات داخل دليل واملعربة عن امل

فاستخدام حقول املعاجلة الفنية  2.البحث ليتم استدعاؤها عن طريق تصفح تفريعات املوضوع داخل دليل البحث
لى الوي مبثل معيار إىل االستعانة مبعايري الوصف ع’يف تزايد مستمر ما أكدته سعي صفحات ومواقع الويب 

)Dublin core (لوصف ملفات الويب.  
، خاصة عندما تكون صفحة الويب )hyper linking( تنظيم صفحات الويب هي الربط الفائقكما أن 

ومن مث يكون التنظيم العشوائي واستخدام النص الفائق . جزءا من موقع يضم جمموعة كبرية من صفحات الويب
صفحات الويب ، ويأيت أسلوب آخر متمثل يف عمل تسجيالت قواعد بيانات حمركات هو أحد أساليب تنظيم 

. الواصفة للمحتوى والصفحة )html(وأدلة البحث على الويب، حيث تنظم صفحات الويب حبسب تيجان 
الوصف البشري املعتمد فوتكون هذه التسجيالت أكثر إحكاما وتنظيما يف أدلة البحث منها يف حمركات البحث؛ 
  .3على معيار ثابت لوصف الويب حىت وإن كان معيارا حملي االستخدام داخل دليل البحث
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  : معالجة مواقع الويب وتنظيمها. 2.2.3.2

حتتاج مواقع الويب إىل عملييت املعاجلة الفنية املتمثلة يف حقول الوصف الفين املعروفة بامليتاداتا، كما حتتاج 
وتتم . واالسرتجاع املعتمدة على التقسيم املوضوعي أو البحث احلر بالكلمات املفتاحيةأيضا إىل جوانب التنظيم 

  :معاجلة مواقع الويب كما يلي 

تعاين مواقع الويب من افتقارها ملعايري التنظيم واملعاجلة، سواء أكان ذلك يف : من حيث المعالجة الفنية 
أنه من بني مليار موقع على ) websit-designer.net(حيث ترصد شركة . بداية التصميم أم يف حمركات البحث

. م معايري معاجلة فقرية بعض الشيءمت تكشيفها باستخدا %  5الويب متكنت أدوات البحث من الوصول إىل 
وقد رأت الشركة أيضا بعض جوانب االتفاق يف عناصر املعاجلة بني املطبوعات ومواقع الويب، مثل اختيار املادة 

  .1صف الشكلي للمصدر، طبيعة التكشيف يف املنفردات والسالسل، طبيعة املداخل املوضوعيةاملكشفة، الو 
ويف الواقع أن هناك تداخل بني مصطلحات التكشيف والوصف الفين واملعاجلة والتنظيم يف البيئة الرقمية 

خمتلفة متاما عن  عنها يف البيئة الورقية التقليدية؛ حيث خيتص كل مصطلح من هذه املصطلحات بأداء عملية
األخرى يف البيئة التقليدية كما أشرنا إليه من سابقا، غري أن هذا ليس هو الوضع بالنسبة للوصف املادي 
واملوضوعي للمصادر الرقمية؛ إذ ختضع كامل حقول التسجيلة الرقمية للبحث واالسرتجاع بواسطة الكلمات 

ب وصفحاا تعتمد كليا على استخدام جمموعة من الكلمات  فاملعاجلة الفنية والتنظيم ملواقع الوي. املفتاحية
الواصفة مكونة حقول التسجيلة الرقمية اليت ختضع آللية البحث بشكل تام يف وضع املعاجلة الفنية ملواقع الويب 

  .داخل قواعد بياناا، ومن مث تعد حمركات البحث هي أدوات املعاجلة والتنظيم ملواقع وصفحات الويب
فنجد حمركات وأدلة البحث وحدها األداة املنوطة بتنظيم مواقع الويب تنظيم مواقع الويب أما من ناحية  

وعند تناول تنظيم مواقع الويب فإننا نتحدث بالفعل عن عملية التكشيف . وخمتلف امللفات الرقمية األخرى
لتحليل "  Indexerاملكشف" جمهاوالتحليل داخل حمركات وأدلة البحث؛ حيث تستخدم حمركات البحث أحد برا

حمتوى ونص مواقع وصفحات الويب باستخدام آليات خمتلفة الستخراج الكلمات الدالة واملعربة عن حمتوى موقع 
الويب؛ فتعتمد حمركات البحث مثال على عدد تردد كلمات حمددة يف نص صفحة الويب أو ظهور بعض 

،  )Meta content( ،)Meta keyword(الويب مثل تيجان الكلمات يف أماكن التعريف باحملتوى داخل صفحة
وعلى ذلك تقف الدراسات عند تناول عملية التنظيم والتحليل داخل حمركات وأدلة البحث دون احلديث عن 
تنظيم مواقع الويب ذاا، ذلك أن بداية عملية التنظيم وايتها تتم داخل قاعدة بيانات أدوات البحث باستخدام 

  .لية أو العنصر البشريالربامج اآل
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. متثل عملية تنظيم وحتليل حمتوى مواقع الويب واسطة بني ثالثة عمليات تتم داخل أدوات حبث الويب
وتتم عملية التنظيم حملتوى مواقع الويب من خالل تكشيف منت صفحات املوقع و اخلروج بأهم الكلمات الدالة 

ي عملية إضافة نسخة من موقع الويب إىل قاعدة بيانات فبعد أن تنته.على موضوع أو موضوعات موقع الويب
حمرك البحث، يبدأ عمل الربنامج الثاين يف أدوات البحث الذي يعرف باملكشف أو املفهرس ، حيث يقوم بإعداد 
تسجيالت بيبليوغرافية ملواقع الويب حديثة اإلضافة إىل قاعدة بيانات أداة البحث، وتعمل هذه التسجيلة ملا ورد 

؛ حيث ال يتم اختزان موقع الويب بأكمله يف عدد من أدوات "التمثيل املكثف"املكتبات واملعلومات عن يف 
البحث، وإمنا خيتزن املوقع يف شكل حقول وبيانات مثل ؛ مسار هذا املوقع للربط به والوصول إليه، وكل ذلك يف 

   .OPAC  1شكل تسجيلة كما هو احلال يف الفهارس اآللية للمكتبات 
وتتم عملية التكشيف يف حالة األدلة بشكل يدوي، أما يف حالة حمركات البحث فإا تتم آليا؛حيث 
تستخدم برامج التكشيف اآليل بنية صفحة الويب يف التعرف إليها ووضع كلمات أو مصطلحات معربة عن 

 آخر؛ فتعمل بعض وختتلف مواضع التكشيف من برنامج إىل. املوضوع أو املوضوعات اليت تضمها صفحة الويب
برامج التكشيف على االكتفاء باجلزء األول فقط من بنية اللغة املعيارية لصفحة الويب، كما تعمل بعض الربامج 

أيضا، ومتتد قدرة برامج التكشيف   URLعلى تكشيف عناوين الصفحات إىل جانب تكشيف مسار الصفحة 
ا جيعل حمركات الويب يف هذه احلالة متتاز بوفرة يف يف أحيان أخرى إىل تكشيف كامل منت صفحة الويب وهو م

  : 2االستدعاء مع اخنفاض نسبة التحقيق ويبني الشكل التايل مرحلة تكشيف مواقع الويب
  

  
                                                             مراحل تكشيف مواقع الويب) : 5(الشكل 

                                                 
10 [en ligne] -, 2007, n° 6, p. 5BBF)( . Les moteurs de rechercheBermès, Emmanuelle.  - 1

<http://bbf.enssib.fr/>  Consulté le 07  Mars 2011.  
  .79.ص. املرجع السابق ....نظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئيةنظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئيةنظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئيةنظم اسرتQاع قواAد بيا�ت الويب Uري املرئية. ٕاOراهمي، س<يد ربيع  س<يد -2



  
  

        من المكتبة التقليدية إلى الشبكة العنكبوتيةمن المكتبة التقليدية إلى الشبكة العنكبوتيةتنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات تنظيم المعلومات     
 

 
 

(FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy))))  بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   58
 

        

مواقع الويب عند قائمة املصطلحات املوضوعية مرتبة تنازليا من العام إىل تنتهي عملية تنظيم حمتوى 
اخلاص فاألكثر ختصصا داخل أدلة حبث الويب، وقد ساعد يف إعدادها ذا الشكل جمموعة من العناصر البشرية 

اخل كذلك توجد النتيجة نفسها مع االختالف يف الشكل د. القائمة على عملية حتليل حمتوى مواقع الويب
حمركات حبث الويب؛ حيث تنظم مواقع الويب داخل قواعد بيانات احملركات باالعتماد على الكلمات الدالة 

وقد جاءت هذه النهاية بأداء برنامج التكشيف داخل حمرك ) inverted index(وخصائص الكشاف املقلوب 
  .البحث

 
  :تنظيم المحتوى التفاعلي والديناميكي لمواقع الويب. 3.2.3.2

وكما هو معروف مواقع الويب تتميز بسرعة تغيري احملتوى والتحديث الدائم، وكان لذلك أثر واضح  على 
 web sites( تنظيم حمتوى مواقع الويب؛ حيث انبثقت بعض األفكار اليت تدعو إىل استخدام خرائط مواقع الويب

maps(ع الويب من خالل متابعة شبكة املسارات ، ويتجلى دور هذه اخلرائط يف رسم الواقع احلقيقي والعملي ملوق
يعكس ذلك طبيعة ترابط صفحات الويب واجتاهاا، أيضا متابعة نشاط وانكسار بعض . داخل بنية املوقع 

وباختالف فرتات رسم هذه اخلرائط ملوقع الويب خيتلف التعبري عن . 1مسارات املوقع يف عملية التحديث املختلفة
وتوفر البيانات الناجتة عن وصف حمتوى . ف املصطلحات الكشفية الدالة غلى احملتوىشكل احملتوى ومن مث اختال

ويعترب الرتابط بني التسجيالت . جمموعة من التسجيالت املرتابطة عن حمتوى كل صفحة داخل موقع الويب
 .باستخدام الروابط الفائقة هو أهم الصفات الالزم توافرها يف املعاجلة الفنية ملواقع الويب

3.3.2 .2	����4���Wو�������6א ����5'���א �

حيث تعاجل . ختتلف قواعد بيانات الويب من غريها من مصادر الويب يف املعاجلة الفنية والتنظيم
غري . صفحات ومواقع الويب املعاجلة اخلارجية اليت تشمل احلديث عن وصف وتنظيم املوقع كامال كوحدة واحدة

يانات تم باملعاجلة الداخلية مللفاا وإتباع طرق التنظيم املالئمة لطبيعة ملفات كل أن املعاجلة الفنية لقواعد الب
وبشكل آخر فإن املعاجلة الفنية ملواقع وصفحات الويب دف على تنظيم املواقع معا، . قاعدة بيانات على حدى

ة على حدى وليس جمموعة قواعد بينما دف املعاجلة الفنية لقواعد البيانات إىل تنظيم جمموعة ملفات كل قاعد
إال أن هذا الواقع تغري اآلن باحلديث عن تنظيم قواعد بيانات الويب معا من خالل أدوات تنظيم . بيانات معا

وحبث تتعامل مع قواعد البيانات على مستوى قاعدة البيانات كوحدة وليس على مستوى امللف كما اعتاد 
االجتاه اآلن حنو تقنني املعايري الالئمة لوصف قاعدة البيانات كمصدر وأصبح . مستخدمو الويب منذ نشأة الويب

  .للمعلومات على الويب، وهو ما يعد من املشكالت الفنية اآلنية اليت تشغل مصممي أدوات حبث الويب

                                                 
1 - Ding, Wei; Lin, Xia. Information Architecture     : The Design and Integration of Information Spaces. 

Nourth Carolina: Morgan & Claypool Publishers. 2010 .8 p. 
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  :تكشيف قواعد بيانات الويب . 1.3.3.2

ما تعنيه كلمة تكشيف وداللة : تستخدم كلمة التكشيف مع قواعد البيانات بشكلني خمتلفني؛ األول 
على معاجلة وتنظيم تسجيالت قاعدة البيانات فتخصص قاعدة البيانات حقوال نشطة ميكن من خالهلا تكشيف 

ومن مث يكون التكشيف أساس التنظيم واالسرتجاع . وحدات البيانات املختزنة داخل مستودع قاعدة البيانات
ثاين فهو تكشيف قاعدة الويب غري املرئية، والتعرف إىل حمتواها ورصد أما االستخدام ال. حملتوى قواعد البيانات

وتشرتك قواعد بيانات الويب مع مواقع الويب غري مرئية يف مشكلة ختفي احملتوى، غري أن . طبيعة موضوعاا
ظم قواعد البيانات متثل مشكلة ذات عمق أكرب يف كوا تعتمد على نظم إلدارة مهامها، وقد صممت تلك الن

  .بشكل مغاير ملا توجد عليه الويب
والغرض من تكشيف قواعد بيانات الويب هو حتديد الكلمات الدالة على حمتوى قاعدة بيانات الويب   

ومن مث تعد كل قاعدة وحدة ختتزا أداة حبث الويب ألجل استخدامها مرة أخرى عند تطابقها مع . كله
انات؛ األول يتمثل يف اعتماد وجدير بالذكر أنه مثة مستويني لتكشيف قواعد البي. احتياجات املستفيد املوضوعية

 meta(أدوات البحث  على تكشيف احملتوى غري املرئي من خالل واجهات البحث باستخدام الكلمات املفتاحية

key word (أما املستوى الثاين فيتعدى ذلك إىل حتليل جمموعات البيانات . أو امليتاداتا  أو مناذج البحث داخلها
  .1ت املفتاحية األكثر تواترا والدالة على احملتوى العام ملوقع الويبالداخلية و التعرف على الكلما

 
  :تكشيف قواعد بيانات الوسائط المتعددة .2.3.3.1

حتتاج قواعد بيانات الويب غري املرئية إىل أنواع خمتلفة من التكشيف، الحتوائها على حمتوى متنوع بني 
). text based indexing TBI(التكشيف النصيوما سبق ذكره يتوافق مع . الوسيط النصي والوسائط املتعددة

 content based(أما احملتوى املصور متحركا كان أو ثابتا فإن ما بالئمه هو استخدام التكشيف املبين على احملتوى

indexing CBI ( الذي يستخدم تقنيات حتليل الصور الرقمية وحتليل بنية ولون وأبعاد الصورة، وهذه التقنيات
وميكن القول أن عملية اسرتجاع الوسائط املتعددة داخل . مع نظم اسرتجاع الوسائط املتعددة تستخدم دائما

ويرجع ذلك إىل أن ملفات الوسائط املتعددة ماطة بعناصر أو . قواعد البيانات خيتلف عنه يف صفحات الويب
يف البحث، وهذا ما يقلل حقول نصية مكونة التسجيالت داخل قواعد البيانات، مما يعين حتمية استخدام النص 

وهو بعكس ما تكون عليه ملفات الوسائط داخل . من أمهية االعتماد على البحث باحملتوى أو النماذج املصورة

                                                 
1 - Siau, Keng. Advanced topics in database research.Vol.1 London : Idea Group Publishing, 2001. 195 p. 
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صفحات الويب من فقدان النصوص أو انتقائها وحقول وصف مللف الصورة ما يزيد بدوره من احلاجة إىل 
  . 1االعتماد على تقنيات البحث بالنماذج املصورة

 :تكشيف قواعد البيانات داخل أدلة البحث .3.3.3.2

اليت ختتلف من ب ،مرئيةخيتلف تكشيف مصادر الويب املرئية داخل أدلة البحث عنه يف مصادر الويب غري   
عملية التكشيف داخل أدلة حبث الويب؛ فتحتاج قواعد البيانات إىل خصائص تكشيف ختتلف عن مواقع  حيث

الويب التفاعلية مثًال؛ ألن واجهة موقع الويب قد تعطي بدورها البيانات املساعدة يف تكشيف املصدر، خالف 
. 2واستقبال النتائج منها تفسارات ساالما توجد عليه واجهة قاعدة البيانات اليت ال تعطي معلومات سوى إرسال 

ومن خالل مراحل التكشيف وحتليل حمتوى قواعد البيانات داخل البيانات داخل أدلة البحث؛ تستطيع الربامج 
فضال عن أن  هذا األخري . اآللية الوصول إىل النقاط اليت تستغرق وقتا أطول وجهدا أكرب بالنسبة للعنصر البشري

  . 3لضبط وتقنني الكلمات الدالة اخلارجة من هذه املعاجلة اآللية لقاعدة البياناتسيكون الصبغة النهائية 

4.3.2.��2	��0Wدوא�������4و������و�78א �

. وختتلف قواعد البيانات عن مواقع وصفحات البحث حجما وكيفا يف احتواء املعلومات الرقمية على الويب
  اختزان وجتميع قواعد بيانات الويب غري املرئية داخل مستودعاتومن مث ال تتعمد قاعدة البيانات؛ الستحالة 

يقوم حمرك البحث بتحديد املوضوع العام لكلمات حبث املستفيد، مث حتديد قاعدة أو قواعد و  .حمركات البحث
عدد  البيانات املالئمة هلذا املوضوع؛ولكي حتقق أدوات البحث نوعا من التوافق بينها وبني قواعد البيانات فثمة

  :4من األدوات والتقنيات نوجزها يف ما يلي

  : الوصول واإلضافة لقواعد البيانات:*، الروبوتات بالزواحف ، العناك����.1.4.3.2

ميكن فهم طبيعة تنظيم املعلومات على الويب من خالل فحص طريقة عمل آليات البحث  يف الويب؛ 
بصفة دورية لكل موقع ويب  فهرسة الويب أو العناكب، أو روبوتاتالزواحف ،مج تسمى براحيث ترسل 

                                                 
Aىل [. 6. ص). 2005دSسمرب ( 7.ع) . cybrarians journal. (         املفهوم ، اCٔداء ، اCٔنواعاملفهوم ، اCٔداء ، اCٔنواعاملفهوم ، اCٔداء ، اCٔنواعاملفهوم ، اCٔداء ، اCٔنواع: : : :         حمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددة. س<يد ربيع س<يدٕاOراهمي،  -1

 .08/02/2011: (رخي الز^رة. http://www.cybrarians.info/journal/no7/search_engines.htm:  م&اح Aىل.  ]اخلط
2 - Schlein, Alan M. Find it online : the complete guide to online research. 4th ed.. Arizona : Fact on Demand 
Press, 2004. 91 p. 
3 - Calishain, Tara . Information Trapping : Real-Time Research on the Web. Berkeley, [Canada] : New 
Riders,  2007p. . 106 
4- Jackson, Peter; Moulinier, Isabelle. Natural language processing for online applications : text retrieval, 
extraction, and categorization. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2002. p .57. 
* crawlers، spiders، robots         =اليت Åس<ت�دÄا حمراكت احبث يف Nكش<يف صف�ات الويب     الربجميات
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بصفحاته؛ تقوم هذه الربامج بتحميل  الصفحات واستخالص فهارس املعلومات اليت ميكن أن تستخدم يف وصف 
تلك الصفحات، اليت تتضمن بيانات عن موضع املعلومات اليت تظهر على صفحات الويب، أو إجراء حتليالت 

قواعد بيانات أدوات البحث وإىل جانبها عنوان يدعى حمدد املصدر املوحد  معقدة؛ حيث ختزن هذه البيانات يف 
)URL: locator resource uniform ( أو مسار املوقع الذي يشري إىل مكان امللف، وملا كانت قواعد البيانات

ف أو تعتمد يف اسرتجاع حمتوياا على البحث املباشر من خالل واجهات البحث ا،مل بكن لربامج الزواح
. حمركات البحث أي قدرة على التعامل مع هذه املصادر ذات احملتوى الضخم  من ملفات املعلومات الرقمية

وترتكز آلية عمل الزواحف على استخدام مسارات أو روابط صفحات الويب للوصول إليها، ومن مث تعتمد يف 
ث القاعدة وحتليل حمتواها من كما تقوم بعملية نسخ واجهات حب).Tags(حتليل هذه الصفحات على تيجان

مناذج البحث وحقول البحث، وبعد التأكد من منوذج البحث يتم قبول واجهات قاعدة بيانات الويب وإعادة 
 : 1.حتليلها عند االختالف على موضوع البحث

  .المعالجة والتفاعل مع قواعد بيانات الويب . 2.4.3.2

يكون عمل برنامج الزواحف مع قواعد بيانات الويب  عند الوصول واإلضافة إىل مستودع حمرك البحث
وتبدأ املرحلة التالية ملعاجلة استفسارات البحث وطرحها على قواعد البيانات ذات الصلة باملوضوع، مث . قد اكتمل

وحىت تتم العملية حيتاج حمرك البحث إىل آلية معاجلة . استقاء النتائج وعرضها على متصفح مستخدم الويب
يقوم هذا  إذ بالوسيط،تباين، وتسمى هذه اآللية ت ونتائج البحث من قواعد البيانات ذات التصميم املاستفسارا

الربنامج بدور الوساطة بني مستخدم حمرك الويب وقواعد البيانات، وذلك من خالل حتليل استفسار مستخدم 
كما يستطيع الوسيط حتديد . الويب من جهة، و التعامل مع قواعد البيانات حتليال وتكشيفا من جهة أخرى

الكلمات الدالة على موضوع قاعدة البيانات اليت وردت يف حقول البحث واليت تعترب بدورها مكونات 

على حمركات البحث وميكن أن تفقد فعاليتها مع أدوات أخرى  ئ. 2التسجيالت الواردة داخل قاعدة البيانات

خاصة مع التطورات .لها وتنظيم معلوماا على أدوات أخرىعلى غرار أدلة البحث واليت بدورها تعتمد يف عم
اليت طرأت على أدلة الويب أداًء ومفهوما؛ حيث ميكن استخدام العنصر اآليل يف حتليل حمتوى الويب غري املرئية 

إضافة إىل .إىل جانب االعتماد على العنصر البشري الذي ختتص به أدلة البحث عن احملركات) قواعد البيانات(
رتباط دليل الويب وعملية التقسيم املوضوعي اليت يبىن عليها عمله مبجموعة من املفاهيم اليت ظهرت يف األدبيات ا

  .األجنبية

                                                 
1 - Arms, William Y. . Digital libraries  . 2nd ed. (digital libraries and electronic publishing). Cambridge ; 
Massachusetts:  Massachusetts institute of technology, 2001. p. 175 
2 - Sherman, Chris. Price, Gary. The invisible Web : uncovering information sources search engines can’t 
see  . New Jersey : Cyberage Books, 2001. p. 57 
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  :محركات الويب لبحث قواعد البيانات آليات .3.4.3.2
حمتوى الويب بعد االنتهاء من مرحليت اإلضافة واملعاجلة، تصل حمركات قواعد البيانات إىل مرحلة حبث واسرتجاع 

غري املرئية، وتبدأ حمركات البحث عملها من حيث انتهت يف التعامل مع حمتوى قواعد بيانات الويب؛ إذ تبدأ 
مهامها من واجهة البحث واستقبال استفسارات البحث من مستخدمي الويب، وذلك باالعتماد على منوذج 

واعد البيانات طرح استفسارات البحث مبا يتوافق واجهة حبث حمرك قواعد البيانات، حىت يتسىن لنظم اسرتجاع ق
فضال عن االعتماد على آليات البحث وتلقي النتائج يف حمرك .وآليات البحث يف واجهات قواعد البيانات

، حيث يتلقى حمرك قواعد )meta search engines(البحث؛ الذي يوافق هنا آلية عمل حمركات البحث املتعددة
رسله إىل قاعدة أو قواعد البيانات املناسبة موضوعيا، مث يتلقى النتائج مث يعرضها أمام البيانات استفسارا مث ي

 .1متاما مثلما تفعل حمركات البحث املتعددة مع حمركات حبث الويب. مستخدمي الويب

  : خالصة الفصل

وبالنتيجة مل يتم بناء وثائق الويب . الويب إىل املعايري اليت تسهل التنظيم واملعاجلة اآللية صفحات تفتقر
لتستطيع الربامج أن تستخرج  بصورة موثوقة معلومات روتينية بشكل مشابه ملا ميكن للعنصر البشري أن جيده عرب 

ميكن لزواحف الويب أن حتضر معلومات   اسم املؤلف، تاريخ النشر، طول النص، وحمتوى املادة؛ إذسريعة معاينة 
ويف الوقت نفسه ، فإن أسلوب بناء املعلومات ووضعها على . كثرية مبا يف ذلك املعلومات غري املرغوب فيها

فالكثري من صفحات الويب مل تعد . الويب يف تغري مستمر لدرجة أنه يتعذر على زواحف الويب أن تفحصه
ويتوقف توسع أي نطاق من مهارات التصنيف . واسطة هذه الربامج ومثيالاملفات ساكنة حبيث ميكن حتليلها ب

البشرية أو الفهرسة اآللية واسرتاتيجيات البحث على األشخاص الذين يستخدمون اإلنرتنت وغلى مؤشرات 
غرار فهنالك جمموعات كثرية من العلماء ترى أن منوذج التجميع والتصنيف املنظم على . ازدهار أعمال الناشرين

املكتبة الرقمية ال يزال مناسبا، يف حني ترى جمموعات أخرى أن البيئة املتواضعة غري خاضعة للسيطرة ميكن أن 
واهلاكرز إذ يلجأ بعض املستخدمني؛ من احملللني املاليني إىل اجلواسيس . توفر أفضل أداة لنشر املعلومات

)hackers (ات خام للمعلومات، متحررة بذلك من أي سيطرة من أجل حتقيق الوصول الشامل إىل قواعد بيان
انتقائي ) filtering(وقيود ولذلك تعمل آليات البحث القياسية على تأمني فوائد حقيقية ألا متنع من أي فرز 

  .2للمعلومات

                                                 
1 - Levene, Mark . An introduction to search engines and web navigation . New Jersey : John Wiley & Sons, 
2010. p. 82 

  7.ص. املرجع السابق. .لين·ش، لكيفورد - 2
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يعمل على اسرتجاع كل النتائج واملعلومات املتعلقة ببحث معني أو  إذ ،نظام قائم بذاته ،نظام املعلومات إن
فهو نظام يفيد الشركات الكربى  ،وقد حيقق بذلك نتائج حبث جيده ومتطابقة يف زمن قياسي ،طلب بعينه

بل هو  ،حداوهو أيضا نظام ال خيتص بعلم و  مثلما يفيد الباحث عن تنمية قدراته  املعرفية، واملؤسسات الضخمة
نه يتم تطويره وتفعليه إحيمل نفس األمهية لدى بقيه العلوم وااالت ونظرا ألمهية املعلومات يف وقتنا املعاصر ف

املعلومات مبختلف أبعادها، ومتس نظام النتائج املمكنة وليواكب التغريات اليت تطرأ على  وحتسينه ليقدم أفضل
 . املعلومات بأكمله

ويف هذا املقام حناول إعطاء صورة واضحة عن نظم اسرتجاع املعلومات، وخمتلف التطورات اليت طرأت عليها 
راز أكثر اجلوانب تأثرا بتقنيات املعلومات، والتعرف من البيئة التقليدية إىل اجليل الثاين من الويب، من خالل إب

على مسار أدوات البحث واإلسرتاتيجيات املتبعة يف عمليات البحث، ومدى حتقيقها لنتائج كفيلة باإلجابة 
باستفسارات املستفيد، حماولة حتديد أهم مشكالت االسرتجاع والصعوبات اليت تقف دون حتقيق األهداف 

  .املرجوة من النظام

  :مدخل إلى استرجاع المعلومات. 1.3

يعترب اسرتجاع املعلومات يف البيئتني التقليدية والرقمية من بني أبرز ااالت اليت بقي هلا  االهتمام نفسه، 
مهما تغريت طبيعة نظم املعلومات وتنوعت أشكال مصادرها ، وهذا راجع إىل أن أي  تصميم وتطوير  نظام 

ىل لنظم يرتبط أساسًا بتحقيق هدف  أو جمموعة أهداف حمددة ، ويف البدايات األو السرتجاع املعلومات، 
ولكن بعد . تلبية احتياجات املستفيد من املعلومات هي هدفه األول وغايته األهم اسرتجاع املعلومات، كانت

تكون هدفًا أوحداً  مرور مدة قصرية من الزمن تبني أن اسرتجاع املعلومات كعملية جمردة وغري موجهه ال ميكن أن
للنظام ، طاملا إا ال ترتبط حباجة موضوعية أو حبثية ملستفيد ما ، لذا  فان حكم املستفيد بصالحية املعلومات 
املسرتجعة من النظام استجابة ملطلبه البحثي أصبحت يف مقدمة أهداف نظم اسرتجاع املعلومات، وترتبط ا 

نظم اسرتجاع املعلومات التقليدية واآللية على حد سواء، وعلى أساسها تتم األدوات واإلسرتاتيجيات اليت تقدمها 
وجتدر اإلشارة هنا إىل إن قدرة نظم اسرتجاع املعلومات على جتهيز املستفيد  . املفاضلة بني خمتلف أنواع النظم 

وال ميكن  ،ية صعبة املنالباملعلومات املناسبة من بني الكم اهلائل من املعلومات املخزنة يف وسائطها املتنوعة غا
وعليه فقد . مقارنتها مع قدرة تلك النظم على اسرتجاع املعلومات، بغض النظر عن مالءمتها أو عدم مالءمتها 

أصبح من ضروريات عمليات إنشاء نظم معلومات حديثة ، من دراسة سلوكيات املستفيد صاحب احلاجة الفعلية 
ستخدمة  ومدى توافقها مع أساليب البحثية له ، فاملعلومات ال قيمة هلا للمعلومات ، ومعرفة طبيعة األدوات امل

  .إذا مل ترتبط باهتمام أحد املستفيدين أو حاجته املوضوعية
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، نتنظرًا للمعلومات اليت تتدفق إليه سواًء من مواقع اإلنرت  وظاً،احملتوى الرقمي العاملي تزايدًا ملحيشهد 
فمنذ أن أتيحت شبكة اإلنرتنت لالستخدام العام ومن الكتب اإللكرتونية ومن الصحف واالت وغريها، 

واملعلومات املنشورة عليها تتزايد بشكل مستمر ومتسارع، حىت أنه بات من املستحيل تتبع كل ما يستجد من 
مر الذي حيتم احلاجة إلجياد أنظمة األ، اعفها بشكل مل يكن ممكنًا من قبلإضافات على اإلنرتنت نظرًا لتض

اسرتجاع املعلومات يهتم ف. اسرتجاع معلومات تساعد املستخدمني يف احلصول على املعلومة اليت يرغبون ا
وتزداد أمهية هذا العلم مع ازدياد أعداد  ها وتنظيمها وتسهيل الوصول إليها،بتمثيل وحدات املعلومات وختزين

   .مل واعتمادهم على حمركات البحث كمصدر رئيس للحصول على املعلوماتمستخدمي اإلنرتنت يف العا

 :مفهوم استرجاع المعلومات .  1.1.1.3

النشاط "إىل أن اسرتجاع املعلومات هو  أساسيات استرجاع المعلوماتيف كتابه " النكسرت"يشري 
 ،وقواعد البيانات بنوكومنتجي  ،التوثيقو املكتبات ومراكز املعلومات من ملا  تقوم به مرافق  املعلومات، األساسي 

سواء املنشورة يف شكل مطبوع أو اإللكرتونية ، وأية  نوعية أخرى من املرافق اليت تقدم مصادر املعلومات تمع 
  .  1"املستفيدين

امليتاداتا أو هو علم البحث عن الوثائق وعن املعلومات داخل الوثائق وعن  استرجاع المعلوماتعلم 
هناك تداخل يف . وشبكة االنرتنت قواعد البياناتاملتعلقة بالوثائق باإلضافة إىل البحث يف  ات الوصفيةالبيان

، ولكن واسرتجاع النصوصواسرتجاع املعلومات  واسرتجاع الوثائق اسرتجاع البياناتاستخدام املفاهيم بني كل من 
علوم علومات يقوم على عدة علوم من أمهها اسرتجاع امل. لكل منها كيانه العلمي اخلاص ونظرياته وتقنياته

 وعلم الفيزياء وعلم اإلحصاء واللغويات ومعمارية املعلومات وعلم املعلومات وعلم املكتبات والرياضيات احلاسب
 .2وعلوم أخرى وعلم النفس اإلدراكي

 :استرجاع المعلومات ية عنتاريخلمحة . 2.1.1.3

كما قد فكرة استخدام احلاسوب للبحث املعلومات قد نشرت يف مقالة باللغة االجنليزية حتت عنوان  إن
أنظمة اسرتجاع للمعلومات  أول إن. 1945يف عام  )Vinvar Bush(وكتبها  As We May Think نتصور

                                                 
 .15.ص. 1997مك2بة امل0 فهد الوطنية،: الر)ض. &رمجة حشمت قامس. اسرت�اع املعلوماتاسرت�اع املعلوماتاسرت�اع املعلوماتاسرت�اع املعلوماتٔ�ساس�يات ٔ�ساس�يات ٔ�ساس�يات ٔ�ساس�يات . . ج. ؛ وور�ر، �ٔ .و. ال�كسرت، ف - 1

2 - Meadow, Charles .; Boyce, Bert. Text Information Retrieval Systems. 3rd ed. Amsterdam ; London : 
Elsevier, 2007. p. 3 
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العديد من التقنيات املختلفة مت  1970وحبلول . كانت يف اخلمسينات والستينات من القرن العشرين  آلياتعمل 
بضعة آالف ( "كرانفيلد"الصغرية مثل جمموعة ) Corpora(تؤدي بشكل فعال مع ذخائر النصوص  أا إثبات

أو أكرب يف أوائل  أوسعمع ذلك بدأ استخدام أنظمة االسرتجاع اليت تبحث يف كميات معلومات ). من الوثائق
  .1)لوكاهيد دايلوج(نظام  اآلونةأنظمة االسرتجاع واسعة النطاق املستخدمة يف تلك  أمثلةومن . السبعينات

بالتعاون واالشرتاك مع املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا  األمريكيةالدفاع  إدارةقامت  1992ويف عام 
وكان اهلدف من هذا هو مساعد جمتمع . "تيبسرت النصي"بدعم ورعاية مؤمتر اسرتجاع املعلومات كجزء من برنامج 

موعات اجلديدة على جم ساليبواألبالبىن التحتية اليت حيتاجها لتقييم الطرق  بإمدادهاسرتجاع املعلومات وذلك 
كذلك ظهور . اليت تتميز مبعاجلة كميات نصية كبرية األساليب حفز البحث يف يلبالتاو . نصية كبرية احلجم

 إن .حمركات البحث على اإلنرتنت كان حمفزا كبريا ألنظمة اسرتجاع املعلومات اليت تعاجل كميات نصية كبرية
يكون املصدر  أنالرقمي، واليت تعين  التكويناستخدام الطرق الرقمية لتخزين واسرتجاع املعلومات قاد إىل ظاهرة 

  .2ةمل تعد متوفر  ونات الصلبةالوسيط الصلب أو القارئ أو املك أنبسبب ،الرقمي مل يعد مقروءاً 

  استرجاع المعلومات تطور. 3.1.1.3

وتطرح األوعية اإللكرتونية . البيئة التقليدية سائد يف  عما هو خيتلف يف آلياتهاسرتجاع املعلومات اإللكرتونية 
 )Floppy Discs(واألقراص املرنة ) CD-Rom(األقراص املدجمة  :مثل) Material digital documents(املادية 

جمال اسرتجاع الوثائق اإللكرتونية املعلومات يف  أخصائيومشكالت أقل حّدة من تلك اليت يواجهها  DVDوأقراص 
. أبرز مثال هلا شبكة الويباليت تعترب الوثائق املتاحة على  ) (Non-material digital documentsغري املادية  

فكما أشرنا إىل ذلك فيما سبق فإن الفئة األوىل من الوثائق اإللكرتونية مت دجمها ضمن بقية جمموعات أوعية 
كما أن . الضرورية السرتجاعها ةالبيبليوغرافيفإن فهارس املكتبة تتوىل مهمة توفري البيانات  املعلومات، وبالتايل

. غالباً ما تصدر يف عدد من النسخ، وهو ما جيعل التعرف إليها أمراً يسرياً ) أقراص مرنة أو مدجمة ( تلك األوعية 
الوطنية عادة ما حتصر هذه الفئة من  تيوغرافياالبيبلاجلارية مبا يف ذلك  تالبيبليوغرافيايضاف إىل ذلك أن بعض 

وتزداد مهمة التعرف إىل املصادر املتاحة على اخلط املباشر واسرتجاعها . األوعية اإللكرتونية وتوفر بيانات عنها
صعوبة ألن جزءًا منها له طابع داخلي وخمزن على حواسيب داخلية ال ميكن الوصول إليه بسهولة إال عن طريق 

، وهو ما جيعل ) Fire Walls( عرف جبدران النار ت ةأو ألا حممية بواسطة برامج أمني)  Intranet( يت اإلنرتان
 .3التعرف عليها واسرتجاعها وتنزيلها غري ممكن

                                                 
1- Arms, William Y. . Digital libraries  . 2nd ed. (digital libraries and electronic publishing). Cambridge; 
Massachusetts :  Massachusetts    institute of technology, 2001. p. 6. 
2- Sándor, Dominich . The Modern Algebraof Information Retrieval . Berlin : Springer, 2008. 2.p.  
3 - Arms, William Y. Ibid. p.104. 



  
  نظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتها

  

 

(FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  الفلكسونومي  تقنيةبين هيمنة محركات البحث وفعالية : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   67
 

� �� �� �� �

وتعترب مهمة التعرف إىل الدوريات اإللكرتونية املتاحة على اخلط املباشر أيسر مناًال؛ ألنه توجد بعض 
 Directory: السنوية تالبيبليوغرافياومن أمثلة هذه األدوات ميكن ذكر . اليت تقوم حبصرها ةيالبيبليوغرافاألدوات 

of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists  اليت تسهر على حتديثها
بنوعيته  البيبليوغرايفويتميز الدليل . األمريكية) Association of Research Librariesمجعية مكتبات البحث 

سيما إذا أخذنا بعني االعتبار التقلبات الكبرية وعدم االستقرار الذي تعرفه الاجليدة وحبدود تغطيته املرتفعة 
 Annوتقوم هيئة أخرى تعرف بـ . املصادر املتاحة على اخلط املباشر عامة مبا يف ذلك الدوريات اإللكرتونية

okerson Group وريات اإللكرتونية املتاحة على اخلط املباشر عن طريق اإلنرتنت بإعداد قائمة بالد New 

Journal .1 

احلاوية لكل أوعية املعلومات على اختالف أشكاهلا  االفرتاضيةأضحت اإلنرتنت املكتبة العاملية واملكتبة 
البحثية ولغات البحث العنكبوتية اآلن قبلة الباحثني على اختالف اجتاهام  الشبكة وتباين موضوعاا ، وتعد

على مصادر املعلومات يف جماالم بأنواع شىت من الوسائط  محصوهل؛ حيث ساعدت  اليت تنشر ا املعلومات
   الشبكةأهم ما حيرص عليه الباحثون يف اقتناء املعلومات على  إن. ، على تنوعها  يةاملرئية واملسموعة والنص

أشكال مصادر املعلومات وخمتلف الوسائط اليت توجد عليها ، يف العنكبوتية هو احلصول عليها من مبختلف 
يطلق عليها الباحث  أنالعنكبوتية بشكل تلقائي حمركات البحث ، اليت ميكن  الشبكةالوقت الذي أفرزت فيه 

 متخصص ملصادر املعلومات على مصادر املعلومات الرقمية من الدرجة الثانية؛ فإمنا هي حصر شامل أو
وال ختدم هذه املواقع املصادر النصية ، إمنا تعمل على توفري ، مواقع يف شكل صفحات أو الشبكة العنكبوتية

     .وتنظيم املعلومات يف خمتلف أشكاهلا 

تنمو أعداد مواقع وصفحات اإلنرتنت بالشكل الذي يستحيل على الباحثني أن يلموا بكل جديد ، 
الشبكة الواسع لتلتقط كل مصادر  ويربز هنا عمل حمركات البحث اليت تعمل من خالل أدوات تسبح يف فضاء 

إن حمركات البحث جلأت إىل وتبعا للزيادة والتنوع يف مواقع وصفحات الشبكة ف.  يف خمتلف ااالتاملعلومات 
الشبكة ، ومل  التخصيص أكثر لتخدم كل جمموعة من احملركات موضوع أو شكل خمصص من أوعية معلومات 

يكن التخصص يف الشكل واملوضوع ، إمنا تعدى إىل التخصص يف مناطق جغرافية حمددة تنتمي إليها صفحات 
الشبكة يف تطوير حمركاا عند هذا احلد وإمنا    ومل تقف . Regional Search Engines  العنكبوتية فيما يعرف  

   Meta Search Engines.2حمركات البحث املتعددة  وهو، تقدما من حمركات البحث  خرج اجليل األكثر

                                                 
 .60. ص. 2006.  مطبوFات مك2بة امل0 فهد الوطنية: الر)ض.     املك2بات الرمقية حتد)ت احلارض و�ٓفاق املس�تق=لاملك2بات الرمقية حتد)ت احلارض و�ٓفاق املس�تق=لاملك2بات الرمقية حتد)ت احلارض و�ٓفاق املس�تق=لاملك2بات الرمقية حتد)ت احلارض و�ٓفاق املس�تق=ل. بوعزة، عبدا 7يد صاحل  -1

م2اح . ]Fىل اخلط[) .2005دXسمرب ( 7.ع) . cybrarians journal. (  املفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواعاملفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواعاملفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواعاملفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواع: : : :         حمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددة. س�يد، ربيع س�يد  - - 2

  . http://www.cybrarians.info/journal/no7/search_engines.htm .08/02/2010[: يف 
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2.1.3KKKK ��	
�� ����א����ع�א

النظم الفرعية يف نظام املعلومات وظيفته األساسية هي اختزان  ىحدإهي  نظم اسرتجاع املعلومات  
واسرتجاع املعلومات وفقًا الحتياجات جمتمع املستفيدين، وسواء مت داخل املكتبات أو خارجها فإنه يف احلقيقة 

عنه،  ويف أغلب احلاالت جمرد وسيلة أو أداة يصل من خالهلا الباحث واملستفيد إىل وعاء املعلومات الذي يبحث
ليس إال "  رايفغبليو يبنك أو نظام املعلومات الب"فالذي ُخيتزن عن هذه األوعية بواسطة احلاسب اإللكرتوين يف 

جمرد بيانات حمدودة عن كل وعاء كعنوانه وتارخيه واملسئول عن حمتواه الفكري ونشره وعدد صفحاته أو أوراقه 
�ورؤوس املوضوعات فيه �

  :المعلوماتتعريف نظم استرجاع . 1.2.1.3

ليس هناك تعريف حمدد لنظم اسرتجاع املعلومات ، ذلك ألن  مصطلح اسرتجاع املعلومات يستعمل   
عملية البحث يف جمموعة من مصادر املعلومات للتحقق من  وكمرادف لعملية البحث يف اإلنتاج الفكري ، فه

ام مصمم لكي ييسر عملية البحث يف وبناًء على ذلك فإن أي نظ.  تلك الوثائق اليت تتناول موضوعا بعينه 
املعلومات بناء على حاجة املستفيد ميكن أن يسمى نظاما السرتجاع  أواإلنتاج الفكري واسرتجاع املصادر 

ولكن من املالحظ أن هذا املصطلح ارتبط باستخدام احلاسب اآليل يف عملية جتهيز وخزن وتنظيم . املعلومات 
  .عندما يقال نظم اسرتجاع املعلومات يفهم أا النظم اآللية وليس النظم التقليدية املعلومات واسرتجاعها وبالتايل 

نظرا الختالف التطبيقات والنتائج املرتتبة ، وذلك من الصعب وضع تعريف شامل لنظام اسرتجاع املعلومات
الذي  النظامذلك أو إشارات بيبليوغرافية، ويقصد بنظام االسرتجاع  على االسرتجاع سواء كانت معلومات نصية
اليت  ، وإمنا حييطه علما بوجود معلومات عن الوثائقيف موضوع معني ال يزيد احلالة املعرفية للمستفيد من النظام

  . 1.تتعلق مبوضوع االستفسار الذي يطرحه املستفيد

 واملعلومات واحلاسبات نظام اسرتجاع املعلوماتاملوسوعة العربية ملصطلحات املكتبات  وتعرف
Information retrieval system  جمموعة من اإلجراءات املميكنة عادة تستخدم يف الرجوع إىل (على أنه

. 2)وتكشيف تلك البيانات واختزاا بطريقة ميكن استعادا عند الطلب documentالبيانات اليت حتويها الوثائق 
بني التقنيات واإلجراءات والرسائل لتحقيق وظيفة هي تقدمي معلومات عن الوثائق  اعالً وهو بذلك ميثل تف

  . للمستفيدين

                                                 
1 - Sándor, Dominich. Op.cit. p. 22 

 Arabic encyclopedia= = = = عريب عريب عريب عريب     –ٕاجنلزيي ٕاجنلزيي ٕاجنلزيي ٕاجنلزيي : : : : املوسوFة العربية ملصطلeات Fلوم املك2بات واملعلومات واحلاس�بات املوسوFة العربية ملصطلeات Fلوم املك2بات واملعلومات واحلاس�بات املوسوFة العربية ملصطلeات Fلوم املك2بات واملعلومات واحلاس�بات املوسوFة العربية ملصطلeات Fلوم املك2بات واملعلومات واحلاس�بات  . الشايم، ٔ�محد محمد؛ حسب هللا، س�يد -2

Arabic –y, information and computer terms : English of librar.- ٔاكدميية،: القاهرة -.1طQ1261. ص. 2001املك2بة ا  
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  :نظم استرجاع المعلومات مكونات. 2.2.1.3

النظام جمموعة متكاملة من األجزاء األساسية اليت تعمل معًا من أجل حتقيق أهداف مشرتكة من  اربباعت
عام يتكون من ثالثة  فإنه وبشكل. خالل استقبال املدخالت وتنظيمها بطريقة معينة ، مث جتهيزها كمخرجات 

ام يتم التحكم به من خالل مفاصل أساسية ، وهي املدخالت ، واملعاجلة ، واملخرجات ، ولزيادة فاعلية النظ
وعلى أساس هذا املفهوم ميكن القول إن  . وحدة سيطرة اليت تعتمد بشكل مباشر على التغذية الراجعة ملخرجاته

كل ما حييط بنا يف هذا الكون هو يف الواقع شكل من أشكال النظم ، اليت غالبا ما تتكون من جمموعة من النظم 
من  Information Systemونظام املعلومات . حقيق أهداف النظام املتكاملالفرعية اليت تعمل بتناسق تام لت

أهم هذه النظم والذي يتكون من جمموعة من العناصر البشرية واآللية الالزمة جلمع وحتليل وخزن وتشغيل البيانات 
  . دف حتويلها إىل معلومات تساعد يف اختاذ القرارات بالسرعة والدقة العاليتني

ومات يف الغالب تكون موجهه خلدمة أنواع خمتلفة من املؤسسات واملنظمات وإشباع حاجات ونظم املعل
لنظام خزنًا ومعاجلًة شرائح متنوعة من املستفيدين ، وتأخذ عناوينها من نوع املعلومات اليت يتعامل ا ا

ج اليت تساعد على حتديث ، يف كون نظم املعلومات متجددة يف معلوماا من خالل جمموعة من الربامواسرتجاعاً 
يف . معلومات قواعد البيانات باإلضافة والتعديل واحلذف إىل جانب الوظائف األساسية يف اخلزن واالسرتجاع

الوقت الذي يكون فيه نظام اسرتجاع املعلومات موجه باستخدام جمموعة من الربامج ألغراض اسرتجاع املعلومات 
ذ بعض الوظائف اليت تساعد املستفيد يف احلصول على املعلومات بالطريقة املناسبة من قواعد البيانات، أو تنفي

  . 1اليت يراها مناسبة

وعليه فإن نظم املعلومات ميكن إن تؤدي وظيفة اسرتجاع املعلومات، لكن نظم اسرتجاع املعلومات ال ميكن 
للمعلومات أصبح كل جتهيز آيل وبعد استخدام احلواسيب يف املعاجلة الفاعلة . إن تؤدي وظائف نظم املعلومات 

الذي ميكن أن يؤدي إىل " اسرتجاعًا آليًا للمعلومات " للمعرفة املسجلة بغض النظر عن نوع هذه املعرفة هو 
زيادة سرعة الوصول إىل املعلومات كما انه يكفل نوع من الرتتيب املنطقي للمعارف املسجلة ، مبا حيقق الوصول 

  .2فيديناملناسب إليها من لدن املست

اسرتجاع "وبني " بإيصال الوثائق"آخر حيث مييز بني ما يعرف  من جانبتلك الفكرة  "النكسرت" شرحوي
فعندما يكون املستفيد على معرفة بعنوان أو مؤلف الوثيقة احملددة اليت يرغب احلصول عليها، فإن " املعلومات

باستطاعته احلصول عليها من خالل خدمة إيصال الوثائق، أما يف احلاالت اليت يسعى فيها املستفيد للحصول 

                                                 
  .152.ص. 2004دار املسرية، : عامن .  1.ط. النظم اQٓلية السرت�اع املعلوماتالنظم اQٓلية السرت�اع املعلوماتالنظم اQٓلية السرت�اع املعلوماتالنظم اQٓلية السرت�اع املعلومات. الزهريي، طالل rظم - 1
  .34.ص.  2005البداية، دار : عامن . اسرت�اع نظام املعلوماتاسرت�اع نظام املعلوماتاسرت�اع نظام املعلوماتاسرت�اع نظام املعلومات. . . . النداف، عصام  - 2
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لى وثائق يف موضوع معني، فإن اخلدمة اليت تقدم إليه هي خدمة اسرتجاع املعلومات حيث حيصل على ع
وعملية " عملية اسرتجاع املعلومات"وبذلك ينبغي أن نفرق بني . معلومات حتيله إىل الوثائق اليت تفي باحتياجاته

على وثيقة أو جمموعة وثائق حول  ويقصد باألوىل البحث يف اإلنتاج الفكري للحصول ؛"اسرتجاع الوثائق"
 "النكسرت"موضوع معني، أما الثانية فتعين البحث عن وثيقة بعينها يعرف املستفيد عنواا أو مؤلفها، بل إن 

  :1يذهب ألبعد من ذلك ليقسم نظم االسرتجاع إىل ثالث فئات على النحو اآليت

 .وجرافية للوثائقتعىن باسرتجاع التسجيالت الببلي: اتبياننظم اسرتجاع ال - 

تتمثل يف النظم اليت تعىن بالرد على االستفسارات، فتقدم للمستفيد بيانات : نظم اسرتجاع احلقائق - 
 ).مثل بيانات اخلواص احلرارية الفيزيائية(إحصائية، أو حول جوانب فيزيائية

  .اسرتجاعها من خالهلا هي النظم اليت ختتزن النصوص الكاملة موعة وثائق يتم: نظم اسرتجاع الوثائق - 
 وذلك ليعطي دائما مقرتحات جديدة توافق آيلإن نظام اسرتجاع املعلومات يطور نفسه بشكل تلقائي و 

املتغريات اليت حتدث يف املواقع وصفحات الويب وذلك الن صفحات الويب تتغري وتتجدد حيث أن املواقع اليت 
إزالتها من املستعرض وبالتايل وجود رابطها يف املقرتحات اليت يقدمها  ليس هلا فاعليه كبرية يتم هيتم زيارا أو أن ال

  . 2النظام ليس له جدوى

  .أهمية نظم استرجاع المعلومات .3.2.1.3

للمعلومات حبيث تكون هناك فجوة يف العقل البشري واليت تدفعه بدورها إىل  ةدائمحباجة العقل البشري 
البحث عن املعلومات وعندما يقوم اإلنسان بالبحث عن املعلومات سواء يف االنرتنت أو حىت من خالل سؤال 

ليت حبث فيها واستفسار من اآلخرين فان ذلك يؤدي إىل احلاجة إىل اسرتجاع املعلومات املخزنة يف تلك األمكنة ا
ن نظام اسرتجاع املعلومات مهم للغاية ليس فقط يف علم املعلومات وإمنا أيضا يف إلذلك ف .من اجل املعلومات

من الكتب فعندما ة منظمة فان كل مكتبة رقميه حتتفظ بقائممجيع العلوم األخرى مثال يف علم املكتبات الرقمية 
فان النظام يقوم بعمليه البحث عن ذلك الكتاب من خالل  يكتب املستخدم اسم الكتاب الذي يريد قراءته

ن نظام إوهكذا ف .التصنيف املوضوع مث يتم اسرتجاع كافة الكتب اليت حتمل االسم الذي وضعه املستخدم
ل اسرتجاع املعلومات جيعل مهمة حفظ كميات هائلة من املعلومات وامللفات واملستندات أمرا سهال ألنه من خال

  .3مهما كانت تلك املعلومات معقده أو متداخلة، متناهية ويف وقت قياسية يتم اسرتجاعها بدقهذا النظام 

                                                 
  .13ص-. 1994مك2بة امل0 فهد الوطنية، : الر)ض.  اسرت�اع املعلومات يف ا{لغة العربيةاسرت�اع املعلومات يف ا{لغة العربيةاسرت�اع املعلومات يف ا{لغة العربيةاسرت�اع املعلومات يف ا{لغة العربية. الصوينع، Fيل السلzن  -1
  .47.ص. 2006مك2بة امل0 فهد الوطنية، : الر)ض.  ٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونية. �مفلح، فا&ن سعيد -2
 :م2اح يف .  ]Fىل اخلط[.  2005، 29. ع جم� املعلوماتية. (نظام اسرت�اع املعلوماتنظام اسرت�اع املعلوماتنظام اسرت�اع املعلوماتنظام اسرت�اع املعلومات.  مشاFلاحلريب،  -3

http://informatics.gov.sa/details.php?id=326 .رخي الز)رة� :10-01-2011.  
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إن للغة املستخدمة يف البحث دور كبري يف عملية االسرتجاع فمثال لو كان هناك شخصان وكالمها يبحثان 
املسرتجعة لكليهما خمتلفة نوعا ما وذلك السبب يعود إىل إن كال منهما قد عن املوضوع نفسه ولكن النتائج 

استخدم كلمات خمتلفة للبحث لذلك فان معظم حمركات البحث تقدم اقرتاحات عديدة للمستخدم أو املتصفح 
عن طريق تبدأ عملية االسرتجاع بتقدمي املستفيد طلبه إىل نظام االسرتجاع و .لتتقارب النتائج املسرتجعة أكثر

ت رؤوس موضوعا( واردة فيه مبستوينيصياغة طلبه بكلمات جيري بعد ذلك حتليل هذا الطلب و حتديد املفاهيم ال
  ).املقيدة احلرة أو( باستخدام مفردات من نفس لغة خزن املعلومات ) ةوكلمات مفتاحي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           تقسيمات لغة استرجاع المعلومات) 6(الشكل 

لغة االسرتجاع إىل جمموعة املصطلحات املنظمة أو التمثيالت للعناصر و املفاهيم يف جمموعة من تشري 
مادامت اللغة الطبيعية هي مصطلحا غري حمدد ألنه الحاجة إليها  ،ئق ، وملا كان مصطلح لغة التكشيفالوثا
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وما . مرتادفان ) لغة اسرتجاع و لغة تكشيف ( كال من مصطلحي   هنإاملستخدمة يف قاعدة البيانات ، ومن مث ف
، خاصة )التكشيف و االسرتجاع(يف كال اجلانبني ) االصطناعية ( دامت هناك حاجة إىل استخدام اللغة املقيدة 

يل و التخزين و الوصول إىل الوثائق فاألمر يستلزم فهم لغات اسرتجاع االسرتجاع يتضمن عمليات التمثوأن 
  :املعلومات وهي 

 )  :Natural Language(اللغة الطبيعية الحرة . 1.3.1.3

املفردات اليت تستخدم أو تشتق من  ؛حيث متثلأي تعديل عليها هي اللغة اليت جتدها يف الوثائق وغريها ،دون
" الوثائق عند التكشيف و االسرتجاع اآليل كما يف كشافات التبادل أو كشافات الكلمات الدالة يف السياق 

لغة التكشيف الطبيعية ، غري املقننة أو غري املقيدة ولغة التكشيف احلر ، وهي اختيار "  ت بأاعرفكما .
للمكشف فيها حرية االختيار للكلمات األهم مثل اختيار  نقائمة ويكو  الكلمات دون االعتماد على أي

 .1"  اإلحصائيالكلمات املفتاحية الواردة يف العنوان أو املستخلصات ، والتحليل 

هي اللغة الطبيعية أو النص احلر أو الكلمات املفتاحية اليت ال تنطوي على أية : "  عرفها ولفرد النكسرت 
دات معينة أو مصطلحات تفرض على املكشف أثناء عملية التكشيف أو املستفيد أثناء عملية قيود لغوية أو مفر 

وصفها باللغة غري املقيدة أو املطلقة أو الطبيعية اليت متثل لغة مؤلف الوثيقة واليت ال " عرفها بوركو و . 2"البحث 
فات بل تعتمد أساسا على تفرض قيودا معينة على القائم بعملية التكشيف يف اختيار مصطلحات الكشا

  .  3"املصطلحات و الكلمات املفتاحية الدالة الواردة يف نص الوثيقة أو عنواا أو مستخلصها 

 :)Language Artificial Retrieval( : اللغة االصطناعية  المقيدة   .2.3.1.3

مت تصميمهما لالستخدام  أو األرقام أو االثنني معا أي مصطلحاا و بناؤها اصطناعيان احلروف هي لغة
اللغة احملكمة اليت يتم تعيينها حملتويات الوثائق خالل التحليل و "  أا ت علىعرفو . يف نظم االسرتجاع 

لغة التكشيف املقيدة ، أو املقننة ، أو االصطناعية تتضمن فهم املكشف ملضمون "  وبذلك فهي ؛"االسرتجاع
تتكون ) رؤوس موضوعات أو واصفات أو رموز ( مبصطلحات و تشمل الوثيقة و حتليله إىل مفاهيم يعرب عنها 

                                                 
م2اح يف . ] Fىل اخلط[.  2005، 14. ع )جم� املعلوماتية.(ة الهجينة يف خزن واسرت�اع املعلومات �{لغة احلرة و املق�دالهجينة يف خزن واسرت�اع املعلومات �{لغة احلرة و املق�دالهجينة يف خزن واسرت�اع املعلومات �{لغة احلرة و املق�دالهجينة يف خزن واسرت�اع املعلومات �{لغة احلرة و املق�داس��ر النظم اس��ر النظم اس��ر النظم اس��ر النظم . حسـن، ع�فاف س�ايم - 1

 :http://www.informatics.gov.sa/details.php?id=138 .رخي الز)رة� :20-02-2011  
  13.، ص 1981مك2بة غريب ، : القاهرة . &رمجة حشمت قامس .  نظم اسرت�اع املعلوماتنظم اسرت�اع املعلوماتنظم اسرت�اع املعلوماتنظم اسرت�اع املعلومات. ولفرد ، ال�كسرت  - 2

3  -Borko, Harold . Indexing concepts & & & &    methods . London : Acadmic press, 1978 , p. 113 
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عدد من : " عرفها امحد أنور عمر  وقد . من حروف أو أرقام أو االثنني معا كما هو احلال يف جداول التصنيف 
  .1"اليت متثل املادة املوضوعية واليت ستحقق االنتظام يف التكشيف ) احملكومة ( املصطلحات املقيدة و 

   :اللغة الهجينة . 3.3.1.3 

لغات نظم اسرتجاع املعلومات اليت تعمل على مزيج من املصطلحات املختلطة و الطبيعية  إحدى هي
اللغة اليت جتمع بني اللغة املقيدة و اللغة الطبيعية " عرفها ولفرد النكسرتحيث " . وهي لغة مقيدة عريضة نسبيا 

 ا و تشكل نوعا من البيان الفوقي الشامل للنظام ويتم تكشيف النظاموغالبا متثل اللغات املقيدة العريضة نسبي
بواحدة أو أكثر من الواصفات العريضة و مصطلحات اللغة الطبيعية املستخلصة من عناوين الوثائق أو من 

  .2"نصوصها أو من كليهما

مصدر (املؤلف  وهكذا جند انه يف حالة استخدام اللغة احلرة سيكون هناك تفاعل بني لغتني مها لغة
بني قدرات املؤلفني املوجود ، ومها بالطبع ليستا متماثلتني للتفاوت ) مستلم املعلومات ( ولغة املستفيد ) املعلومة 

يف صياغة طلبام والتعبري عن حاجام و قرا ) املتعددين ( يف التعبري عن املفاهيم من جهة وقدرات املستفيدين 
ما يف حالة استخدام اللغة املقيدة ستكون هناك لغة ثالثة هي أ.املؤلفون من جهة أخرى أو بعدها عما استخدمه 

توضع للداللة على موضوع معني وهي لغة خزن املعلومات ) أي لغة الرموز و الكلمات املفتاحية ( اللغة اهلجينة 
  .  ةلياع لضمان كفاءة عن طريق قيود السيطرة اليت تفرضها األخرويتنيواسرتجاعها للتوفيق بني اللغتني 

2.3�K�K�K�Kدوא��&%ق�و�(��	
��
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ظهرت يف السنوات األخرية عدة مصادر للمعلومات متاحة على اخلط املباشر عن طريق اإلنرتنت، كان أوهلا 
أما يف . Gopherو  Telnet، أي بروتوكول نقل امللفات، ومواقع ) FTP  )File Transfer Protocolمواقع 

ففي كل يوم تظهر آالف . هي املسيطرة) Servers(الوقت احلاضر فقد أصبحت الشبكة العنكبوتية خبوادمها  
األمس ختتلف عن شبكة ويب اليوم، فشبكة ويب . من املواقع اجلديدة وختتفي أو اجر آالف من املواقع األخرى

ويف ظل هذه التغريات وعدم الثبات اليت متيز الشبكة العنكبوتية  .3وختتلف هذه األخرية عما ستكون عليه يف الغد
السيطرة على املعلومات املتاحة على الشبكة العنكبوتية خاصة وعلى  يصبح أخصائيو املعلومات عاجزين عن

به البيئة  ما تتميز وهذا اإلنرتنت عامة، وعن تنظيمها بإعداد كشافات وقوائم وفهارس تساعد على اسرتجاعها
  . لرقمية عن البيئة التقليدية يف طرق اسرتجاع املعلومات والوصول إليهاا

                                                 
  .64. ص. 1998، ينا�ر 1.،ع 18.، مج) تجم� املك2بات و املعلوما.(  تق�مي الكشافات و التكش�يفتق�مي الكشافات و التكش�يفتق�مي الكشافات و التكش�يفتق�مي الكشافات و التكش�يف. محد ٔ�نور �ٔ معر،  -1

  .. 28.ص. 1997مك2بة امل0 فهد الوطنية،: الر)ض.&رمجة حشمت قامس  ؛ٔ�ساس�يات اسرت�اع املعلوماتٔ�ساس�يات اسرت�اع املعلوماتٔ�ساس�يات اسرت�اع املعلوماتٔ�ساس�يات اسرت�اع املعلومات .. ج. وور�ر، �ٔ  ؛.و. ال�كسرت، ف -2 - 2
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1.2.3KKKK����	
���W&%ق�א����ع�א �

 :Browsing: التصفح .1.1.2.3

استخدام برامج تصفح االنرتنت؛ إذ حتتاج صفحات ومواقع الويب إىل بيئات خاصة تتيح هلا أن  من 
الربامج اخلاصة لعرض صفحات ووثائق االنرتنت،  تعمل وتسمى هذه الربامج مبتصفحات االنرتنت، ويقصد ا

  : وتستخدم حاليا الكثري من برامج تصفح الويب منها

Internet Explorer, Opera, Mozila Firfox, Netscape Navigator, NCSA Mosaic،  
 يف باإلحبار الباحث يقومفومن خالل واجهات املتصفحات ميكن التنقل بني روابط الصفحات املختلفة،  

 تصفح هاخال من ميكن طريقة من أكثر ناكوه املعلومات، منته احتياجا  مع يتفق ما إىل للتعرف املعلومات بنية

 بالوثائق خلاصة ا القوائم عرب اراإلحب أو التصفح جراءإب املستفيد يقوم أن - املثال سبيل على - ذلك ومن املعلومات،

  .االستفسار كلمة يف األول احلرف حتديد دعب التصفح يف  البدء أو حمددة، وعيةضمو  فئة ضمن تندرج اليت

 searching :: البحث. 2.1.2.3

 امليتاديتا بيانات لتخزين البيانات قواعد تستخدم حيث وهيكلتها، بناؤها  مت عن معلومات البحث يتم

 عملية تتم يثح املواد، تلك رتجاعسال حبث كمحرك البحث؛ أدوات تفيدسامل يستخدم مث ومن . وربطها باملواد
 يف بالبحث يلتزم أن الضروري غري ومن. البحث بنتائج املستفيد وتزويد آلية بطريقة والوثائق االستفسار بني هاةضاامل

 تتيحهو احلال يف البحث التقليدي؛ حيث أن عملية التكشيف اآليل   ماك بذلك قيدوالت فقط امليتاديتا عناصر

   .1اإلنرتنتباستخدام برنامج تصفح  نهام أجزاء أو النص يف البحث

خاصة بالبحث عن املعلومات يف خمتلف  واستجابة الحتياجات البحث يف اإلنرتنت مت تطوير أدوات حبث
فمسألة البحث على الويب هلا طرق عدة، ويعتمد الباحثون يف اختيار أدوات البحث  .املواقع واسرتجاعها

وتتطلب كل أداة حبث إىل آليات . ام واستخدامهم للويبالسرتجاع ما حيتاجونه على مستوى مهار 
  .واسرتاتيجيات وتقنيات خمصصة لذلك

2.2.3�K./*دوא��א�(�W� �

تضم شبكة الويب كميات هائلة من املعلومات موزعة علي أعداد كبرية من قواعد البيانات وصفحات الويب 
بعدد من أدوات البحث  االستعانةاملختلفة ويتطلب احلصول علي املعلومات املطلوبة وسط هذا الكم اهلائل 

                                                 
  249. ص املرجع السابق. املك2بات الرمقيةاملك2بات الرمقيةاملك2بات الرمقيةاملك2بات الرمقية. �مفلح، فا&ن سعيد -1
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وهناك عدة أدوات . الببليوغرايف وأدواته أن الويب تفتقر إيل معايري الضبط االعتباراملختلفة خاصة إذا وضعنا يف 
  : قد يلجأ إليها الباحث عن املعلومات للحصول علي ضالته والتعرف علي مواقعها من بينها

 :Directories :األدلة الموضوعية .1.2.2.3

إن األدلة املوضوعية هي قوائم موضوعية لصفحات الويب مرتبة يف فئات متشاة تتم عملية تكشيفها 
، وغالبا ما تكون األدلة مرتبة هرميا حسب املوضوع، وكثريا من األدلة لديها واجهة حبث تتيح  وتبويبها يدويا

واألدلة هي نقطة انطالق جيدة عندما يكون موضوع . 1البحث عن املصطلحات من خال املوضوعات اهلرمية
نت تقوم باختيار وانتقاء وتعرف األدلة على أا عبارة عن مواقع على اإلنرت . البحث واسع أو جديد على الشبكة

مواقع أخرى على الويب؛ حيث تقوم بتنظيم تلك املواقع وفق نظام هرمي متدرج من رؤوس موضوعات متخصصة 
ودقيقة، ويتم ذلك االختيار والتنظيم مبساعدة متخصصني بعكس حمركات البحث الذي يتم اختيار وتنظيم املواقع 

 .   فيها بواسطة برامج آلية

تعامل مع شجرة موضوع معني، أي من املستوى األعلى للفئات املوضوعية يشبه الة املوضوعية و وتصفح األدل
إىل األسفل لتضييق املوضوع أكثر فأكثر بغرض حتديده إىل أن تسرتجع الوثيقة أو امللف املرغوب ) اجلذع ( 

قاعدة أو  اسعموضوع و ، أو موضوع شعبي يستحسن استخدام األدلة املوضوعية لدى البحث عنو   .فيه

صفحة ويب أنشأها اخلرباء ): metapage(  صفحة ويب كبرىباإلضافة إل البحث ،بيانات متخصصة 
وإتاحتها من خالل صفحة )  URLS( املوضوعيون أو أطراف أخرى و تقوم بتجميع حمصالت املصادر املوحدة 

 .2ويب واحدة

  :3وتنقسم األدلة املوضوعية إىل ثالثة أنواع هي

تعمل هذه األدلة على جتميع وحصر املواقع املوجهة إىل اجلمهور العام  :الموضوعية العامةاألدلة   - أ
  . واملتخصص يف خمتلف قطاعات املعرفة، ويعترب هذا النوع من األدلة هو األكثر انتشارا واستخداما بني املستفيدين

اختيار املواقع والتحقق املستمر وتتم عملية . وهي أقدم من الفئة السابقة،: األدلة الموضوعية المختارة  - ب
من دقتها وحمتواها من قبل متخصصني يف القطاع املوضوعي الذي يرتب املواقع وينظمها داخل الدليل، كما تتم 

 4.عملية إشعار وإخطار املتخصصني والقائمني على اختيار األدلة باملواقع اليت يروا تستحق االهتمام
                                                 

  .24.ص. 2009مك2بة امل0 فهد الوطنية، : الر)ض. دراسة حتليلية مقارنةدراسة حتليلية مقارنةدراسة حتليلية مقارنةدراسة حتليلية مقارنة: : : : اQٔد� املوضوعية Fىل ش�بكة إالنرتنتاQٔد� املوضوعية Fىل ش�بكة إالنرتنتاQٔد� املوضوعية Fىل ش�بكة إالنرتنتاQٔد� املوضوعية Fىل ش�بكة إالنرتنت. الغامن، مىن ب�ت عبد هللا �ن Fيل - 1
2  - Schlein, Alan M.; Weber, Peter. Find it online : the complete guide to online research. 4th ed.. Arizona : 

Fact on Demand Press, 2004. p. 93 
   . 84.ص. 2009مك2بة امل0 فهد الوطنية، : الر)ض .  ر�اب اسرت�اع املواد �ري النصية Fىل ش�بكة إالنرتنتر�اب اسرت�اع املواد �ري النصية Fىل ش�بكة إالنرتنتر�اب اسرت�اع املواد �ري النصية Fىل ش�بكة إالنرتنتر�اب اسرت�اع املواد �ري النصية Fىل ش�بكة إالنرتنتفا�ز ٔ�محد س�يد،  -3
  . 208. ص.   2009مك2بة امل0 فهد الوطنية ، : الر)ض . دراسات يف حتليل وتصممي مصادر املعلومات الرمقيةدراسات يف حتليل وتصممي مصادر املعلومات الرمقيةدراسات يف حتليل وتصممي مصادر املعلومات الرمقيةدراسات يف حتليل وتصممي مصادر املعلومات الرمقية. فرج ٔ�محد، ٔ�محد -4
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ت نظرا لعجز األدلة العامة تلبية االحتياجات البحثية؛ وخاصة وظهر  :األدلة الموضوعية المتخصصة  - ت
ما يتعلق باالستفسارات املتخصصة فكان اللجوء إىل هذا النوع من األدلة اليت تقوم بتجميع مصادر معلومات 

  ..متخصصة يف قطاع معني

ستخدم فاليك معلومات أكادميية ع عند البحث عن ثالفعلى سبيل امل. لكل دليل موضوعي طابعه اخلاصو 
هو ف، املتخصص املوضوعي يلالدل أما. يكون أفضل الذي أنشئ خلدمة األكادمييني) Infomine( دليل إنفومني 

ومن أمثلة األدلة املتخصصة يف الطب املتاحة على اإلنرتنت ). مثل الطب ( الدليل الذي خيتص يف جمال واحد 
Medical Matrix  ،http://medmatrix.org 1.  

  :على الشبكة العنكبوتية ما يلي األدلة املوضوعية شهرأومن  

 Yahoo :www.yahoo.comياهو  -1

فئات موضوعية وضعها ويتضمن ياهو . م، وهو يعترب أقدم دليل متوفر على الويب1994عام ) yahoo(ظهر ياهو 
وإذا ما تبني أن . العاملون بالدليل، ميكن أن ينطلق منها املستفيد يف حبثه عن املواقع اليت تتضمن املعلومات اليت يرغب فيها

إحدى الفئات املوضوعية تضاهي موضوع حبثك، فستحصل على قائمة مبواقع قام القائمون على الدليل مبراجعتها وحصلت 
يف اسرتجاع صفحات الويب اليت تضاهي ) ياهو(عندما يفشل ف .واقع مهمة بالنسبة ملوضوع البحثعلى موافقتهم كم

ستفسار إىل حمرك جوجل ، ويتوىل عرض النتائج املتأتية من ذلك احملرك للبحث على االفإنه حييل البحث موضوع 
قع التجارية حىت وإن استوفت تدفع املواقع التجارية رسوًما لكي تدرج ضمن قائمة املواكما   .شاشة احلاسوب

 .2أما املواقع غري التجارية فإا ال ختضع لرسوم. شروط احملرر من حيث جودة حمتوياا

2 - MSN search www.search.msn.com:  

بسعيها املستمر لتحسني الربجميات اليت تنتجها وتطويرها إىل أن تصبح على أفضل  Microsoftتعرف شركة 
جمموعة من  MSNويتوافر لشركة . مثاًال ساطًعا ملنتجات مايكروسوفت MSN Searchويعترب . وجه ممكن

واقع ذات الصلة احملررين الذين يتابعون أكثر االستفسارات شعبية اليت تنفذ على الويب، ويقومون باختيار أفضل امل
، تظهر اقرتاحات يتقدم ا احملررون بغرض ذيب MSNوبعد أن يتم تنفيذ البحث بواسطة . بتلك االستفسارات

أو إىل عناوين  ENCARTAوعند الضرورة قد تظهر ضمن النتائج روابط حتيل إىل حمتوى موسوعة . البحث
  .األخبار الرئيسية

                                                 
1 -  Schlein, Alan M. Opcit. p. 94. 
2- Hock, Randolph. The Extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. : New 
Jersey : Cyberage Books, 2007. p. 32. 



  
  نظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتهانظم استرجاع المعلومات وتقنياتها

  

 

(FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  الفلكسونومي  تقنيةبين هيمنة محركات البحث وفعالية : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   77
 

� �� �� �� �

ويستحق . عالية اليت هلا نظرا اخلاصة فيما يتعلق بشبكة الويبمن املصادر ذات اجلودة ال MSNويعترب 
MSN  أن يؤخذ بعني االعتبار لدى البحث عن املعلومات املتوافرة على الويب، إذ يعترب من بني أدوات البحث

  .Search engine Watch 1العشر األوائل السرتجاع املعلومات من الويب وفقاً لتصنيف

  :Meta Search Enginesمحركات البحث الكبرى  .2.2.2.3

من أهم املشكالت اليت تتعلق مبحركات البحث وحىت باألدلة املوضوعية أا تكشف أجزاء خمتلفة من 
واليت يبلغ عددها  AltaVistaفهكذا جند أن صفحات الويب اليت يغطيها حمرك . املعلومات املتوافرة على اإلنرتنت

ويرجع هذا التباين إىل اختالف . بتكشيفها Hotbotمليون صفحة يقوم  115عن مليون صفحة ختتلف  150
ضح توي. يف التنقل داخل اإلنرتنت والبحث عن صفحات الويب)  Crawlers(  زواحفال عتمدهاالطرق اليت ت

  .2هذا األمر عندما تستخدم عدداً من حمركات البحث لتنفيذ البحث نفسه فتحصل على نتائج خمتلفة

فمن بحث يف كامل الشبكة العنكبوتية العاملية أو احلصول على أكرب عدد ممكن من النتائج ال ناردوإذا أ
و  Googleالنتائج من  تكونويف هذه احلالة . ستفسار لدى عدد من حمركات البحثالا األفضل وضع

AltaVista  وHotbot االنتائج املتحصل عليها من هذه األدوات املختلفة   ةقارنومب. وغريهاختتلف يف  جند أ
فكرة خبصوص ما يتوافر من معلومات حول  نالدي تتبلورهذه النتائج من  وانطالقا. جزء منها وتتكرر يف جزء آخر

خدم يف بالبحث نيابة عن املست) Meta Search Engines(تقوم  حمركات البحـث الكربى و  .وضوع يف الويبامل
عدد من احملركات يف نفس الوقت ومن مث تقوم باسرتجاع النتائج من كل حمرك، فهي توفر اجلهد والوقت 

 ask(وآسك جيفز  metacrawler)(أهم األمثلة على هذه احملركات حمرك البحث ميتا كراولر . للمستخدم

jeeves(3. 

نصفه بأدوات البحث العاديـة، ومنها ما وختتلف حمركات البحث الكربى فيما بينها، فمنها ما ميكن أن 
وتتلخص طريقة عمل الفئة األوىل يف أا تتلقى استفسار املستفيد ". الذكية"ميكن أن نسميه بأدوات البحث 

أما حمركات البحث الكربى الذكية فإا حتاول إعادة . عدد من حمركات البحث واألدلة املوضوعيةوترسله إىل 
  .4بطرق خمتلفة لكي تكون مفهومة ومقبولة من قبل أدوات حبث خمتلفة صياغة استفسار املستفيد

                                                 
  .73. ص. املرجع السابق  .بوعزة، عبدا 7يد صاحل - 1

2 - Clegg, Brian. Studying Using the Web The : student’s guide to using the ultimate information resource. New 
York : Routledge, 2006. p. 29 

  3. ، ص2000{لمعلومات،  العريب النادي: دمشق . واQٔرش�يفواQٔرش�يفواQٔرش�يفواQٔرش�يف يف املك2باتيف املك2باتيف املك2باتيف املك2بات احلديثةاحلديثةاحلديثةاحلديثة املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلومات نظمنظمنظمنظم.  {لمعلومات العريب النادي -3
  4. ص. املرجع السابق. الف2اح عبد محمد، ¢ا¡ -4
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وهناك أدوات البحث الذكية اليت جتمع بني وظائف حمركات البحث الكربى وإعادة تكشيف 
وتعمل . النتائج بغرض فرزها، وحتميل صفحات جديدة من خالل تعقب روابط صفحات املواقع املالئمة

امن، حبيث تظهر نتائج االستفسار بعد ساعات من انطالق عملية البحث األدوات الذكية بشكل غري متز 
-Autonomy, Bullseys: ،وميكن أن ترسل النتائج عرب الربيد االلكرتوين ومن أمثلة األدوات الذكية

Copernic 1   

 Portals: البوابات.3.2.2.3

 من مزيج عادة وجتمع الويب، من جلزئية ية بد موقع أو دخول نقطة ابأ عام بشكل البوابات تعرف

 وحمرك سوق،تال وإمكانيات واأللعاب، اإلخبارية، عواملواق ،ةاإللكرتوين،والدردش الربيد مثل واحملتويات اخلدمات
 وموزعة رقةتفم منظ حةإلتا فردية نقطة متثل البوابة فإن الرقمية املكتبة يف أما شخصية، صفحات إنشاء وأدوات حبث،

 لوظائف وروابط احملتوى تقدم امك صفح،توال للبحث ستفيدينامل احتياجات تدعم خدمات دمقوت خمتلفة، مواقع يف

 يوه أخرى مواقع يف ولكن الرقمية املكتبة يف فعلياً  متوافرة تكون ال الوظائف تلك ولكن خمتلفة، مواقع على ودةجمو 
 يف البحث املستفيد على سهلي مما واحد، موقع يف البيانات قواعد من عدد إتاحة هلاخال من ميكن طريقة متثل بذلك
  .نهام واالسرتجاع القواعد تلك

والبد من التنويه بأن استخدام البوابات يتم عندما يكون الباحث نفسه مبتدئًا او لديه فكرة عامة عن   
م املوضوع، فتكون كأداة ينطلق منها املستفيد يف حبثه عن ذلك املوضوع وما يتصل به من موضوعات، ومن أه

  :خصائص البوابات املوضوعية ما يأيت

تنصب البوابات املوضوعية على جمال موضوعي معني وغالبًا ما تكون شاملة يف تغطيتها املوضوعية لذلك  - أ
  .حتوي شروحاً للمواد املتضمنة فيها، و اال

اال تتم فهرسة مصادرها بواسطة اختصاصيني مكتبيني بالتعاون مع خرباء متخصصني يف ذلك  -ب
  .املوضوعي

وعلى رأسها تنظيم مواد ) Added value features(تضفي بعض عناصر القيمة املضافة للمستفيد  -ت
املعلومات وتقسيمها ووضعها يف فئات موضوعية عريضة واخرى فرعية ضيقة، فالنمط الرئيس للبوابات هو تقدمي 

                                                 
  .129. ص. 2006ٔ�ل¨سكو، : تو§س. الباح¥ون واملك2بات اجلامعية العربيةالباح¥ون واملك2بات اجلامعية العربيةالباح¥ون واملك2بات اجلامعية العربيةالباح¥ون واملك2بات اجلامعية العربية: : : : االتصال العلمي والوصول احلراالتصال العلمي والوصول احلراالتصال العلمي والوصول احلراالتصال العلمي والوصول احلر. املنظمة العربية {لرتبية والثقافة والعلوم -1
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ال، وذلك لتسهيل التصفح والبحث واسرتجاع بنيان تنظيمي هرمي بالفئات املوضوعية اليت يشتمل عليها ا
  .1املعلومات

 الكتب البيانات، قواعد مثل املصادر من العديد تتضمن ويب مواقع عن بوابات الويب عبارةعموما و 

 للتعرف املستفيدين استخدامات بتحليل البوابات تلك تقوم .ويب صفحات اإلليكرتونية، الدوريات اإلليكرتونية،

  Web Analytical Software  الويب حتليل برامج باستخدام املعلومات مصادر من احتياجام طبيعة على
  املستفيدين مسات يشبه ملف ملف يف وختزينها املستفيدين اهتمامات على تتعرف أن األدوات تلك تستطيع بالتايل

User Profile إمكانيات من هلا يتوفر ما باستخدام املرافئ تلك تقوم مث ،للمعلومات االنتقائي البث خدمات يف 

 اهتمامات مع تتوافق اليت اجلديدة املصادر علي للتعرف دوريا اإللكرتونية املصادر  حبث يف املتزامن البحث

 احلاجة دون احتياجاته املستفيد جيد حبيث للمستفيدين املصادر تلك إيل روابط ببث ،وتقوم لديها املخزنة املستفيدين

2اإلليكرتونية منفردة املصادر آل حبث إيل
. 

3.2.3KKKK ./*���0%1א��W 

لقد ظهرت أدوات خمتلفة للتنظيم واالسرتجاع على اإلنرتنت متكن املستخدم من تأمني بغيته من   
. وقد ظهرت تلك األدوات يف أشكال خمتلفة، منها حمركات البحث، واألدلة املوضوعية، والبوابات. املعلومات

تلك األدوات استخدامًا فحسب، بل إا األكثر  زالعامة واملوضوعية ليست أبر وال ريب أن حمركات البحث 
 .كما أا تأيت يف املركز الثاين بعد استخدام الربيد اإللكرتوين. شيوًعا بني تطبيقات اإلنرتنت كافة

  :تعريف محركات البحث. 1.3.2.3

داة متكن مستخدمي الويب من البحث مت إعطاء تعريفات كثرية حملرك البحث وتتفق يف جمملها على أنه أ
مبصادرها، وأنه يعتمد على برجميات يف أداء عمله، وجند أن هذا التعريف يلخص مهمة حمرك البحث، وهناك من 
يرى أن حمرك البحث عبارة عن أداة  إلجياد واسرتجاع املعلومات على الويب، وقد عرف زين عبد اهلادي حمركات 

باستخدام حبث حمددة مثل املنطق البوليين أو  تتعمل من خالل اسرتاتيجياأدوات حبث "البحث على أا 
، وذلك للبحث يف حقول أو وثائق نصية، واألكثر من ذلك أا تبحث عن أشياء  " اسرتاتيجيات حبث مفتوحة

واقع كالصور واخلرائط واألشكال األخرى يف بيئة حمددة هي شبكة اإلنرتنت وذلك يعين أا تبحث يف ماليني امل
ومليارات الكلمات يف وقت حمدد وتتميز بسرعة االستجابة وعادة ما تكون إجاباا إما مواقع على اإلنرتنت 

                                                 
:  Fىل الرايطم2اح . ]Fىل اخلط. [ 2005، 16. ع )جم� املعلوماتية.(    املوضوعية والتكش�يفاملوضوعية والتكش�يفاملوضوعية والتكش�يفاملوضوعية والتكش�يفªجتاهات احلديثة يف الفهرسة ªجتاهات احلديثة يف الفهرسة ªجتاهات احلديثة يف الفهرسة ªجتاهات احلديثة يف الفهرسة . رفل، �زار -1

http://www.informatics.gov.sa/details.php?id . رخي الز)رة� :25-02-2011  
  .130. ص.املرجع السابق. االتصال العلمي والوصول احلراالتصال العلمي والوصول احلراالتصال العلمي والوصول احلراالتصال العلمي والوصول احلر. املنظمة العربية {لرتبية والثقافة والعلوم - 2
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،أشار هذا املفهوم إىل الطبيعة العامة ألدوات  1"تتوافر فيها كل املصطلحات اليت مت البحث عنها أو بعضها
أشار التعريف بصفة عامة إىل البحث مبختلف  العنكبوتية ، وليس حملرك البحث مبفرده ، كما البحث على 

ومن . وعلى هذا فان املفهوم السابق ميكن ختصيصه ليعكس طبيعة احملرك اخلاصة . أشكال مصادر املعلومات
عبارة عن أداة تقوم بالبحث عن املعلومات على اإلنرتنت " أا : التعريفات أيضا اليت وضعت حملركات البحث 

مرصد البيانات اخلاص ا، مث تقوم بإتاحتها للمستفيدين كل حسب املصطلح أو وختزين عناوينها على 
املستخدمة يف البحث ومن مث متكن املستفيد من الوصول إىل مصادر املعلومات املختلفة على   املصطلحات

اسطة أو بطريقة بشرية بو    Spidering or crawlingويتم جتميع هذه املصادر أما بطريقة آلية . اإلنرتنت 
  .2اإلنسان

 برامج  لبحث مصادر الويب ، وهناك فرق بني مصطلحي حمركات البحث وآليات البحث، فألول يعين
الثاين فهو يرتبط بطرق البحث داخل قواعد بيانات حمركات البحث ؛ مثل آليات املنطق البوليين، والبرت  اأم

  .الضمين، واللغة الطبيعية، والبحث باملفهوم أو املعىن

   :مكونات محركات البحث. 2.3.2.3

على ثالثة عناصر أساسية هي الربامج اآللية واملكشف وأداة البحث مبا ميكن من حمركات البحث تعتمد   
اإلضافة واملعاجلة والبحث؛ حيث أن هذه الربامج تسبح يف فضاء الويب ختتص بتنظيم واسرتجاع صفحات 

  .HTMLنصوص املعيارية الفائقة الويب ذات بنيات خمتلفة خاصة منها بنية ال

 )robots(، ربوتات )spiders(، عناكب(crawlers ) زواحف وهي برامج كومبيوتر: البرامج اآللية  - أ
من وصله إىل أخرى، جتمع بيانات ومعلومات عن  linkتتجول يف أحناء شبكة اإلنرتنت عرب الروابط التشعبية 

والالفت للنظر أنه  . إلضافتها و كذلك تبحث عن الصفحات اليت يتم حتديثها) جبميع صفحاته(املواقع اجلديدة 
 .3كلما زادت شعبية املوقع و الروابط اليت تشري إليه كان أسرع لفهرسته والتعرف عليه

 خالل من العنكبوتية الشبكة مبسح دورياً  لروبوت  أو العناكب تقوما أو تعرف بالزاحف  آلية  برامج يهف

 أجزاء بعض( الكلمات باستخالص التكشيف برامج تقوم مث تكشيفها، اجل من الصفحات وتسرتجع تتبع الروابط

 يقوم اليت الصفحات من صفحة كل من  Hyper- Textالفائقة  النصوص احلاالت بعض ،أو يف)الكلمات من

 Query االستفسار منوذج من االسرتجاع حمرك ويتكون. املشتقة الكلمات هذه من شاف ببناءك يقوم مث بتكشيفها

                                                 
  10. ص. 2002، ٔ��ريل  2.، ع )جم� املك2بات و املعلومات العربية( . دراسة جتري�ة مقارنةدراسة جتري�ة مقارنةدراسة جتري�ة مقارنةدراسة جتري�ة مقارنة: : : : حمراكت البحث Fىل ش�بكة إالنرتنت حمراكت البحث Fىل ش�بكة إالنرتنت حمراكت البحث Fىل ش�بكة إالنرتنت حمراكت البحث Fىل ش�بكة إالنرتنت . ز�ن عبد الهادي  -1

  .املرجع السابق. .    املفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواعاملفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواعاملفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواعاملفهوم ، اQٔداء ، اQٔنواع: : : :         حمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددة. س�يد، ربيع س�يد  - 2
3 - Meghabghab, George ; Kandel, Abraham. Search Engines, Link Analysis, and User’s Web Behavior. ( 

Studies in Computational Intelligence, Vol. 99) Berlin : Springer,2008. 9 p. 
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Module  الفرز  ومنوذج املستفيدين من يتلقى االستفسارات الذيRanking Module مبقارنة يقوم بدوره 

 مبصطلحات وفقا لعالقتها بالصفحات مرتبة قائمة النهاية يف ينتج مث الكشاف يف املتاحة باملعلومات االستفسارات

  .االستفسار

بتفحص املعلومات احملفوظة يف قاعدة البيانات و ينشئ تكشيف يقوم برنامج ال:   (Index)كشافال  - ب
و ختتلف حمركات البحث عن بعضها يف . جداول حتوي قوائم مرتبه أجبديا بالكلمات الرئيسية املنتجة من البحث 

  .1وسرعة حتديثه خاصة يف ظل التزايد املتسارع يف مواقع اإلنرتنت كشافحجم ال

اخلاصة بعملية البحث؛ حيث تعطي ) Graphic Interface(ترتبط هذه األداة بالواجهة : أداة البحث  -ج 
الفرصة للمستفيد، لصياغة استفساره إىل جانب استعراض الصفحات اليت متثل نتائج يف شكل قائمة، ومن خالل 

ة البحث ميكن اختيار الصفحات املراد تصفحها، كما متكن املستخدم من التمييز بني الروابط االشهارية واجه
والنتائج األساسية اليت يتم فرزه وترتيبها بواسطة آلية عمل حمرك البحث،  ومتتلك غالبية حمركات البحث واجهات 

ية البحث يف شكل معني جيب االلتزام به، ليست جذابة من ناحية التصميم الشكلي، كما جيب صياغة إسرتاتيج
 .2وغريها) و، أو، ليس(مثل استخدام معامالت البحث البوليين 

 

                                                                3مكونات محرك بحث بسيط) 7(شكل 

                                                 
مدونة ا¡كتور طالل rظم (.. البياrت الفوق�ة {لمواقع احلكوم�ة العراق�ة Fىل ªنرتنت وت¯ٔثريها يف �ٓلية &كش�يفها من ق=ل حمراكت البحثالبياrت الفوق�ة {لمواقع احلكوم�ة العراق�ة Fىل ªنرتنت وت¯ٔثريها يف �ٓلية &كش�يفها من ق=ل حمراكت البحثالبياrت الفوق�ة {لمواقع احلكوم�ة العراق�ة Fىل ªنرتنت وت¯ٔثريها يف �ٓلية &كش�يفها من ق=ل حمراكت البحثالبياrت الفوق�ة {لمواقع احلكوم�ة العراق�ة Fىل ªنرتنت وت¯ٔثريها يف �ٓلية &كش�يفها من ق=ل حمراكت البحث. الزهريي، طالل rظم - 1

�رخي الز)رة .  http://azuhairi.jeeran.com/archive/.html :م2اح Fىل الرابط]: Fىل اخلط[ ).الزهريي: 25-02-0112.  
2 - Levene, Mark. An introduction to search engines and web navigation. New Jersey : Wiley , 2010. p. 81 
3 -- Levene, Mark. Op. Cit. p.78. 
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  :أنواع محركات البحث. 3.3.2.3

  :هناك عدة أنواع حملركات البحث وهي  

وهو األساس الذي قامت عليه حمركات البحث حني ظهورها ، ونقصد ا، : محركات البحث العامة  -أ 
تلك احملركات اليت تبحث يف مجيع املوضوعات و اللغات و النطاقات ، وأهم األمثلة على هذه احملركات حمرك 

 ) . HotBot( و هوت بوت )   Google( البحث جوجل 

جيرون أحباثا خاصة أو يبحثون يف مسألة معينة يف  هنالك العديد ممن :المتخصصة محركات البحث  -ب 
غري أن األمر أضحى أسهل . يتكلفون عناء البحث للوصول إىل ما يرمون إليه حمركات البحث العامة، وغالبا ما

ة باسرتجاع فهناك بعض احملركات املتخصص عليه سابقا بوجود مثل هذه احملركات املتخصصة مما كانبكثري 
البيانات اخلاصة بالكتب فقط ، والبعض اآلخر يف االت جبميع أنواعها إىل غري ذلك من التخصصات ، وأهم 

 .وهو خاص بالبحث يف جمال احلاسب اآليل جبميع فروعه)  ZDnet( األمثلة على هذه احملركات حمرك البحث 

أما هذا النوع فهو جيمع بني احملركات العامة واملتخصصة ، فهي عامة من  :محركات البحث الخاصة  -ج
هذه  ناحية املواضيع اليت تبحث فيها ، ويف نفس الوقت هي خاصة من ناحية النطاق مثال ، وأهم األمثلة على

ببلد  وهو نفس احملرك العام املشهور ياهو ولكنه خمتص)  Yahoo! UK and Ireland( احملركات حمرك البحث 
  .1معني

  :أمثلة عن محركات البحث. 4.3.2.3

  : Google   :www.goole.com جوجل �

بسمعة  هذا احملركويتمتع . Search Engine Watchاختري جوجل مرتني أفضل حمرك حبث من قبل قراء  
جيدة يستحقها عن جدارة، وهو ما بوأه مكانة مرموقة ضمن أفضل عشر أدوات حبث ميكن االعتماد عليها يف 

كنقطة    جوجلبالتفكري يف  Search Engine Watchوبناء على ذلك تنصح . اسرتجاع املعلومات من الويب
اية كنظام للبحث طوره طالبان يف البد جوجلوقد ظهر . انطالق لدى البحث عن معلومات حول موضوع معني

 Back Rubوتغري اسم . Back Rubوحيمل اسم  Sergey Brinو  Larry Page مها Standfordجبامعة 
 The Private Companyوخرج املشروع من رحاب اجلامعة ليصبح شركة خاصة حتمل اسـم  Googleليصبح 

Google
2.   

                                                 
1 - Callan, Jamie ; Crestani, Fabio. Distributed Information Retrieval . Berlin : Springer, 2004. p. 173 
2 - Spink, Amanda ; Zimmer, Michael. Web Search    : Multidisciplinary Perspectives. .( Information Science 

and Knowledge Management) Berlin : Springer,2008. 351p. 
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باملدى العريض ملالحمه، من ذلك أنه ميكن املستفيد من الوصول إىل  حمرك البحث جوجلكما يعرف 
كما يتيح الوصول السهل إىل التعريفات . أو من مشاهدة نسخ قدمية لصفحة الويب" ميتة"صفحات ويب 

. املعجمية للمصطلحات وإىل املعلومات املتعلقة ببورصة األسهم وخرائط شوارع املدن وأرقام اهلاتف وغري ذلك
)  Help page( كان املستفيد أن حيصل على معلومات تفصيلية حول املوضوع برجوعه إىل صفحة املساعدة وبإم

. برناجمًا لإلعالنات اإلشهارية باإلضافة إىل النتائج اانية اليت يوفرها للمستفيد جوجلويدير .البحثحملرك 
 جوجل تيحوي.   Yahooألخرى مثل وباإلضافة إىل ذلك يوفر خدمة البحث باان لبعض أدوات البحث ا

من ذلك أن املستفيــــد بإمكـــانـــه أن يسرتجـــع صورًا ومعلومات . خيارات أخرى باإلضافة لصفحات الويب 
وسوف نتناول حمرك جوجل  كنموذج عن  1، وغـريها)Usenet news groups(مصدرها جمموعات األخبار 

  .صل التطبيقيحمركات البحث من جانب آلية العمل يف الف

 Ask jeeves :www.askjeeves.comآسك جيفز  �

م باعتباره حمرًكا  للبحث الذي يتيح 1999و  1998شهرة خالل سنيت  Ask jeevesاكتسب 
 Askويف الواقع فإن األداء اجليد لـ  .للمستفيد تنفيذ البحث بطرح أسئلة تعتمد يف صياغتها على اللغة الطبيعية

Jeeves  حمرًرا يتولون اإلشراف  150مل يكن ناًجتا عن التقنية، بل نتيجـــة للعمـــل الكبيـــر الـــذي يقـــوم بــه حوايل
ويقوم هؤالء احملررون باإلحبار يف الويب حبثًا عن أفضل املواقع اليت تضاهي االستفسارات . على عملية البحث

  .األكثر شعبية

توفري أجوبة بشرية على أسئلة املستفيدين هو ب.  حمررين من البشر يعتمد على Ask Jeevesو ما يزال 
على غريه من حمركات  Ask Jeevesالذي جيعل املستفيدين عامة والوافدين اجلدد منهم على الويب يفضلون 

 Ask Jeevesوإىل جانب احملررين، فإن . وقد يشعر املستفيد بالرضا للقيمة اليت تكتسيها النتائج. البحث
وتأيت هذه النتائج من . لتوفري نتائج للمستفيدين  (Crawler – based Technologyـــدم تقنية الزواحفيستخ
 .  2Ask Jeeves  الذي ميتلكه Teomaحمرك 

  : AltaVista   :www.altavista ألتافيستا �

 AltaVistaانطلق  ).Crawlers(أقدم حمرك حبث يف الويب يستخدم الزواحف  AltaVistaميثل ألتافيستا 
وعندما .م، وبقي لعدة سنوات أفضل حمرك حبث يقدم نتائج قيمة إىل املستفيدين املعجبني خبدماته1995سنة 

رك م، بدأ هذا احمل1998إىل موقع يقوم بدور البوابة الكبرية سنة  AltaVistaحتويل  DIGITALحاولت شركة 
                                                 

  213.ص.2002الوطنية،  مك2بة امل0 فهد: الر)ض. &رمجة  بوعزة  عبد ا7يد . البحث ا´يك يف مشلكة إالنرتنتالبحث ا´يك يف مشلكة إالنرتنتالبحث ا´يك يف مشلكة إالنرتنتالبحث ا´يك يف مشلكة إالنرتنت. . . . غو¡، ±شريل  - 1
2- Hock, Randolph. Op.cit. . p119.   
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 AltaVistaومبرور الوقت بدأت قيمة النتائج اليت ميكن احلصول عليها بواسطة . للبحث يفقد دوره كأداة حبث
بدأ يركز من  AltaVistaويالحظ اليوم أن  .واحلداثة وحدود تغطية زواحفه للويب املالئمةتتدىن يف مستوى 

بيد أنه مل يرق بعد إىل مستوى العمل الذي يقوم به . جديد على وظيفة البحث وأنه قد حقق حتسنًا ملموسـاً 
تقومي أداء حمركات البحث وعليه، فإن مؤسسات . AltaVistaالذي يقدم نتائج أكثر مشولية من  Googleزاحف 

خيارًا ثالثًا ضمن حمركات البحث من حيث جودة  Alta Vistaما تزال تعترب   Search Engine Watchمثل 
ما يزال يعترب حمرك حبث قويًا يف خدمات البحث اليت  AltaVistaذلك فإن  ومع .النتائج اليت يوفرها للمستفيد

كما يوفر خدمة حبث ممتازة . فهو يوفر خدمات حبث جيدة يف جمال الصور واألشرطة السمعية والبصرية. يوفرها
 .1اريف جمال األخب

 من املستفيدين من % 85 أن إال العنكبوتية الشبكة على املعلومات إيل الوصول طرق تنوع من الرغم وعلى

 معهد أعدها دراسة أوضحت وقد البحث حمركات يف البحث خالل من املعلومات إيل يصلون العنكبوتية الشبكة

 اخلدمات حيث من الثانية املرتبة يف يأيت املعلومات واسرتجاع البحث أن الكمية للدراسات(Stanford) ستانفورد

 نأحدث الدراسات أ توصل وقد .األوىل املرتبة يف اإللكرتوين الربيد يأيت بينما اإلنرتنت شبكة على بكثافة املستخدمة
 .2العامة املعلوماتو  واملنتجات، السلع عن البحث يف يتمثل اإلنرتنت ةشبك علي اآلن انتشارا االستخدامات ثركأ

 احملركات هذه وتوظف العنكبوتية، الشبكة لبحث عنها الغين أدوات وهي البحث حمركات وباختصار فإن

 من جتعل اليت البحث حمركات يف اجلديدة اجلوانب بعض هناك أن جانب إىل املعلومات السرتجاع متطورة طرق

 ظهور ومع .التقليدية املعلومات اسرتجاع نظم عن ما حد إىل خيتلف العنكبوتية الشبكة علي املعلومات اسرتجاع

 مت أخرى أحيان ويف األساليب، هذه تطويع األحيان بعض يف مت حيث، األساليب تلك تطوير مت العنكبوتية الشبكة
  .والفرز واالسرتجاع للتكشيف جديدة طرق لكي تشمل بالكامل تغيريها أو توسيعها

3.3�K�K�K�K./*��3א(�����2א����)
*+��W!�-�א�,*+��א�� �

1.3.3KKKK�./*�43�56א��א(����2א��	W� �

البحث هي عملية حتليل استفسارات الباحثني، مث ترمجة هذه االستفسارات إىل لغة النظام  إسرتاتيجية
وتعتمد اإلجراءات العملية يف ذلك على نظام البحث واالسرتجاع الذي يتضمن حقول ).، هجينةحرّة، مقيدة(

 .البحث إسرتاتيجيةالبحث ، وكلما زاد عدد حقول البحث، كلما زادت املرونة يف 

                                                 
  .221. ص رجع السابقامل..   ٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونية. �مفلح، فا&ن سعيد -1

  . 5. ص. ملرجع السابقا. الف2اح عبد محمد، ¢ا¡ - 2
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تلبيتها  لى احتياجات املستفيدين من املعلومات؛ وذلك حىت ميكنعيتطلب اسرتجاع املعلومات  التعرف و 
واليت تبدأ بتحديد احتياجات  البحثعلى اجلوانب الرئيسة يف عملية  هنااالسرتجاع، وسنتعرف من خالل نظام 

 احلصول علىبغرض  ومن مث صياغة إسرتاتيجية البحث املالئمة لالستفسار وصياغة االستفسار، املستفيدين،
   . 1جانب مهم يف عملية االسرتجاع باعتبارهاالنتائج اليت تتفق مع مصطلحات البحث، 

 :    احتياجات المستفيدين. 1.1.3.3

تعد االستفسارات اليت يتوجه ا املستفيدون إىل نظام االسرتجاع، مبثابة ترمجة الحتياجام من املعلومات، 
واحتياجات املستفيدين من  .فهي مبثابة االحتياجات اليت يرغب املستفيدون يف تلبيتها واليت قاموا بالتعبري عنها

دة، فعادة ما يسعى الفرد إىل احلصول على املعرفة حلاجته ليس فقط لتحقيق أغراض وظيفية أو املعلومات متعد
فنية عرب نظم املعلومات الرمسية، ولكن قد ميتد االحتياج ليشمل أيضًا االهتمامات الشخصية واالجتماعية للفرد، 

ينة، ويشعر بافتقاره إىل تلك ويلجأ الفرد للحصول على املعلومات عندما يدرك جهله حبقائق أو معارف مع
املعارف وحاجته ألن حياط علمًا مبا جيهله، فالفرد يف حاجة للوصول إىل حقائق معينة أو إجناز أعمال حمددة، 

 .2واملعلومات تساعده على اختاذ قرار بشأن ما يقول أو ما يكتب أو ما يعتقد أو يفعل

اعتبارات عدة مشاة لتلك اليت حتكم طلبه ألشياء أخرى ويعتمد توجه املستفيد حنو طلب املعلومات على 
تقتصر القيمة على  غري املعلومات، ومن بني ذلك القيمة اليت سيبذهلا يف مقابل حصوله على املعلومات، وال

األمر الذي قد جيعله يصرف النظر وال يتوجه  .اجلوانب املالية فقط، ولكنها تتجاوز ذلك إىل الوقت واجلهد،
علومات على الرغم من حاجته إليها، وقد يلجأ املستفيد  إىل حتقيق مطلبه بطريقة أخرى غري استخدام بطلب امل

  .    3نظام اسرتجاع املعلومات، إذا ما وجد أن استخدامه له ال حيقق درجة الرضا املطلوبة

  :صياغة االستفسار. 2.1.3.3

ستفيدين بطريقة يفهمها نظام املعلومات، البد أن تتم صياغة االستفسار الذي يعرب عن احتياجات امل 
فعندما يوجه الفرد استفسارًا إىل قاعدة بيانات ببليوجرافية يرغب يف اسرتجاع معلومات حول موضوع معني من 
خالهلا، فإنه البد أن يوجه استفساره يف شكل مصطلحات مطابقة لتلك املستخدمة يف تكشيف الوثائق اليت 

                                                 
  .14.ص. 2009. 1.، ع1. مج). دراسات ٔ�اكدميية يف املعلومات واملعرفة.(    ªس�ت¶دامªس�ت¶دامªس�ت¶دامªس�ت¶دام�ٔصول البحث ومعايري �ٔصول البحث ومعايري �ٔصول البحث ومعايري �ٔصول البحث ومعايري : : : : معلومات إالنرتن¨ت معلومات إالنرتن¨ت معلومات إالنرتن¨ت معلومات إالنرتن¨ت . بطوش، كامل - 1
  .124. ص .املرجع السابق .النظم اQٓلية السرت�اع املعلوماتالنظم اQٓلية السرت�اع املعلوماتالنظم اQٓلية السرت�اع املعلوماتالنظم اQٓلية السرت�اع املعلومات. الزهريي، طالل rظم -2

3 - Arapakis, Ioannis. Affect-Based Information Retrieval. Sous dir. Jose, Joemon M. (Submitted for Degree of 
Doctor of Philosophy. Glasgow : University of Glasgow, 2010p. 181 .  
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د يستخدم عوامل للربط بني أكثر من مصطلح من املصطلحات املستخدمة، كما تضمها قاعدة البيانات، وق
  .ميكنه حتديد الفرتة الزمنية اليت يبحث فيها

وإذا مل حيرص الفرد على استخدام املصطلحات املستخدمة يف نظام املعلومات، فإن ذلك سيؤدي إىل 
، كما أنه قد يستمر يف عملية حبث متتابعة احتمال عثوره على املعلومات اليت يستفسر عنها عن طريق الصدفة

ويعد االستفسار مبثابة احلاجة الكامنة لدى الفرد، وقد يعرب  .ومستمرة قد تؤدي إىل امللل من عملية االسرتجاع
  .1ذلكب قومي عن حاجته يف شكل طلب فيقوم بالبحث عن املعلومات، وقد ال

  :إستراتيجيات البحثصياغة . 3.1.3.3

وميثل هذا . البحث هو مصطلح إسرتاتيجيات البحث أدواتإن من أهم املصطلحات اليت تذكر بذكر 
املصطلح أمهية كبرية يف فهم حمركات البحث ذلك؛ ألا متثل أحد األعمدة الثالثة اليت يقوم عليها حمرك البحث؛ 

املطابقة إىل أقصى  املعلومات البحث إىل احلصول على مجيع إسرتاتيجيةدف  و،اإلضافة والتكشيف والبحث
البحث عنصر الوقت، مبعىن حتقيق اهلدف املطلوب يف أقل  إسرتاتيجيةويُراعى يف . حد ممكن مع متطلبات البحث

وفيما يُعد املوضوع أهم عناصر البحث، إال أن هناك بعض املؤشرات األخرى اليت تفيد    .عدد ممكن من اخلطوات

  .تاريخ النشر، ومكان النشر، واللغة، ومكان البحث، ونوع الوعاءالبحث مثل  إسرتاتيجيةيف دقة 

هذا عن األساس الذي تسري علية اسرتاجتيات البحث؛ يف أدوات البحث إال أن التطبيق والتنوع يف اسرتاجتيات      
ني خاصة البحث  هو الواقع القائم بالفعل داخل تلك األدوات واليت تسعى للزيادة الدائمة من جانب املستخدم

وتتضمن إسرتاتيجية البحث إجراءات  .لديها االسرتجاعوأا ال تدخر أي جهد يف حتسني إسرتاجتياا وتقوية نظم 
  .تضييق األحباث أو توسيعها، حسب احلاجة من خالل طرق البحث املعتمدة

  :تعديل إستراتيجية البحث. 4.1.3.3

يقوم الباحث يف نظام االسرتجاع بوضع إسرتاتيجية البحث املالئمة بتحليل االستفسار وحتديد األوجه 
اليت ينطوي عليها واملصطلحات اليت تندرج حتت كل وجه من تلك األوجه، ومن مث اختيار مصطلحات البحث 

م عوامل املنطق البوليين اليت املقبولة يف النظام، ويعمل الباحث على ربط املصطلحات ببعضها البعض باستخدا
سبق إيضاحها، ويقوم النظام مبضاهاة مصطلحات البحث مبصطلحات التكشيف املخصصة لوصف الوثائق يف 
النظام واسرتجاع التسجيالت املطابقة، وقد جيد الباحث أنه يف حاجة لتعديل نتيجة البحث للحصول على نسبة 

نسبة االستدعاء، ومن هنا فإن األمر يتطلب إجراء تعديل على  استدعاء أعلى ونسبة حتقيق أكرب، أو لتقليل
                                                 

  . 161 .ص املرجع السابق. ٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونيةٔ�ساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات إاللكرتونية. . . . �مفلح، فا&ن سعيد -  1
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ولتعديل إسرتاتيجية البحث ينبغي النظر إىل تلك اإلسرتاتيجية  .إسرتاتيجية البحث سواء بتوسعتها أو تضييقها
يع أن تتضمن اإلسرتاتيجية مج: الشمول والتخصيص، ويقصد بالشمول: على اعتبار أا ثنائية البعد، وبعداها مها

مستوى التفصيل يف التعبري عن كل : األوجه اليت مت حتديدها عند حتليل استفسار املستفيد، أما التخصيص فيعين
  .وجه من أوجه البحث

2.3.3�K./*وא��א(�����2א������7)W 

ختتلف اسرتاتيجيات البحث باختالف طبيعة املعلومات من حيث التخصص والشمول وكذلك حبسب 
خمتلف اسرتاجتيات  البحث   anne clydeقد ضمت دراسة و  املراد احلصول عليها املوضوع؛حجم النتائج 

�:1املستخدمة داخل حمركات البحث وميكن تناول هذه اإلسرتاجتيات كما يلي �

اسرتاجتيات حبث اللغة الطبيعية وهنا تتيح حمركات البحث استخدام لغة احلوار : النوع األول -
حيث ال يتوقف األمر على إدخال كلمات مفتاحية، وتعمل بعض احملركات مثل  الطبيعي من جانب املستخدم،

AskJeeves  أي  تدخر  وعلى ذلك فإن حمركات البحث ال. على أن تناسب فئات األطفال جبانب كبار السن
 .حث ويف الوقت ذاته جتعل التحقيق أكثر دقة يف النتائجاجهد يف جعل البحث أكثر يسرا على الب

ويشتمل هذا النوع على ما جيعل الباحث يتفاد اخلطأ يف : استخدام البحث احلر  :الثانيالنوع  -
اإلمالء، مما يؤثر بدوره على مصطلحات البحث، كما أنه جيعل حمركات البحث تستخدم كل األشكال املختلفة 

 .ال األخرىوغريها من األشك... للكلمة الواحدة مثل إدارة تسرتجع إدارة، إداري، إداريون، إدارات

وهذا النوع يعمل على اسرتجاع املفردات : اسرتاتيجيات البحث املفرد واجلمع :النوع الثالث -
 .بأشكاهلا املختلفة من مفرد ومجع؛ مثال ذالك كلمة مكتبة سرتجع مكتبات وكلمة شجرة تسرتجع أشجار

ته اخلاصة  يف صياغة معامال إسرتاتيجيةوهلذا النوع : البحث بالتقارب  إسرتاتيجية :النوع الرابع -
البحث خاصة فيما يتعلق باملرتادفات ويتحكم بذالك الباحث يف اجلمع بني مصطلحني م  إسرتاتيجية

 .املصطلحات ليخرج البحث على الشكل الذي يرضيه
اليت يتم فيها البحث عن املصطلح إذا : البحث حبساسية احلالة إسرتاتيجية :النوع الخامس -

 .اليت تعين الرتبة) Earth(اليت تعين الكوكب واألرض) Earth(ذلك األرض وجد على شكل معني مثال

                                                 
 .369.ص. 2010مك2بة امل0 فهد الوطنية، : الر)ض .منوذجمنوذجمنوذجمنوذج الوطنيةالوطنيةالوطنيةالوطنية فهدفهدفهدفهد امل0امل0امل0امل0 مك2بةمك2بةمك2بةمك2بة :السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية العربيةالعربيةالعربيةالعربية اململكةاململكةاململكةاململكة يفيفيفيف الرمقيةالرمقيةالرمقيةالرمقية املك2باتاملك2باتاملك2باتاملك2بات. الرمحن عبد ن�ل ، املعمث -1
.  
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ويعمل هذا النوع على مجع مصطلحني أو أكثر : البحث بالعبارات إسرتاتيجية: النوع السادس -
للتعبري عن املوضوع، وال تصل العبارات هنا إىل مجا أو أسئلة والعبارات البحثية تكون مثل الطاقة النووية، 

 ات املتنقلةاملكتب
الواصفة ملصدر  التسجيلويتم البحث يف حقول  :البحث باحلقول إسرتاتيجية :النوع السابع -

 .املعلومات؛ موقع أو صفحة الويب، كأن يتم البحث يف حقل العنوان أو حقل املؤلف
 و يقوم على عرض النتائج األولية للبحث، مث حيدد:  النتائج األولية إسرتاتيجية :النوع الثامن -

الباحث العناوين األكثر ارتباطا باملوضوع، ويأيت دور حمرك البحث يف اسرتجاع كل النتائج املشاة ملا اختاره 
�.1الباحث �

وحناول هنا توضيح أهم التقنيات واألساليب املستخدمة على مستوى خمتلف االسرتاتيجيات يف تسيري وتوجيه 
  .ستفيد واحلصول على نتائج مرضيةعملية البحث قصد تغطية أكرب قدر من استفسارات امل

 :  Boolean search  البحث البوليني أو المنطقي. 1.2.3.3

املنطق البوليين نوع من املنطق الرمزي، وضعه العامل الرياضي اإلجنليزي جورج بوول أواسط القرن التاسع 
حبث يف "، يف حبث بعنوان 1849ومتكن بوول من صياغة عدد من القواعد املنطقية، نشرها يف العام . عشر

ويستخدم املنطق البوليين، الذي . ات، لينقل علم املنطق من نطاق الفلسفة إىل نطاق الرياضي"قوانني التفكري
، إلنشاء عالقات بني الكلمات NOT، وOR، وANDيسمى أيضاً، اجلرب املنطقي، معامالت منطقية مثل 

  . 2.والعبارات موضوع البحث

  

  عالقة المعامالت البولينية)8(شكل

                                                 
 .66.ص. 2007.مطبوFات مك2بة امل0 فهد الوطنية: الر)ض. حمراكت حبث الصور الثابتة Fىل ªنرتنتحمراكت حبث الصور الثابتة Fىل ªنرتنتحمراكت حبث الصور الثابتة Fىل ªنرتنتحمراكت حبث الصور الثابتة Fىل ªنرتنت .  ٕا�راهمي، س�يد ربيع  س�يد -1
  .400. ، ص2006 .الوطنية  فهد امل0 مك2بة: الر)ض  س�يد، فر�ات هامش. العرXيش حسن �ن �ربيل :&رمجة ....الرمقيةالرمقيةالرمقيةالرمقية املك2باتاملك2باتاملك2باتاملك2بات .ولمي �ٓرمز، -2 
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مثل (ة يف عبارة البحث بشكل صريح، فإن آالت البحث نيعندما ال تستخدم أية معامالت منطقية بوولي
Goggle(دخل كلمتني مفتاحيتني متتابعتني، فإن نفعندما . ، تضيف تلقائياً، املعامالت اليت حددها هلا مصمموها

بينهما، مما يؤدي إىل استخراج الصفحات اليت حتتوي على أي من  ORمعظم آالت البحث تضع املعامل 
وانب اليت ينبغي أخذها باالعتبار لدى البحث يف النصوص اإلجنليزية، مسألة حساسية البحث ومن اجل. الكلمتني

فإذا أدخلت هذه الكلمات باستخدام حروف صغرية فقط، فستحصل على . حلالة حروف الكلمات املفتاحية
مثًال، . الصفحات اليت حتتوي على تلك الكلمات، بصرف النظر عن حالة حروفها، صغرية كانت أم كبرية

أما إذا أدخلت الكلمات . BENأو  ben، ستحصل على الصفحات اليت حتتوي على benباستخدام الكلمة 
باستخدام تشكيلة من احلروف الصغرية والكبرية، فستحصل على الصفحات اليت حتتوي على الكلمات متامًا كما 

 Benاليت حتتوي على الكلمة  يف آلة البحث، فستحصل على الصفحات Benفمثًال، عندما تدخل . أدخلتها
وعند استخدام املستوى املتقدم . فقط، وليس الصفحات اليت حتتوي على األشكال األخرى احملتملة لكتابة الكلمة

، فعليك أن حترص على كتابة املعامالت البولينية حبروف كبرية، وإال فلن تتعرف عليها AltaVistaآللة البحث 
ويف مثل هذه احلالة، سيكون . تربها يف عداد الكلمات املفتاحية اليت تدخلهااآللة كمعامالت منطقية، بل تع

  . 1مصري هذه املعامالت اإلمهال، باعتبارها كلمات شائعة جداً، يكاد ال خيلو منها نص

  :Truncationأسلوب البتر . 2.2.3.3

تستخدم الكثري من قواعد البيانات اإللكرتونية أسلوب البرت، ويقصد به استخدام جذر الكلمة أو جزء    
من الكلمة وبرت باقي أجزائها للحصول على مجيع التسجيالت املرتبطة باملصطلح يف كل تصريفاته وأزمنته وأشكاله 

  .عند استخدام اللغة الطبيعية يف البحث

ون أسلوب البرت متاحاً كأسلوب يف مجيع نظم اسرتجاع املعلومات اليت نستخدمها؛ ومن غري الضروري أن يك
حيث إنه يسمح للباحث باستخدام  .2إال أن استخدامه يوفر الكثري من وقت الباحث، وجيعل البحث أكثر مشوالً 

صطلحات اليت يتم املصطلحات املرتادفة واسرتجاع املواد املكشفة حتتها، ويف البحوث املعقدة قد يزيد عدد امل
 ، فعلى سبيل املثال إذا أراد الباحث اسرتجاع تسجيالت حول موضوع اإلعالنات، فإنه حيتاج)أو(ربطها بعالقة 

 , Advertising , advert , adverts , advertisement  ):أو( 3إىل ربط املصطلحات اآلتية بعالقة 

advertisements  

                                                 
1- Witten, Ian H. ; Bainbridge, David ; Nichols, David M. . How to build a digital library  . 2

 
ed. Massachusetts 

: Elsevier, 2010. p. 95 
  . 167.ص املرجع السابق. إاللكرتونيةإاللكرتونيةإاللكرتونيةإاللكرتونية�ٔساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات �ٔساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات �ٔساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات �ٔساس�يات نظم اسرت�اع املعلومات . . . . �مفلح، فا&ن سعيد - 2

3 - Notess, Greg . Teaching Web Search Skills: Techniques and Strategies of Top Trainers : New Jersey : 

Cyberage Books, 2006.p. 126 
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ات يستغرق وقتًا طويًال من الباحث، كما أن االكتفاء مبصطلح والشك أن كتابة هذا الكم من املصطلح
واحد أو اثنني سيؤدي إىل عدم مشولية نتائج البحث، لذا فإن استخدام البرت يؤدي إىل توفري وقت الباحث وحتقيق 

وإضافة الرمز الدال على البرت الذي خيتلف ) مصطلح البحث(الشمول عن طريق االكتفاء بكتابة جذر الكلمة 
يف البعض اآلخر، أو ) *(يف بعض النظم، أو النجمة ) $(من نظام اسرتجاع إىل آخر، فقد يكون عالمة الدوالر

وتسمح بعض النظم بتحديد البرت من أول الكلمة ، يف األخرى(: ) يف غريها، أو الشارحة ) ؟(عالمة االستفهام 
عض النظم األخرى، ويتيح بعض النظم حتديد أو آخرها، يف حني يقتصر استخدام البرت على اية الكلمة يف ب

  .عدد احلروف اليت يتم برتها، وذلك من شأنه التغلب على بعض مشكالت استخدام أسلوب البرت

على الرغم من مميزات هذا األسلوب؛ إّال أنه  يعيبه إمكانية اسرتجاع مواد مشرتكة يف جذر الكلمة؛ إال أا  
، حيث إن استخدام رمز البرت يف ايتها  catنأخذ على سبيل املثال كلمة قطة خمتلفة عنها متامًا يف املعىن، ول

cat?  بغرض اسرتجاع الكلمة يف صيغة املفرد وكذلك اجلمعcats   سيؤدي إىل اسرتجاع مجيع التسجيالت ،
 :اخلاصة بكل من صيغيت املفرد واجلمع، إال أنه سيضيف عليهما كلمات أخرى ال صلة هلا باملوضوع مثل

catalogue , cataract , cataracts , catapult , catamaran  ومجيعها مصطلحات الصلة هلا مبوضوع
ومن هنا فإن إتاحة . البحث، وبالتايل فإا ستؤدي إىل اسرتجاع البحث لكم كبري من التسجيالت غري الصاحلة

ى هذه املشكلة بدرجة كبرية، حيث بعض النظم حتديد عدد احلروف املبتورة من الكلمة قد يؤدي إىل التغلب عل
األمر الذي يؤدي إىل اسرتجاع ، cat?1: يقوم الباحث بتحديد الرقم املطلوب بعد احلذف على النحو اآليت

 . 1فقط دون غريمها catsو   catالتسجيالت اخلاصة مبصطلح 

  :مشكالت استرجاع المعلومات. 3. 2.3.3

اإلنرتنت  ، يقصداجلميعاإلنرتنت ختدم فئة معينة ، ومل تعد تقتصر على ختصـص معني ، فأصبح مل تعد 
للحصول على املعلومات اليت تفيد ختصصهم ، فكان من الضروري توفري آليات سهلة لغري املتخصصني يف 
احلاسب اآليل للوصول إىل مبتغاهم ، وكان ال بد من التحرك السريع يف سبيل توفري هذه اخلدمات ألنه مع مرور 

تتمثل و  .وتزداد الصعوبة املصاحبة للوصول إىل املعلوماتاأليام و تزايد املعلومات على الشبكة ، يزداد التعقيد ، 
  : 2اليت تواجه الباحثني يف عملية اسرتجاع املعلومات على اإلنرتنت يف عدة نقاط نذكر منها شكالتامل

                                                 
 .402.ص.املرجع السابق.  الرمقيةالرمقيةالرمقيةالرمقية املك2باتاملك2باتاملك2باتاملك2بات .ولمي �ٓرمز، -1
: م2اح يف . ]Fىل اخلط[ .2006، 28. ع)  جم� Fلوم ا§سانية.(     معاجلة معلوماتية اق2صاديةمعاجلة معلوماتية اق2صاديةمعاجلة معلوماتية اق2صاديةمعاجلة معلوماتية اق2صادية: : : : املعلومات وٕادارة املعرفة املعلومات وٕادارة املعرفة املعلومات وٕادارة املعرفة املعلومات وٕادارة املعرفة اق2صاد اق2صاد اق2صاد اق2صاد  .حسن مظفر ،الرّزو -2

http://www.uluminsania.net  .  رخي الز)رة� :15-03-2011  
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 االنفجاريشهد عصرنا احلاضر انفجارًا معلوماتيًا هائًال ، زاد من هذا  :االنفجار المعلوماتي  - ت
اليني من الصفحات ، هذا النمو امليشهد كل يوم إضافة  ، حيثاحلديثة وانتشار اإلنرتنتالتصال تقدم وسائل ا

السريع ولد مشكلة كبرية فيما يتعلق بكيفية احلصول على املعلومات املطلوبة بيسر وسهولة وبشكل فعال ، لذا 
سيطرة على هذا الطوفان ذه الشبكة طوروا من السبل والوسائل اآللية الذكية ما يضمن ال املهتمنيجند أن 
  .اهلائل املعلومات

مل يقف املهتمون بتقنيات املعلومات واملختصون يف جمال :عدم السيطرة على المعلومات  - ث
اسرتجاعها إزاء ظاهرة طوفان املعلومات مكتويف األيدي ، بل طوروا كثريًا من اآلليات والربامج الذكية اليت حتسن 

كة اإلنرتنت العاملية ، وذلك من أجل السيطرة على هذا الكم اهلائل من من أداء البحث عن املعلومات يف شب
املعلومات املتدفقة كل يوم، وتتم السيطرة على تدفق املعلومات يف اإلنرتنت وفق طرق متنوعة ، وعلى الرغم من  

علومات يف شبكة كل اجلهود املبذولة يف حماولة احلد من هذه اإلشكالية إال أن مشكلة عدم السيطرة على تدفق امل
  .1اإلنرتنت ال تزال قائمة

إن كل مستخدم لشبكة اإلنرتنت يشعر بأن هناك مشكلة  :مشكلة البحث عن المعلومات  - ج
، ، وبطبيعة احلال فهذه املشكلة تتفاوت يف حجمها بني مستخدم وآخرملعلومات اليت حيتاجها من الشبكةتتعلق با

جعل مستخدم  ماوهذا ، واد املسرتجعة يف عمليات البحثاملوتتمثل مشكلة البحث يف اإلنرتنت يف كمية 
اإلنرتنت أمام خيارات صعبة ، ولعل جوهر مشكلة البحث عن املعلومات عمومًا هو اسرتجاع كل ما له صلة 

من هنا نقول إن املشكلة قد و ، ، ويف الوقت نفسه حجب أي معلومات) استدعاء عال(مبوضوع االستفسار 
ملستخدم يف أساليب التعامل مع حمركات البحث بشكل سليم مما يؤدي إىل احلصول على تكمن يف عدم خربة ا

 .النتائج غري املرضية

لعل هذه من أهم معضالت اإلنرتنت يف الوقت الراهن ، فهذا الكم اهلائل من  :الفوضى المعلوماتية  - ح
املعلومات املتناثرة هنا  جند حيث. علوماتاملعلومات املتاحة ال ينهج نظاماً معيناً يف عملية الرتتيب وتنظيم هذه امل

وهناك ألشخاص ومؤسسات وشركات وغري ذلك ، وكثري من أصحاب املواقع ليس لديهم دراية بعملية تنظيم 
املعلومات وترتيبها ، ومن هنا كان العبء األكرب على مستخدم اإلنرتنت يف عملية غربلة املعلومات واحلصول على 

 2.ما تريد

  

  

 

                                                 
  .4.ص.). ت.د.).(ن.د.).(م.د.(حمراكت البحث العربيةحمراكت البحث العربيةحمراكت البحث العربيةحمراكت البحث العربية. �ٓل عبد احلي، وسام؛ الــص¾ع¾ب، ٕا�راه½مي -1
  5. ص. املرجع نفسه -2
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إن نتائج البحث اليت حيصل عليها مستخدم نظام اسرتجاع املعلومات أو أداة البحث متأثرة بعدد من 
يعود لنظام االسرتجاع ، أو أداة البحث العوامل ، منها ما هو مرتبط باملستخدم نفسه وخربته ، ومنها ما 

املستخدمة ، وغري ذلك من العوامل، وتلعب خربة املستخدم دورًا كبريًا يف عملية البحث من ناحية انتقاء 
 ةالبحث املناسب أداةباإلضافة إىل اختيار  ،الكلمات املناسبة يف البحث و اختيار الروابط املنطقية املناسبة

البحث حبد ذاا ، واآلليات اليت تقوم عليها و  أدواته ، وال ميكن أن نغفل دور للموضوع الذي يبحث في
يعطينا نظرة عامة عن العوامل التايل الشكل و االسرتاتيجيات اليت تبىن على أساسها و طرق البحث اليت تتبعها، 

  .ذات األثر يف عملية اسرتجاع املعلومات

 

  

  

  

  

  

العوامل المؤثرة في عملية استرجاع المعلومات) 9(الشكل                                                                      

وال نستطيع أن نقول إن هذه العوامل هي اليت تؤثر فقط بل إن هناك عوامل خارجية كثرية قد ال يتسع اال 
إال أن ما يهمنا  يف هذا . لذكرها اآلن ، وألا ختتلف باختالف املستخدم واملوضوع وحمرك البحث املستخدم 

  . الصدد هي العوامل املرتبطة املستخدم أو املستفيد

العوامل المؤثرة في عملية العوامل المؤثرة في عملية العوامل المؤثرة في عملية العوامل المؤثرة في عملية 
        استرجاع المعلوماتاسترجاع المعلوماتاسترجاع المعلوماتاسترجاع المعلومات

طبيعة  طبيعة  طبيعة  طبيعة  
        الموضوعالموضوعالموضوعالموضوع

إستراتيجية إستراتيجية إستراتيجية إستراتيجية 
        البحثالبحثالبحثالبحث

مقومات مقومات مقومات مقومات 

        البحثالبحثالبحثالبحثأدوات أدوات أدوات أدوات 
عوامل  عوامل  عوامل  عوامل  

        أخرىأخرىأخرىأخرى

طبيعة  طبيعة  طبيعة  طبيعة  

        اللغةاللغةاللغةاللغة

خبرة خبرة خبرة خبرة 
        المستفيدالمستفيدالمستفيدالمستفيد
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ميكن النظر إىل دور املستفيد يف توجيه العملية البحثية من خالل دراسة سلوكه قبل العملية وعمومًا 
البحثية و أثناءها وبعد إجنازها للتعرف بدقة على كل نشاط أو فعل يصدر عنه و حيتمل أن يكون له تأثري على  

  .كفاءة االسرتجاع 

  :الحاجة إلى المعلومات. 1.1.4.3

لمي ينبع يف الغالب من رغبة حقيقية لدى الباحث يف اكتساب املعرفة ضمن أن البحث بوصفه نشاط ع  
جماهلا العام و اخلاص ، وقد يرتبط أيضا وبشكل ال يتعارض مع احلالة األوىل يف إثبات أو نفي شئ ما ، ويف كال 

بحث العلمي تبدأ احلالتني جيد الباحث نفسه حباجة ماسة إىل املعلومات ، ألن االنطالقة احلقيقية يف ميدان ال
دائما من حيث انتهى  اآلخرون ، خاصة وان كلفة البحث العلمي يف الوقت احلاضر أصبحت عالية جداً 

  .  1وبشكل 

   أداة البحثاختيار . 2.1.4.3

بعد أن ينجز املستفيد صياغة طلب البحث باختيار املفاهيم واملصطلحات املوضوعية اليت يراها مناسبة   
للتعبري بدقة عن موضوعه ، وحتديد نوع العالقة اليت تربط فيما بني هذه املفاهيم، قد يرتك العمل الالحق للوسيط 

اليت يفرتض ا أن  ،أداة البحثب البحث اختيار أو يقوم به بنفسه، وغالبا ما تكون املرحلة الالحقة لصياغة طل
املتاحة حجم املعلومات حتقق له أفضل النتائج البحثية، وكان هذا القرار منذ ثالثني عاماً بسيطاً نسبياً عندما كان 

عدد قليل للدرجة اليت يتمكن املستفيد أحياناً من البحث يف معظم هذه القواعد مرة واحدة ومع الزيادة الكبرية يف 
قاعدة  األداة وتعدد نظم اسرتجاع املعلومات، أصبحت مسألة اختيار قواعد البيانات املتاحة باالتصال املباشر

  .تأخذ مساحة اكرب من اهتمام املستفيد، وتشكل عقبة يف طريق حتقيق نتائج جيدة للعمليات البحثية   البيانات

  :تهااستعراض النتائج وتنقي. 3.1.4.3

اليت متثل جزء من حمتوى قاعدة البيانات اليت مت  املعلوماتلطلب املستفيد باسرتجاع يستجيب النظام   
اختيارها من لدن املستفيد، ويفرتض ذه التسجيالت أن تليب حاجات املستفيد إىل املعلومات، واليت عرب عنها 

ىل أن هناك أربع وسبقت اإلشارة إ. باستخدام املفاهيم واملصطلحات املوضوعية عند صياغته طلب البحث
تتوافق متاماً  معلوماتمستويات ميكن على أساسها تقسم نتائج العملية البحثية ، حيث ميكن أن يتم اسرتجاع 

                                                 
  م2اح يف.  ]Fىل اخلط. [)مدونة ا¡كتور طالل rظم الزهريي. (دور املس�تف�د يف كفاءة اسرت�اع املعلوماتدور املس�تف�د يف كفاءة اسرت�اع املعلوماتدور املس�تف�د يف كفاءة اسرت�اع املعلوماتدور املس�تف�د يف كفاءة اسرت�اع املعلومات. الزهريي، طالل rظم -1

http://azuhairi.jeeran.com/archive/2007/7/258845.html  . رخي الز)رة�:27-02-2011. 
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مع موضوع البحث ، و أخرى هلا عالقة قريبة باملوضوع ، وثالثة هلا عالقة بعيدة باملوضوع ، واالحتمال األخري هو 
  .ة باملوضوع ليست هلا عالق علوماتأن يتم اسرتجاع م

 مالئمةمرتبطة باملستفيد وهو الشخص األقدر على اختاذ القرار خبصوص  لنتائجا) غربلة(عملية تنقية  و
وتزداد أمهية هذه العملية الرتباطها املباشر مبقاييس االستدعاء والدقة . املسرتجعة علوماتامل مالئمةأو عدم 

ذين يتم احتساا على أساس عدد التسجيالت املسرتجعة املستخدمة يف  تقييم نظم اسرتجاع املعلومات، الل
  .ملطلب حبثي معني، وعدد التسجيالت اليت جيدها املستفيد ذات صلة مبوضوع البحث
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�:تطور النشر اإللكتروني لمصادر المعلومات. 1.2.4.3 �

يف جمال احلواسيب وبرجمياا و وسائط التخزين املستخدمة فيها  على الرغم من التطور الكبري الذي حصل
وتأثري هذا التطور على خزن واسرتجاع وبث املعلومات إلكرتونيا، إال إن الورق كوعاء من أوعية نقل املعلومات ، 

قتها بيئة فمعظم قواعد البيانات املتاحة من خالل البحث باالتصال املباشر أو على األقراص املدجمة هي يف حقي
خزن إلكرتونية ملعلومات سبق نشرها ورقياً، على شكل مقاالت دوريات أو كتب أو أي نوع  آخر من مصادر 

  .وجتدر اإلشارة هنا إىل إن الصفة اإللكرتونية للمصدر قد ترتبط بعملية النشر أو اإلتاحة. املعلومات 

ات والنصوص الكاملة لن تكون املكسب وجتدر اإلشارة هنا إىل إن سهولة الوصول إىل مصادر املعلوم 
؛ الوحيد بالنسبة للمستفيدين ، فالنشر اإللكرتوين ميكن أن يؤثر يف نظم اسرتجاع املعلومات يف نواحي عدة أخرى

شاملة للتخصصات التغطية ال ، وكذلكدمج لقواعد املعلومات للتجوال والبحث يف النصوص الكاملة من حيث
  : 1.بليوغرافية وقوائم املراجع ومستخلصات النصوص املرجعيةيبقواعد بيانات ب اء، باإضافة إىل إنشاملوضوعية

  :تطور أساليب البحث .2.2.4.3

. بعد مرور فرتة طويلة من الزمن ال تزال أساليب البحث يف نظم اسرتجاع املعلومات معقدة على املستفيد
، واليت متكن املستفيد من  (Hyper text)ولقد أمكن مؤخرا تطوير نظم حبث تعتمد على الرتابط النصي  

االنتقال من نص إىل نص آخر يف نفس التسجيلة أو يف تسجيالت أخرى ضمن نفس القاعدة أو يف قاعدة 
وميكن أن نعرف النص . أخرى يف نفس بنك املعلومات أو يف أنظمة أخرى متاحة من خالل نفس بيئة العمل 

علومات اليت توجد فيما بينها عالقة موضوعية تكميلية أو توضيحية حيث ميكن املرتابط بأنه نظام إلدارة وتنظيم امل

                                                 
  .مرجع سابق. الزهريي، طالل rظم -1
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من خالله إعادة توزيع املعلومات يف شبكة من املواقع وبواسطة روابط منطقية يطلق عليها النقاط الساخنة ، ومبا 
تقليل الشرح وفلسفة النص املرتابط قائمة على فكرة . يسمح باإلتاحة واالسرتجاع السريعني للمعلومات 

واإلسهاب النصي للموضوع إىل أقصى حد ممكن واالعتماد على املعلومات األساسية املباشرة من خالل جمموعة 
  . 1من العقد النصية اليت تكون حبجم شاشة احلاسوب كواجهة عرض 

  :تطور تطبيقات األنظمة الخبيرة . 3.2.4.3

ت الربجمة االستداللية وتعمل على خزن املعلومات النظم اخلبرية هي جمموعة من الربامج املكتوبة بلغا
واملهارات املنقولة هلا من تراكم خربة جمموعة من املتخصصني يف جمال أو حقل موضوعي معني ، ضيق نسبياً، يف 
قاعدة املعرفة وهلا القدرة على معاجلتها هذه املعلومات بطريقة استداللية لتتيح استخدام هذه املعلومات لشرحية 

  . من املستفيدين األقل خربة ، وذلك حلل املشكالت اليت قد تواجههم يف تطبيق أو عمل معني  أكرب

وتعد نظم اسرتجاع املعلومات باالتصال املباشر من أول وأهم ااالت اليت طبقت فيها النظم اخلبرية 
 مورديها إىل حتسني ويعود السبب يف ذلك إىل إن هذه اخلدمات يف معظمها جتارية وهناك رغبة متزايدة بني

وعموما فأن االجتاهات . عمليات البحث فيها من أجل استقطاب اكرب عدد من املستفيدين ، مؤسسات وأفراد 
احلديثة لنظم اسرتجاع املعلومات تتجه حنو االستفادة من تطبيقات النظم اخلبرية وتطويرها بالطريقة اليت متكن 

  . دون احلاجة إىل وساطة يف عملية البحث املستفيد النهائي من التفاعل مع النظام 

  :تطور تقنيات الوسائط المتعددة . 4.2.4.3

من التطورات املهمة يف صناعة احلواسيب جتهيزها مبعدات خاصة تسمح هلا عرض التسجيالت الفيديوية 
بني الصوت والصوتية، وساعدت هذه التطورات على فتح اال واسعا لتطبيقات جديدة ميكن من خالهلا املزج 

والصورة والرسوم املتحركة والنص ضمن بيئة  عمل احلاسوب الشخصي ، وعليه فأن املفهوم اجلديد الوسائط 
ال يقصد منه وصف األساليب واألوعية غري الورقية واليت استخدمت  يف خزن وبث   Multimedia املتعدد 

فالقدرة على املزج . اخل … ات واألشرطة الفيلمية املعرفة اإلنسانية ، مثل التسجيالت الصوتية ، والصور واسم
بني كل هذه األوعية يف إطار موضوعي متكامل وعرضها بطريقة تفاعلية تدخل حتت مفهوم أكثر حداثة وهو 

  . وهو أكثر داللة من سابقه على الرغم من شيوع استخدام املصطلح األول Hypermedia " الوسائط املرتابطة"

                                                 
  . 7.ص.  2001. 1. ع.  22. مج. )ا�7 العربية {لمعلومات(. التوزيع إاللكرتوين {لمعلومات بتقÂية النص املرتابطالتوزيع إاللكرتوين {لمعلومات بتقÂية النص املرتابطالتوزيع إاللكرتوين {لمعلومات بتقÂية النص املرتابطالتوزيع إاللكرتوين {لمعلومات بتقÂية النص املرتابط.الزهريي، طالل rظم  -1
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املصطلحني يف وصف تقنيات عرض النص املصحوب بالصوت وجمموعة لقطات حية ويرتكز مفهوم كال  
من فيديو وصور وتأثريات خاصة  لزيادة قوة العرض ولكي حيصل املتلقي على فرصة أكرب الستيعاب املعلومات مما 

  .1لو كانت معلومات نصية فقط 

  : خالصة الفصل

أو تعبريا  عن االستفسارات املصاغة، ألن اإلطار فقد ال تكون عبارات البحث بديال كما ذكرنا سابقا 
املرجعي للمستفيد ال يتوافق مع اإلطار املرجعي الختصاصي املعلومات ، وال حىت مع اإلطار املرجعي للمؤلفني 
أنفسهم، وعلى ذلك فينبغي الرتكيز على املخرجات املتمثلة يف التعبري عن احلاجة إىل املعلومات واالستفسار أكثر 

لرتكيز على املدخالت من تعبري على الرسائل والنصوص، وهذا راجع لكون املخرجات أكثر تعقيدا ؛ فاحلالة من ا
املعرفية غري السوية للمستخدم أو مقدم االستفسار البد أن تكون متطابقة مع احلالة املعرفية املرتابطة منطقيا 

ع االستفسارات اليت ميكن ملصدر معلومات أن للمؤلفني، خاصة يف حالة االعتماد على املكشف بالتنبؤ بأنوا 
يكون إجابة مفيدة هلا، وليس من الضروري أن يكون أبسط من دور وسيط البحث وهو معرفة نوع مصادر 
املعلومات اليت ميكن أن تليب احتياجات أحد املستفيدين يف وقت معني، وكبديل للتجهيز الفكري البشري فعند 

يساهم بشكل مباشر يف اختيار املعلومات أو التحكم يف اللغة املستخدمة يف  استخدام التكشيف اآليل قد ال
التكشيف والبحث وإعداد اسرتاتيجيات البحث أو التفاعل مع استفسارات املستفيدين، ما أدى إىل حماولة إشراك 

مقرتحات من املستفيد يف عمليات جتهيز املعلومات أو إنشاء أساليب وتقنيات تسمح بتدخل املستفيد وتقدمي 
الكلمات املفتاحية واملصطلحات اليت يروا تتالءم مع احتياجام البحثية قصد الرجوع إليها الحقا، رغم التباين 
واالختالف املوجود بني أفكار وتصورات كل مستخدم، حيث تعمل تقنيات تنظيم واسرتجاع املعلومات مسايرة 

ب املتعاقبة واملتوجهة بصفة مركزة على تشارك وتبادل املعلومات التطورات احلاصلة يف خمتلف تطبيقات أجيال الوي
  .وهذا ما سوف نتناوله يف الفصول الالحقة . بني املستخدمني أنفسهم

  

                                                 
        .  .  .  .  223ص . 2000�امعة القاهرة ، : القاهرة .  &كÂولوج�ا املعلومات واالتصال&كÂولوج�ا املعلومات واالتصال&كÂولوج�ا املعلومات واالتصال&كÂولوج�ا املعلومات واالتصال. محود سلzن ،Fمل ا¡�ن، حسن عامد  ،ماكوي  -1
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إن اإلنرتنت وباعتبارها مستودع املعلومات االلكرتونية للعامل قد دخلت يف تطبيقات عدة، واتسع جماهلا 
حىت غطت كل موضوعات املعرفة، مما جعل من عملية تنظيمها أمرا عسريا على كثري من املتخصصني؛ وتضم 

ءة واملصورة، وهذا الكم اهلائل املعلومات اإلنرتنت معلومات يف كافة ااالت وبكل أشكال املواد املسموعة واملقرو 
أساليب وطرق حبث خمتلفة تبدأ بأبسط الطرق وهي التصفح  إىلمتعدد املوضوعات خمتلف األشكال حيتاج 

ومع تزايد مواقع اإلنرتنت أصبحت عمليات البحث واالسرتجاع اليت تعتمد يف . وتنتهي بآليات اسرتجاع متطورة
  .البحث أو أدوات البحث يف غاية األمهيةحمورها على استخدام حمركات 

ويف أيامنا هذه جند الكثري من مصادر املعلومات والبيانات قد أصبحت متاحة على شبكة اإلنرتنت، 
ومن مث تقوم املكتبات ومراكز املعلومات بتحويل جمموعاا الورقية اليت متلك حقوقها املادية والفكرية، كما تقوم 

يف املصادر املتاحة على شبكة اإلنرتنت مع مكتبات رقمية أخرى، وتقوم فلسفة عمل  هذه املكتبات باملشاركة
املكتبات الرقمية على املشاركة يف مصادر املعلومات وإتاحتها وذلك لتوسيع قاعدة املستفيدين منها ومن خدماا، 

ر اإلنرتنت، ولذا أصبح لزاماً حىت أضحت هذه املكتبات أشبه جبزر هائلة من البيانات واملعلومات املنظمة يف حبو 
على القائمني على هذه املكتبات أن يقوموا مبواجهة مهامهم يف تنظيم هذا الكم اهلائل من املعلومات، و يكمن 
التحدي األكرب الذي يواجه املكتبات الرقمية يف علمية تنظيم هذه اموعات من املعلومات والبيانات بصورة 

وتقنيات الويب يف تغيري النظرة إىل املكتبات  تطبيقاتصول إليها، وهنا تكمن أمهية تسهل عملية البحث فيها والو 
الرقمية، حيث يقدم الويب معايري مفتوحة تستطيع من خالهلا املكتبات الرقمية التحكم يف عمليات البحث من 

ر املعلومات، خالل التحكم يف الكلمات املستخدمة يف عملية البحث، وحتسني عملية تكشيف حمتويات مصاد
وذلك من خالل استخدام جمموعة من التقنيات و التطبيقات احلديثة و لغات الربجمة اخلاصة يف التعامل مع 

  . احملتوى الرقمي املنشور على الشبكة العنكبوتية

1.4K��	
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1.1KKKK4Kم�א����������K� �
ويقصد ) (International Networkباإلجنليزية كلمة مشتقة من عبارة  )Internet(انرتنت مصطلح 

 أجهزةة واسعة تصل املاليني من شبك عبارة عنشبكة اإلنرتنت و . ا الشبكة العاملية أو شبكة الشبكات 
دول العامل، لتبادل املعلومات فيما بينها، و حتتوي كما هائًال من خمتلف املنتشرة بني والشبكات احلاسوب 

وتشكل  .1املعلومات تشمل مجيع نواحي املعرفة، متوفرة على شكل نصوص وصور ورسومات وأصوات وغريها

                                                 
1 - www.wikipedia.com  
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الذي ينمو بسرعة وبدون حدود حيث تنضم إليه ويف كل حلظة حواسيب جديدة  اإلنرتنتهذه األجهزة جمتمع 
لكن املؤكد  باإلنرتنتاملرتبطة  من مجيع األنواع بدون أية عوائق أو تراخيص وال يستطيع أحد معرفة عدد األجهزة

  .أسرع النظم منوا يف التاريخ اإلنرتنتأن العدد باملاليني ويزداد مبعدل سريع مما جيعل 

وبغض النظر عن نشأة الشبكة العنكبوتية وتطورها، فإن اإلنرتنت من املنظور املعلومايت تعددت تصنيفاا 
ن وصل األمر باملهتمني مبجال املعلومات اىل تصنيف من مرجع ، وقاعدة بيانات، وشبكة معلومات؛ إىل أ

اإلنرتنت على أا مصدر معلومات يتم اقتناؤه يف املكتبات حتت ما يعرف خدمة اإلنرتنت ، وتكون إتاحة هذا 
 .املصدر حسب ما تتطلبه طبيعة اخلدمة يف قاعة خمصصة لذلك وتقدمي طرق خمتلفة يف التعامل مع املستفيدين

  :1علي عدة أجزاء أمهها نتاإلنرت حتتوي 

  World Wide Web (www)نسيج ويب  �
  electronic mail (Email) الربيد اإللكرتوين  �

 groups and mailing listsاموعات والقوائم الربيدية  �

.....) الربيد والويب واخل(كبنية حتتية أساسية أو مؤسسة ضخمة بينما تعترب حمتوياا   اإلنرتنتوتعترب 
هي البيئة التشغيلية واحلاضنة للويب، واليت تقدم اخلدمات إذن ف .كخدمات تقدم بواسطة هذه املؤسسة

  .واملعلومات عن طريق تطبيقاا، واملعروفة باسم تطبيقات الويب

2.1.4�K�K�K�K�������
��� �����!��"
�Wא�'$%��א�#&%$�����א�# �

عاما  38ففي حني احتاج الراديو إىل . تعترب اإلنرتنت وسيلة االتصال األسرع منوا يف تاريخ البشرية
عاما للوصول إىل العدد نفسه،  13مليون مستخدم الستقبال براجمه، احتاج التلفزيون إىل  50للحصول على 

أعوام للوصول إىل ذلك  5أما شبكة اإلنرتنت فلم حتتج سوى إىل . أعوام 10فيما احتاج تلفزيون الكابالت إىل 
ويعرض لإلنرتنت يف هذه اآلونة مجلة من . مليون مستخدم  500أعوام للوصول إىل  10العدد، وأقل من 

  .التغريات حنتاج معها للتعرف املوجز على مسريا مث اجتاه تطورها واملفاهيم اجلديدة اليت تؤطر مستقبلها

، وبعد خروج النظم الشبكية من عامل البنتاجون الدفاعي العسكري، مت وضع أول أربعة 1969يف عام  
يف مواقع عدة جامعات أمريكية منتقاة بعناية، حىت مت يف عام ) Arpanet(نقاط اتصال لشبكة ُمسيت أربانيت 

ألمريكية واشنطن، وكان حتت يف مؤمتر يف العاصمة ا Arpanet)(إجراء أول عرض عام لشبكة أربانيت 1972

                                                 
  .2008مارس . 4امعة وادي النيل. لكية الرتبية). دورة تدري+�ة لٔ(ساتذة( .    الوصول ٕايل مصادر املعلومات املتوفرة ا�ٔنرتنتالوصول ٕايل مصادر املعلومات املتوفرة ا�ٔنرتنتالوصول ٕايل مصادر املعلومات املتوفرة ا�ٔنرتنتالوصول ٕايل مصادر املعلومات املتوفرة ا�ٔنرتنت. وح�د، �يل محمد �يل  -1
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ويف . 1، مؤذنا برفع الستار عن هذه الوسيلة اجلديدة من وسائل االتصال واإلعالم"العامل يريد أن يتواصل"عنوان 
نفس العام تقدم راي توملنس باخرتاع الربيد اإللكرتوين ملكتب براءات االخرتاع ليقوم بإرسال أول رسالة على 

كانت كل من النرويج واململكة املتحدة قد انضمتا إىل تلك   1973ن ينقضي عام وقبل أ. Arpanet)( أربانيت
  . الشبكة

 ت؛ وهي إحدى التقنيات اليت حددTCP، مت نشر تفاصيل بروتوكول التحكم بالنقل 1974ويف عام 
 digital)"؛ حيث أنتجت شركة1977وهدأت األمور قليال حىت عام . مستقبل اإلنرتنت فيما بعد

equipment)  ا لتعد بذلك أول شركة كومبيوتر تقوم بتلك اخلطوة" إنرتنت"موقع ويف األول من يناير . خاصا
ويف العام الذي تال ذلك مباشرة . بروتوكوال معياريا لشبكة أربانيت TCP/IP، أصبح بروتوكول 1983من عام 

مت تقدمي  نفس السنةويف ، "يتأربان"أخذت مؤسسة العلوم العاملية األمريكية على عاتقها مسؤولية ) 1984(
وبعد . Domain Name Systemأو  DNSنظام إعطاء أمساء ألجهزة الكومبيوتر املوصلة بالشبكة، واملسمى 

 ويف نفس العام ظهر ،NSFNETشبكتها األسرع  NSFأنشأت مؤسسة العلوم العاملية  -  1986يف  - عامني 
جاعال أندية النقاش التفاعلي املباشر أمرا ممكنا، ويف هذا العام مت بناء  NNTPبروتوكول نقل األخبار الشبكية 

  .digital equipment (2(أول جدار محاية لشبكة اإلنرتنيت من قبل شركة 

إغالق شبكة أربانيت، وتولت شبكة إنرتنيت األكثر شعبية مهمة حتقيق مت  1990عام  مع حلولو 
كأول ) Berners Lee(من قبل ) Next" (نكست"كمبيوتر من نوع حيث مت استخدام  .  التواصل بدال منها

ببناء مجيع األدوات الالزمة ) Berners lee(قام  كما.  خادم ويب يف العامل، وأيضا لكتابة أول متصفح ويب
أول متصفح الويب وأداة حترير شبكة اإلنرتنت ، و أول خادم الويب، وأوىل صفحات  فكان  للعمل على اإلنرتنت

، كان نشر ملخص موجز ملشروع الشبكة 1991أوت  6ويف . وهي األدوات اليت وصفها املشروع نفسها  الويب
ويف هذا التاريخ أيضا كان الظهور األول للشبكة العنكبوتية العاملية  ) World Wide Web project( العاملية

. 1991وروبا ،يف ديسمرب عام كخدمة متاحة للمستخدمني من مجيع أحناء العامل لإلنرتنت وأول خادم خارج أ
 (مع انشاء نظام حترير النص التشعيب الفائق ) hypertext(نشأ املفهوم الثابت للنص التشعيب الفائق 

(Hypertext Editing System  يف جامعة)Brown university ( من قبل خمتصني آخرين مثل)Tidd 

Nelson  (و)Andries Van Damme(  3وغريهم .  

                                                 
1 - Arms, William Y. Op.cit. p.16. 
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  .11/01/2010 ^رخي الز]رة .  http://old.openarab.net/ar/node/557 : مZاح يف] : �ىل اخلط).[10/04/2011).(إالRسان
3 - Reid, Robert. Architects of the Web : 1,000 Days That Built the Future of Business. New York : Wiley & 
Sons, 1997. p. 5. 
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الذي يضطلع مبهمة " GOPHER"قدمت جامعة مينيسوتا األمريكية برنامج  نفسها ويف السنة 
يف  CERNالعاملية  نوويةمث قامت مؤسسة األحباث ال. اسرتجاع املعلومات من األجهزة اخلادمة يف اإلنرتنت 

، وهو نظام التشفري الربجمي الذي أدى إىل التطور Hyper Textيف سويسرا بتقدمي شيفرة النص املرتابط  1992
مث . ، والذي بدأت معه عملية بث املواقع تأخذ الشكل األكثر عملية واقتصاديةWWWالعملي للشبكة العاملية 

مستعرض الشبكة العاملية، وقد تبعه "  Mosaic" الذي شهد إنتاج اإلصدار األول من  1993جاء عام 
  .وذلك لتيسري اإلحبار عرب اإلنرتنت Explorerو Netscapeاآلخرون مثل 

 

                                                  1أول متصفح ويب Mosaicواجهة ) : 10(الشكل

زاوج بالنص يف صفحات الويب، وبصفة عامة  تمل يكن هناك  ) graphics(و ) Mosaic(وقبل بداية 
وخوادم املنطقة الواسعة  (Gopher)كانت أقل من الربوتوكوالت القدمية يف استخدامها عرب اإلنرتنت، مثل 

ومسحت واجهة املستخدم ). Gopher and Wide Area Information Servers)(WAIS(املعلومات 
)Mosaic's graphical user interface (2بأن يصبح  بروتوكول اإلنرتنت األكثر شعبية للويب.  

                                                 
1 - Levene, Mark. An introduction to search engines and web navigation. New Jersey : John Wiley & Sons, 
2010. p. 6. 
2 - Levene, Mark. Op. Cit. p. 6. 
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بعد أن ترك املنظمة ) W3C(رابطة الشبكة العاملية )  Tim Berners Lee( تيم برنارز يلأسس 
للتكنولوجيا  )Massachusetts(تأسست يف معهد . م1994أكتوبر  يف) CERN(األوروبية للبحوث النووية 

 Defense Advanced =من وكالة مشاريع البحوث املتقدمة للدفاعبدعم ) MIT / LCS(مبخترب علوم احلاسوب 

Research Projects Agency )DARPA ( اية عام م، وبينما كان 1994واليت كانت رائدة يف اإلنرتنت، ومع
شطة، جمموع عدد املواقع ال يزال حمدودا باملقارنة مع املعايري احلالية، ظهر عدد ال بأس به من املواقع البارزة الن

  .1تعتمد على اخلدمات احلالية واألكثر شعبية

رصد املراقبون حتول منو اإلنرتنت إىل انفجار، حيث أصبح عدد األجهزة اخلادمة  1995ويف عام 
وبداية من عام . املتصلة باإلنرتنت قرابة ستة ماليني جهاز خادم ومخسون ألف شبكة يف مجيع أحناء العامل

دائم بشبكة اإلنرتنت؛ هذه السطور اليت متثل بداية سلسلة تطور اإلنرتنت  أصبح العامل يتصل بشكل 1996
، أو املعروف اختصارا باسم World Wide Web :WWWليست سوى إحدى حلقات تطور الكيان املسمى 

The Web . ومنذ ذلك احلني لعب)Berners lee  ( دورا فعاال يف توجيه ووضع معايري الويب) مثل اللغات
، ويف السنوات األخرية، دافع عن رؤيته للويب الداليل )اليت تتكون بواسطتها صفحات الويبالرتميزية 

)Semantic Web(، ومكنت الشبكة العاملية من انتشار املعلومات عرب اإلنرتنت بطريقة سهلة الستخدام مرن .
  .2وهكذا لعبت دورا هاما يف تعميم استخدام اإلنرتنت

3.1.4KKKKم�א���������W� �

الويب هو نظام معلومايت ضخم على اإلنرتنت يقوم بعرض املعلومات وتصفحها، وحيتوي على جمموعة  
من اخلدمات والربجميات اليت يقدمها للمتصفح ، مبعىن أا التطبيقات اليت تستخدم على اإلنرتنت بغرض الوصول 

الربيد االلكرتوين، ومتصفحات  جصفحات الويب، واملواقع، والبوابات، وبرام: إىل املعلومات، ومن ذلك 
عاملا من املعلومات الرقمية متعدد املوضوعات خمتلف األشكال؛ فتطورت أشكال تكون الويب وحدها و  .3الويب

مصادر معلومات الويب منذ بدايتها لتمر باألشكال النصية والسمعية واملرئية، وصوال إىل ما يعرف بقواعد 
مرئي متمثل يف مواقع وصفحات الويب، : اعد البيانات إىل شقني؛ األولوانقسمت الويب مع ظهور قو . البيانات
  .غري مرئي أو خفي متمثل يف ملفات قواعد البيانات:والثاين

                                                 
1 - Kowalski, Gerald J. Maybury, Mark T .Information Storage And Retrieval Systems : Theory and 
Implementation. 3rd ed. New York; London : Kluwer Academic Publishers, 2002. p. 257. 

 .148.ص. ملرجع السابقا. جو_ز، وا9ن - 2
املؤمتر العرشون لالحتاد العريب . الكفا]ت أ�ساسpية الالزمة الخZصايص املعلومات lلعمل يف اجليل الثاين  من مؤسسات املعلوماتالكفا]ت أ�ساسpية الالزمة الخZصايص املعلومات lلعمل يف اجليل الثاين  من مؤسسات املعلوماتالكفا]ت أ�ساسpية الالزمة الخZصايص املعلومات lلعمل يف اجليل الثاين  من مؤسسات املعلوماتالكفا]ت أ�ساسpية الالزمة الخZصايص املعلومات lلعمل يف اجليل الثاين  من مؤسسات املعلومات  .العمران، محد fن اfراهمي -3

  .870.ص.1. مج. 2009مكZبة امل} عبد العزfز العامة، : الر]ض ). 2009دxسمرب ). ا�مل(lلمكZبات واملعلومات 
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4.1.3�K()א������وא�����א��+ق�WWWW� �

وأحيانا بشكل تباديل، وهذا ما  حداكثريا ما مير بنا مصطلح اإلنرتنت والويب، أحيانا كل واحد على 
خلط يف  وجود وعلى الرغم منينتج عنه شيء من الغموض وااللتباس لدى بعض الناس من حيث املقصود ما، 

ليست مرادفا مع ) World Wide Web(الشبكة العاملية فاستخدامهم هذين املصطلحني أحيانا ؛ 
ومن مث فاإلنرتنت هي شبكة تربط  .1شبكة اإلنرتنت هو تطبيق مبين على) Web(والويب) Internet.(اإلنرتنت

أفراد، (ماليني احلاسبات اآللية والشبكات حول العامل بغرض تبادل املعلومات، واليت تعود جلهات خمتلفة 
، وهي من حيث املفهوم البيئة )مؤسسات معلوماتية، حبثية أو أكادميية، مؤسسات جتارية، أجهزة حكومية وغريها

�.كة من حاسبات وقنوات اتصال، ومنصات وأنظمة تشغيلاملادية للشب �

فاهلوية احلقيقية لإلنرتنت تتضح من خالل اخلدمات و طرق عرض املعلومات يف وسائط متعددة مسعية 
يتكامل مع غريه من األجزاء، واليت تكون يف جمملها  اهام اوبصرية ونصية، واليت من بينها الويب الذي يعترب جزء

والويب هي اجلزء املعين بالوسائط املتعددة والروابط الفائقة على استخدام . اإلنرتنت أو الشبكة العنكبوتية العاملية
  .2لغة الرتميز املعيارية

2.3KKKK����-�
��א�����و�%���&)W  

1.2.3�Kא�����.
��%�W� �

اجلزء األكثر شهرة واستخداما بني مستخدمي اإلنرتنت وهذا اجلزء له بنية  إن الويب كما سبق الذكر هي
وتعتمد الويب على . خاصة وتكوين حمدد يتم استخدامه يف عرض املعلمات واسرتجاعها من مستودعاا

  :3كما يلي  Cheryl Gouldمكونات أساسية يف تكوين هذه البنية ذكرا 

وهو الربنامج املستخدم مع نظام التشغيل، ومن خالله يتم قراءة ملفات اإلنرتنت  :متصفح اإلنترنت  -  أ
 ,Opra, Netscape, Internet explorer: ومن أهم الربامج املستخدمة يف ذلك هي. وزيارة كل مواقعها

Mozila, .ة النص وتكمن مهمة متصفح الويب يف الوصول واسرتجاع امللفات اليت مت ترميزها وعرضها وفقا للغ
 ).html(املرتابط 

                                                 
  870.ص. املرجع السابق .العمران، محد fن اfراهمي -1

  50. ص.  املرجع السابق. حمراكت البحثحمراكت البحثحمراكت البحثحمراكت البحثدراسة حتليلية لوضع مواصفات دراسة حتليلية لوضع مواصفات دراسة حتليلية لوضع مواصفات دراسة حتليلية لوضع مواصفات : : : : نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئية نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئية نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئية نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئية   .ٕاfراهمي، سpيد ربيع  سpيد - 2
  45 .ص. املرجع السابق. غوM، �شريل - 3
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ومعتمدة على الروابط الفائقة ) html(ويطلق على جمموعة من الصفحات مكتوبة بلغة  :موقع الويب -ب
له عنوان أو  مكان افرتاضي وموقع الويب. اليت ال تكون مرتبطة فقط يف التصميم وإمنا أيضا يف وحدة املوضوع

  .ن الصفحات، يتم إنشاؤها من قبل أفراد أو منظماتيتكون من صفحة واحدة أو جمموعة م) url(مسار 

وتتمثل يف الوحدات اليت يتكون منها املواقع، وهي تعد الوحدة الصغرى من الوحدات  :صفحات الويب -ج
 .املكونة للويب، وحتتوي على معلومات متعددة األشكال قد تكون مرئية أو مسموعة أو جمرد نصوص وفقرات

؛ حيث أن املوقع ميثل ) web page(وصفحة الويب ) web site(ع الويب ويوجد فرق بني مصطلح موق
قد يتضمن صفحة أو أكثر يف حني إن الصفحة حتمل وتتضمن معلومات على أشكال خمتلفة  مكان افرتاضي

1...)صور، ًأصوات، نصوص، فيديو(
.  

إىل أحد مواقع اإلنرتنت، وهي الصفحة   الصفحة املدخل ،ويقصد بالصفحة الدليلية: الصفحة الدليلية   - د
أو املوقع الذي يصل إليه متصفح اإلنرتنت حالة الدخول إىل الويب وفتح املتصفح وتكون هذه الصفحة مسجلة 

 .من قبل بواسطة املستخدم

وهو أداة الوصل بني صفحتني من صفحات الويب أو وسيط من وسائط املعلومات أو وسيط : الرابط  - ذ
الويب مثل ربط الكلمات املفتاحية بالصور املعرب عنها؛ ميكن أن تكون الروابط يف شكل نص آخر داخل مواقع 

أو يف شكل صورة أو رسم ، ويتم إبراز معظم الروابط باأللوان ويكفي النقر على الرابط للتنقل إىل صفحة الويب 
 .املرتبط ا

املصادر املوحد  ددالدال على مفهوم حم URLاختصاريطلق عل³يه :  URLمسار الموقع    - ر
)Uniforme Ressource Locator( ويتألف من جمموعة من األجزاء، ولكل جزء منها مفهوم حمدد يساعد ،

ويتجلى يف مسار مواقع الويب الدليل على صفحة الويب  . يف ختصيص املعلومات وفق ما تكون عليه يف املوقع
) http(بعد حروف ) world wide web(باملعربة عن الوي) www(كجزء من اإلنرتنت؛ حيث تكون حروف

ويتكون حمدد املصادر املوحد كحد  . )hyper text transfer protocol( املعربة عن بروتوكول تعامل اإلنرتنت
 . Domain name  (2(، واسم اال )Protocol(الربوتوكول : أدىن من جزأين خفيني مها 

2.2.4KKKK����א������א��&��&)W 

من ) hardware(كبيئة رقمية يف بنيتها على جانيب النظام الرقمي؛ ومها اجلانب املادي تعتمد الويب  
إال أن ما يهمنا يف هذا املقام اجلانب .من الربامج والتطبيقات) software(التجهيزات والعتاد، واجلانب الفين 
                                                 

1 - Gralla, Preston. How the Internet Works. Indianapolis : Pearson Education. 2002.  p. 126 
  .48 .ص. املرجع السابق. غوM، �شريل -2
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ث حتتوي على عناصر معلوماتية الفين من بنية الويب وهي الربامج واملعلومات والنظم اليت تعمل ا الويب؛ حي
ختتلف بني بروتوكوالت عمل الويب وتنظيم املعلومات ختزينا واسرتجاعا، باإلضافة إيل املعلومات املسجلة واملوزعة 

 :حناول توضيحها كما يلي. على أشكال وموضوعات خمتلفة

 ):بروتوكوالت الويب(المعلومات الفنية . 1.2.2.4

غري أن أشهر هذه .نظرا لتنوع خدمات املعلومات اليت تقدمها تتنوع بروتوكوالت عمل الويب
، وبروتوكول الربيد )IP(، وبروتوكول نقل معلومات اإلنرتنت)http(الربوتوكوالت هو بروتوكول نقل النص الفائق 

عمل أهم الربوتوكوالت السابقة ملا هلمن ارتباط وثيق بآلية ) http(وغريها، ويعد بروتوكول  )SMTP(االلكرتوين
يلي ذلك . داخل الويب من أهم أساليب اسرتجاع املعلومات على الويب اإلحبار وأالويب؛ حيث يعد التصفح 

  ).FTP(ونقل امللفات) SMTP(بروتوكوالت خدمات الويب مثل الربيد االلكرتوين

  :  مصادر معلومات الويب .2.2.2.4

املراد إتاحتها عرب الويب مبا حتويه من  يقصد مبصادر معلومات الويب هنا خمتلف أشكال حفظ املعلومات
وتقسم مصادر املعلومات حبسب ختزين واسرتجاع . وسائط خمتلفة حلمل املعلومات مثل النص والصورة والصوت

املعلومات بدال من التقسيم حبسب أشكال املعلومات ذاا، وذلك توافقا مع موضوع تنظيم واسرتجاع املعلومات 
ثىن من هذه املصادر احلديث عن امللفات الرقمية اليت تنتمي إىل صفحات ومواقع ويست. 1داخل بنية الويب

  . الويب، ملا هلذه امللفات من خصائص ختتلف ا عن منظومة بنية الويب

صفحة الويب عبارة عن وثيقة الكرتونية متت كتابتها بلغة ترميز النص : صفحات الويب  - أ
، ومتثل )URL(عن طريق حمدد املصادر املوحداسرتجاعها باستخدام متصفح الويب ويتم  )HTML(الفائق

وتتكون بنية صفحات الويب من . صفحة الويب يف أحيان كثرية موعة روابط  ملفات الكرتونية خمتلفة األنواع
س برأأجزاء اساسية حيتوي كل منها على معلومات ذات هدف خمتلف عن اآلخر حيث تبدأ صفحة الويب 

وختتم بصفحة الويب اليت حتوي حقوق امللكية )body(جسم صفحة الويب، مث يليها )page head( الصفحة
 . الفكرية وحقوق النشر

جمموعة من صفحات الويب املتكاملة املتصلة معا بروابط "يعرف موقع الويب على أنه  :مواقع الويب  - ب
هذه الصفحات متاحة . د برامج تصفح الويبفائقة وخمزنة على احد خادمات الويب، وتستخدم من خالل أح
يتم بناء صفحات املوقع نتيجة نشاط مؤسسة . أمام مستخدمي الويب ؛ حيث ميكن اإلطالع عليها يف أي وقت

                                                 
  52. ص. املرجع السابق. بيا�ت الويب ~ري املرئيةبيا�ت الويب ~ري املرئيةبيا�ت الويب ~ري املرئيةبيا�ت الويب ~ري املرئيةنظم اسرت4اع قوا�د نظم اسرت4اع قوا�د نظم اسرت4اع قوا�د نظم اسرت4اع قوا�د   .ٕاfراهمي، سpيد ربيع  سpيد -1
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وينبغي ). home page(وتسمى الصفحة األوىل للموقع بالصفحة الدليلية .أو هيئة أو فرد على اختالف اجتاهام
  .1"عة الصفحات وحتديثها من حي آلخرعلى مصمم موقع الويب متاب

  :2تقسم مواقع الويب من حيث االهتمام  بالتحديث والتطوير حملتوى صفحاا إىل قسمني مهاو

تتصف مواقع الويب بالثبات إذا ظل حمتوى صفحات املوقع دون  ):Static web site(المواقع الثابتة  ••••
حتديث أو تغري، وتؤثر طبيعة حمتوى املوقع يف مدى احتياجه للتفاعلية أو ثبات احملتوى؛ حيث حتتاج املواقع 

 . اإلخبارية واإلعالمية إىل تغيري مستمر حملتوى املوقع يوما بعد يوم

يقصد بالتفاعلية تغيري على مستوى حمتوى  ):Dynamic web site(مواقع تفاعلية ديناميكية  ••••
غري أن صفة التفاعلية يربطها بعض مستخدمي . صفحات الويب مبا يتوافق مع مستجدات التخصص املوضوعي

الويب باملصادر اليت توفر آليات املساعدة وإتاحة عناصر تشغيل املوقع أمام مستخدمي الويب مبا يكفل إمكانية 
 .املوقع بسهولة تامة ويف أقل وقت اسرتجاع معلومات

تتميز قاعد البيانات عن باقي مصادر الويب خبصوصية يف التنظيم والبناء ومعاجلة  :قواعد البيانات -ج
كما أن مصادر الويب تعتمد على العرض املباشر ملا تتضمنه من معلومات خالف قواعد . امللفات الرقمية داخلها

اجهة حبث ذات اسرتاتيجيات خاصة متكن من استدعاء امللفات الرقمية داخل البيانات اليت تتطلب استخدام و 
" قاعدة البيانات على أا )  ODLIS(قاعدة البيانات، وقد عرف قاموس مصطلحات املكتبات واملعلومات 

صات جمموعة كبرية من امللفات  تشمل معلومات رقمية يف أشكال خمتلفة مثل البيانات البيبليوغرافية واملستخل
ينتمي مجيعها إيل جمال موضوعي معني وترتكز يف بنيتها على جمموعة . والصور والنصوص الكاملة  وغريها

من خالل نظم  التسجيالت املعيارية حبسب طبيعة قاعدة البيانات، وذلك حىت يتم ختزينها وتنظيمها واستدعاؤها
املكتبات بني قواعد البيانات البيبليوغرافية  وتتنوع قواعد البيانات يف جمال ) DBMS(إدارة قواعد البيانات 

  . 3"كالفهارس، وقواعد بيانات املستخلصات، وقواعد بيانات النصوص الكاملة

؛ إذ يقوم مديرو قواعد البيانات وللعنصر البشري إسهام كبري يف رفع كفاءة األداء لقاعدة البيانات
باإلضافة إىل االستعداد التام لتغيري نظام . قاعدة البياناتبناء وتقييم سياسات عمل  بعمليات الصيانة والتحديث،

العمل وتطوير التكنولوجيات املستخدمة، فضال ن حتليل كفاءة عمل القاعدة وحتديد متطلبات املستفيدين اجلدد 
  .وتنمية كفاءة قاعدة البيانات

                                                 
1 - ODLIS – onlin dictionary  fo library and information science. [en ligne] : http://www.abc-
clio.com/ODLIS/searchODLIS.aspx. consulté le 15/10/2011 

 60. ص. املرجع السابق. ٕاfراهمي، سpيد ربيع  سpيد - 2
3 - ODLIS- online dictionary for library and information science. Op.cit. 
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  :إىل نوعني مها توتقسم قواعد البيانا

وهي قواعد البيانات ) : OLAP- On Line Analytical Processing: (قواعد البيانات التحليلية ••••
اليت يتم إنشاؤها الختزان معلومات حمددة والرجوع إليها عند احلاجة، غري أن الدور الرئيس لقاعدة 

يتمثل يف عمليات التحليل وإنتاج معلومات جديدة تدل على طبيعة واجتاهات البيانات السابق  تالبيانا
  ) .Amazon(واعد البيانات التحليلية على الويب قاعدة بيانات ومن أمثلة ق. ختزينها

حيث يقوم هذا النوع ): OLTP-On Line Transaction Processing: (قواعد معالجة العمليات ••••
مبهام قاعدة البيانات من ختزين واسرتجاع البيانات، إىل جانب إعداد تقرير حالة املعلومات من حذف 

  .1وتعديل وإضافة

اعد البيانات على الويب اجلزء غري مرئي أو اخلفي من الويب، وتأخذ قواعد البيانات مصطلحات وتعترب قو 
 ).Deep web(أو ) Hidden web(أو ) Invisible web(خمتلفة مثل

 

                                                                    2بنية وتنظيم الويب) 11(الشكل 

                                                 
:  �ىل الرابطمZاح .  ]اخلط�ىل [. 2010، 29. ع )جم� املعلوماتية( .قوا�د البيا�ت الرمقية وOٔمهيهتا يف بناء حمراكت البحثقوا�د البيا�ت الرمقية وOٔمهيهتا يف بناء حمراكت البحثقوا�د البيا�ت الرمقية وOٔمهيهتا يف بناء حمراكت البحثقوا�د البيا�ت الرمقية وOٔمهيهتا يف بناء حمراكت البحث.  محمد محمود ،ز9ن ا9Mن  -  1

http://www.informatics.gov.sa/details.php?id . 2011-03-20: ^رخي الز]رة.  
 .50. ص. املرجع السابق. نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئيةنظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئيةنظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئيةنظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت الويب ~ري املرئية . ٕاfراهمي، سpيد ربيع  سpيد - 2
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يقسم حمتوى الويب حسب آليات عمل حمركات البحث إىل قسمني؛ األول الويب املرئية وهو كل ما 
. تستطيع حمركات البحث الوصول إليه ومعاجلته وتنظيمه على اختالف أنواع ملفات املعلومات أو وسائط محلها

فالقدرة على . معه أو إضافته إىل مستودعااوالثاين الويب غري مرئية وهو كل ما ال ميكن حملركات البحث التعامل 
الوصول إىل املعلومات أو عدم الوصول إليها عند حمركات البحث ، متثل قدرة احملركات على رؤية املعلومات 

ومن مث فإن معيار احلكم على املعلومات الرقمية بكوا مرئية أو غري مرئية داخل حمركات . الرقمية أو عدم رؤيتها
  .وصول أو عدم وصول آليات عمل حمركات البحث إليها البحث ، هو

  :الويب المرئية. 1.3.2.4

، وهو املعىن املقابل )surface web(يطلق على الويب املرئية مسميات أخرى مثل الويب السطحية 
وقد أوردت موسوعة ويكيبيديا ). deep web(ألحد مصطلحات الويب غري املرئية املسمى بالويب العميقة

)wikipedia ( هي ذلك  - واليت تعرف أيضا بالويب ملرئية أو املكشفة–إن الويب السطحية "تعريفا للويب املرئية
حيث تكون حمركات البحث مستودعاا من . اجلزء من الويب القابل للوصول واملكشف بواسطة حمركات البحث

اليت تبدأ عملها باالعتماد على و ) spiders(أو العناكب ) crawlers(مصادر الويب باستخدام برامج الزواحف
قائمة معدة مسبقا، وتقوم  الزواحف بالوصول إىل صفحات الويب ونسخها إىل مستودع حمرك البحث ، 
وتستخدم برامج الزواحف الروابط احلديثة يف الوصول إىل صفحات أخرى، ومن مث تكون كل صفحات الويب 

الربامج اآللية من أداء عملها مثل كلمات املرور أو  قابلة  للوصول والتكشيف، ويف حلة وجود عوائق متنع
مستويات التحليل العميقة أو تقنيات متطورة، فإن حمرك البحث ال يرى هذه الصفحات وتدخل بذلك ضمن ما 

  . 1"يعرف بالويب غري املرئية

  :الويب غير مرئية . 2.3.2.4

صطلح الويب العميقة مبمرئية الويب غري ) ODLIS(يعرف قاموس مصطلحات املكتبات واملعلومات 
املعلومات املتاحة للوصول من خالل شبكة الويب العاملية، غري أنه ال ميكن اسرتجاعها بواسطة " على أا 

) html(أشكال املعلومات اليت توجد يف ملفاتاكب،كحمركات البحث اليت تعتمد على برامج الزواحف أو العن

                                                 
  . 89. ص. املرجع السابق. ٕاfراهمي، سpيد ربيع  سpيد - 1
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من املعلومات يفوق  هائالً  على أسئلة البحث ، وحتتوي الويب العميقة كماً داخل قواعد البيانات اليت تعتمد فقط 
  . 1ويوجد أكثر من نصفها داخل قواعد البيانات ،مرة 500الويب السطحية حبوايل 

وتعترب قواعد البيانات مبثابة املرادف املوضوعي ملصطلحات الويب غري املرئية والويب العميقة والويب 
الفكرة واقع العمل بني حمركات البحث وقواعد البيانات؛ حيث تستطيع البحث الوصول إىل اخلفية ، وتتضح هذه 

أي مصدر معلومات دون قواعد البيانات  ملا هلا من طبيعة بناء وتصميم ال يتوافق مع حمركات  يف العمل ومن مث 
 .2يشكل حمتوى هذه القواعد بيئة جديدة غري مرئية أمام حمركات البحث

3.4KKKKل�
�Wא������54 �

؛ حيث ظهرت )Bubble dotcom(فقاعة الدوت كوم  نشأت فكرة أجيال الويب مع ظهور أزمة 
احلاجة إىل إنعاش سوق اإلنرتنت وأسهم املضاربة اخلاصة بشركاته فكانت أجيال الويب، ويف ما يلي حناول التمييز 
بني خمتلف هذه األجيال ومعرفة أهم اخلصائص اليت صاحبت كل جيل إال أن ما يهمنا هنا هو اجليل الثاين الذي 

  . تنظيم املعلومات والتطبيقات املستخدمة يف ذلك ترتكز عليه دراستنا من حيث البنية وأساليب

1.3.4�K�K�K�Kא���7א6ول����א����F�Wweb 1.0E� �

أن اجليل األول من الويب عمل بشكل كبري على الربط بني  -  خمرتع الويب –) تيم برنرز يل(يرى 
وال تتضح مساته لنا مستخدمي اإلنرتنت يف مساحة من التفاعلية وأن مصطلح اجليل الثاين مصطلح يتسم بالرنانة  

خاصة وأن املعايري اليت وضعت منذ اخرتاع الويب ال زالت نفسها ومل يوفر اجليل الثاين بتقنياته بنية  أو معايري 
 .3أخرى مستحدثة

  :وهناك عناصر وخصائص واضحة تتميز ا مواقع اجليل األول من الويب منها ما يلي

 .يب من حيث القراءة والتصفحيف التعامل مع صفحات الو ) statique(الثبات- 

 .)vertical or horizontal(اليت تضبط اجتاه ووضعية حمتوي الويب ) frameset(االعتماد على األطر- 

  .املعتمدة يف هذا اجليل من الويب) Browsers(الصراعات املتواجدة بني خمتلف إصدارات املتصفحات - 

                                                 
1 - Sherman, Chris. Price, Gary. The invisible Web : uncovering information sources search engines can’t 
see  . New Jersey : Cyberage Books, 2001. p. 56 

  94. ص. املرجع السابق. الويب ~ري املرئيةالويب ~ري املرئيةالويب ~ري املرئيةالويب ~ري املرئيةنظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت نظم اسرت4اع قوا�د بيا�ت   .ٕاfراهمي، سpيد ربيع  سpيد - 2
 .)ا�مل(املؤمتر العرشون لالحتاد العريب lلمكZبات واملعلومات . دراسة تCٔصيلية حتليليةدراسة تCٔصيلية حتليليةدراسة تCٔصيلية حتليليةدراسة تCٔصيلية حتليلية: : : : هوية تبحث عن الوجودهوية تبحث عن الوجودهوية تبحث عن الوجودهوية تبحث عن الوجود: : : : الشpبكة العنك�وتية اMالليةالشpبكة العنك�وتية اMالليةالشpبكة العنك�وتية اMالليةالشpبكة العنك�وتية اMاللية. ال=رشيت، مؤمن سpيد  - 3
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وتتألف يف العادة ) statique(سابقا تكون ساكنة  وعموما فمواقع الويب يف هذا اجليل كما أشرنا إليه
املخزنة على جهاز خادم متاح على الويب؛ حيث يقوم هذا اخلادم ) html(من صفحات تتوافق مع لغة 

مبعاجلات حمدودة فيعمل على إرسال الصفحات أو امللفات املطلوب اإلطالع عليها إىل برنامج متصفح الويب 
لية صيانة مثل هذه املواقع وخاصة الكبرية منها جد مكلفة وتتطلب مدة زمنية وتعترب عم. اخلاص باملستخدم

 .أطول، يف حني ميكن أن تكون مناسبة للمواقع الصغرية واليت تتألف من عشرات الصفحات يف املتوسط

  

 2.3.4.������:��;�
  Web 2.0�Wא���7א�>

جليل ثان متصور من اتمعات املبنية على أساس الويب وخدمات االستضافة  Web 2.0يشري مصطلح 
) أسلوب ويكي لقواعد بيانات إدارة احملتوى(املرتبطة ا، باإلضافة إىل مواقع التشبيك االجتماعي ومواقع الويكي 

تعاون والتشارك يف تسهيل عملية التواصل وال Web 2.0وتستهدف فلسفة . وقواعد بيانات الفهرسة اإلليكرتونية
وقد أصبح املصطلح شائعا بعد ذلك املؤمتر الذي نظمه مركز أوريلي ميديا . املعلومات بني مجهور اإلنرتنت

O'Reilly Media  حولWeb 2.0  وبرغم أن املصطلح قد يوحي بأننا بصدد إصدارة جديدة . 2004يف عام
التقنية، ولكن إىل  Web 1.0ديث جلوانب ، إال أن املصطلح ال يشري حبال ألي حتWorld Wide Webمن 

فهذا اجلوهر اجلديد . تغيريات يف الكيفية اليت يقوم ا مطورو الربامج ومستخدمو اإلنرتنت يف التعامل مع اإلنرتنت
Web 2.0 صةمبثابة ثورة اقتصادية يف جمال صناعة احلاسوب نتجت عن النظر إىل اإلنرتنت باعتبارها من 
Platform - ولذا مل يعد من . اعتبارها ساحة نشر، وحماولة فهم قواعد النجاح يف هذا املنطلق اجلديد وليس ب

املمكن احلديث عن تالزم اإلنرتنت واملتصفح، بل أصبح االجتاه اجلديد أن كل التطورات احلاسوبية تراعي أن 
�.يكون شطر منها تشاركي �

هي منصة يف األساس وليس مستودع نشر، ال تقوم فقط على اعتبار أن اإلنرتنت  Web 2.0إن فلسفة 
أمهها أن البيانات هي اليت تقود عملية التجديد وبناء قالب  Web 2.0بل جياور ذلك عدة مكونات أخرى لرؤية 

املنصة اجلديدة؛ يف الوقت الذي ميلك فيها املستخدم البيانات ويتحكم ا، كما أن االبتكار والتجديد داخل كل 
لعاملة ا ينجم عن نوع من التشارك املقصود بني جمموعة كبرية من مطورين الربامج املنتشرين حزمة نظم واملواقع ا

ويرتبط ذا النموذج من  ،يف أحناء العامل مع اتسامهم بدرجة عالية من االستقاللية يف عملهم بدون تبعية مؤسسية
اليت متول هذه احلركة؛ وتقوم تلك  Business Modelsمناذج العمل وجود مفهوم مبسط للمشروعات االقتصادية 

كما أن هذه املواقع تعتمد على . املشروعات على أساس االستفادة من احملتوى أو من اخلدمات اليت حتملها املواقع
جمموعة من الربامج تزود ا زوار املوقع باعتبارها دوما النسخة املبدئية واليت تظل مبدئية مهما تطورت؛ وهو ما 

  . مي هذه املواقع لن جيدوا حاجة لشراء أي برنامج وال تكبد عناء البحث عن مفاتيح مزورة لهيعين أن مستخد
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بدءا من تلك  Web 2.0ويف هذا اإلطار ميكن أن نشري إىل خصائص البث على اإلنرتنت يف إطار 
سية، حيث إن الذي تعتربه غايتها األسا Networkingك اباملتمثلة يف التش Web 2.0الروح األساسية يف حقبة 

األساس يف هذه احلقبة ربط التطبيقات املختلفة بالشبكة والسماح للمستخدم باستعماهلا ألغراض التواصل العميق 
أيا كان يعد ملك ملن  –ومن ناحية ثانية، فإن احملتوى . وليس فقط االتصال؛ وهي من أهم خواص هذه احلقبة

ومن جهة ثالثة، مثة خاصية الدميقراطية اليت . ضه كيفما شاء، وميكن له التعديل يف خصائص عر على املباشربثه 
تتيح ملتلقي أي حمتوى بالتعاطي معه إجيابيا وليس فقط تلقيه، عن طريق التعقيب عليه أو نقده من خالل 

  . استخدام نص أو بأي من الوسائط املتعددة، أو حىت برابط

3.3.3�K;�=א�����א��  Semantic Web W� �
، ويهدف من ورائها إىل "تيم برنارز يل " WWWويب الداليل هو رؤية وفكرة خمرتع شبكة الويب ال

جعل ويب الداليل وسيط عاملي لتبادل املعلومات والبيانات واملعارف البشرية، وهناك العديد من املصطلحات اليت 
السيمانطيقي، أو، ويب ذي  ومنها ويب الداليل، أو، ويب Semantic Webأطلقت أو تُرجم إليها املصطلح 

  .الدالالت اللفظية
شبكة بيانات باملعىن، أي أنه ميكن للربامج احلاسوبية اخلاصة أن تعرف ماذا تعين هذه "عرف بأنه وي

وجند أن هناك من عرفه بأنه إطار مشرتك يعمل على إتاحة تبادل البيانات وإعادة استخدامها عرب  "البيانات
وشبكة ويب الداليل هي نتاج تعاون وجمهود عدد كبري من العلماء والتقنيني يف  .1ختلفةالتطبيقات واملؤسسات امل

 World Wide(أو رابطة الشبكة العاملية  W3Cجمال تقنية املعلومات وشبكة اإلنرتنت وذلك حتت مظلة منظمة 

Web Consortium (كنولوجياته واليت تعمل على إجياد ووضع قواعد ومواصفات ومعايري للويب وتطوير ت
  .احلالية

ويب الداليل هو ثورة جديدة يف عامل الومن هذه التعريفات وغريها، ميكن القول أن الشبكة الداللية أو 
من الشبكة العاملية بصفة عامة،   يفيد هذا بالطبع يف عمليات اسرتجاع املعلوماتو الويب ومتصفحات اإلنرتنت، 

اع املكتبات و املعلومات، واليت سوف تتأثر قطعاً ذه الثورة يف تقنيات وسيعود هذا طبعاً بالفائدة الكبرية على قط
  .اسرتجاع املعلومات وتقدمي خدمات راقية للمستفيدين منها اعتماداً على هذه التقنية

يف سبيل حتقيق هذه األهداف املرجوة يعتمد ويب الداليل على جمموعة من األدوات اليت تساعد يف و 
أو لغة الرتميز  XML(Extensible Markup Language)الربجمة املتقدمة مثل  حتقيق ذلك وهي لغات

 RDF (Resource، واملعيار العام لوصف املصادرOntologyاملوسعة، وخرائط املفاهيم أو الوجوديات 

Describe Framework) ولغة انطولوجيا الويب ،(Ontology Web Language) OWL.  

                                                 
1 - Fensel, Dieter. Foundations for the Web of Information and Services     : Review of 20 Years of Semantic 
Web Research. London ; New York : Springer, 2011. p. vii 
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  يف سياق الويب الداليل؟  Ontologyما هي العالقات الوجودية 
العديد من التعريفات واليت وردت يف أدبيات العلوم املختلفة، والعالقات الوجودية أو  ، ألنطولوجيااملصطلح 

وهي نسبة إىل علم الفلسفة، ويقصد ا هنا خرائط املفاهيم،  Ontologyالوجوديات يقصد ا األنطولوجيا 
مجع املعلومات بصفة عامة، مبا يف ذلك املعلومات عن فئات "بأا  W3C Glossariesويعرفها معجم 
  ". املعلومات الواردة يف وثيقة ما"كما أنه يعرفها يف ذات السياق بأا " وخصائص معينة

هذه العالقات أو ما يسمى بالوجوديات  وليدوتكمن أمهية هذه العالقات الوجودية يف أنه عن طريق ت
Ontology  ويب الداليل، وهذه اخلرائط ما هي إال عبارة عن متثيل للمفاهيم املوجودة يف جمال الميكن حتقيق

، كما ميكن ذلك RDFمعني أو وثيقة معينة وعالقتها ببعضها البعض، ويتم متثيل هذه اخلرائط أو العالقات بلغة 
بلغة وجودية الويب وتسمى هذه اللغة  Ontologyو اليت تنبثق عن الـ  OWLأيضًا عن طريق اللغة األحدث 

Language Web Ontology 1.  
ويب الداليل يعمل على زيادة كفاءة اسرتجاع املعلومات من الشبكة العنكبوتية، من خالل االرتقاء الإن      

بنظم واسرتاتيجيات البحث واسرتجاع املعلومات املستخدمة يف بناء حمركات البحث، واستغالل التطورات 
وجيا االتصاالت والذكاء االصطناعي والقدرات اهلائلة لشبكات احلواسيب يف عمليات املستجدة يف جمال تكنول

  .معاجلة مصادر احملتوى الرقمي املتاح على شبكة اإلنرتنت
  

4.3.4����KKKK�����>�
��Web 3.0W ���א����א���7א�> �
يف مقال منشور بأحد مدونات اخلرباء الناشطني يف  2006ظهر هذا املصطلح للمرة األوىل يف عام  

والتقنيات  Web 2.0يف معرض تقدمي رؤية نقدية النقاشات املثارة حول  "جيفري زيلدمان": مساحة اإلنرتنت
2مثل تقنية  ،املرتبطة ا

AJAX. 

، طلب احلضور من املدير 2007والذي عقد يف ماي  ويف املنتدى الرقمي بالعاصمة الكورية سيول،
، وكانت Web 3.0و Web 2.0أن يوضح الفوارق بني  "إيريك مشيدت": Googleالتنفيذي املسئول بشركة 

إن  Web 3.0أا طريقة جديدة لبناء تطبيقات احلاسوب، وأنه يرى أن  Web 3.0إجابته فيما يتعلق باملسمى 
هي إال جمموعة من التطبيقات امعة يف إطار واحد، حاملة جمموعة من اخلصائص املتمثلة يف الصغر النسيب 

كاحلاسوب أو اهلاتف اجلوال أو : حلجم هذه التطبيقات، والقادرة على أن تنتصب وتشتغل يف أي بيئة إليكرتونية
يعة جدا وقابلة للتكييف وفق رغبة مشغلها، ، وتكون يف الوقت نفسه سر PDAاملساعدات الشخصية الرقمية 

                                                 
 . 174. ص ،املرجع السابق.ال=رشيت، مؤمن سpيد  - 1

2 - Ivanova Malinka, Ivanova Tatyana . Web 2.0 and web 3.0 environments : possibilities for authoring and 
knowledge representation. (Revista de Informatica Sociala) . Sofia (Bulgarie) : Technical University.  vol. 7. n° 
12 , (2009).p.15 
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معتمدة يف توزيعها وتسويقها كمنتج على زيادة الوعي ا واالنتشار من خالل ترابط الشبكات املختلفة املوجودة 
استخدام الويب  جتاه متثل مصطلحا يطلق لتوصيف تطور خمتلف  Web 3.0جند أن كلمة كما على اإلنرتنت؛  

إىل قاعدة بيانات هائلة، وتلك ليست  WWWلى أصعدة خمتلفة، على رأسها عملية حتويل والتفاعل يف إطارها ع
سوى خطوة باجتاه تعظيم قدرة التطبيقات احلاسوبية املختلفة ومنتجات الذكاء الصناعي على الوصول للمحتوى 

توى ذي خصائص بالغ الوفرة على اإلنرتنت، والذي تصل وفرته لدرجة السيولة اليت تعوق سهولة الوصول حمل
 . 1هذا باإلضافة ملا يف ذلك من إمكانات تسويقية عالية. نوعية

قادر على تغيري هذه احلقيقة،  Semantic Web الدالليةكاجتاه من اجتاهات الويب   Web 3.0 ويعترب
ن املواقع الكربى لن تكون إال تلك املواقع اليت تقدم خدمات الويب، وستكون قادرة على استخالص أحيث 

سري يف االجتاه تحيث أن بعض املواقع . املعلومات الثمينة املختبئة داخل الشبكة العنكبوتية ونشرها على العامل
حيث  Flickrأو موقع فليكر  Del.icio.usأو موقع ديليشس  Amazonثله مواقع مثل موقع أمازون متالذي 

  .2)واعد البياناتللتعامل مع ق Xmlتقنية تستخدم لغة ( APIمتنح زوارها خدمات خمتلفة وفق تقنية 

  

3تطور أجيال الويب) 12(الشكل 
                                                                       

4.4����.�?�@�-�
A�$B�א�����و����;�
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ملا قدمه هذا  بعد هذا العرض املوجز ألجيال الويب جدير بالدراسة والتحليل اجليل الثاين من الويب
وخدمات هلا عالقة وطيدة بنظم  تنظيم واسرتجاع املعلومات، خاصة وأن الشبكة  تطبيقاتاجليل من تقنيات و 

                                                 
1 - Ibid. p.16 
2 - O’Reilly, T. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of 
Software. [enligne]. disponible sur : http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-
20.html. consulté le 13/9/2011 
3 - Ibid. http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html 
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واليت ارتبط ) Dynamic sites( ر على منطان من املواقع فهناك املواقع الديناميكية التفاعليةالعنكبوتية تتواف
استخدامها مع برجميات إدارة احملتوى وخاصة مفتوحة املصدر؛ ومواقع اجليل األول من الويب واليت يطلق عليها 

املختزنة على ) html(توافقة مع لغة واليت تتألف عادة من صفحات م) Static sites(املواقع الثابتة أو الساكنة
،  2.0وذا أصبحت تطبيقات الويب الديناميكي بيئة خصبة لتصور الويب . جهاز خادم متاح على الويب

والذي يعترب مرحلة انتقالية مهمة يف تاريخ شبكة الويب ؛ حيث مت االنتقال من املواقع التقليدية واليت يعتمد 
املتكاملة واليت توفر جمموعة  ته اجلهة القائمة على إدارة املوقع، إىل مفهوم التطبيقاحمتواها املوضوعي على ما تتيح

من اخلدمات التفاعلية يف متناول املستخدم، هذا األخري تطور دوره ليكون مبثابة املنتج واملستهلك للمحتوى 
ات النتائج املسرتجعة قد ختتلف حمتويات صفح 2.0ويف إطار تطبيقات الويب .املوضوعي على اختالف أشكاله

من مستخدم إىل آخر، مدى إمكانية االطالع على كافة حمتويات املوقع أو على أجزاء منه فقط وفقا ملستوى 
  .وعادة ما يتم حتديث حمتوى املوقع بصورة ديناميكية. التصاريح املمنوحة له

1.4.4KKKKא���������;�
�����Wم�א���7א�> �

املصطلحات اليت يطرحها قطاع املعلوماتية يف اآلونة األخرية، من أحدث  2.0يعد مصطلح الويب 
اإلعالمية املعروفة، و جمموعة  (O’Reilly) دورة نقاش بني شركة أوريل ُمسعت ألول مره يف ″2.0ويب ”كلمة و 

 فرانسيسكو الدولية لتكنولوجيا املعلومات يف مؤمتر تطوير الويب الذي ُعقد يف سان (MediaLive) ميديا اليف
يف حماضرة  ) (Dale  Dougherty) دويريت الكلمة ذكرها نائب رئيس شركة أوريل، دايل. 2004يف أكتوبر 

ومنذ ذلك احلني ، اُعترب كل ما هو جديد وشعيب على الشبكة  .الدورة للتعبري عن مفهوم جيل جديد لالنرتنت
تيم أوريل تعريفًا للويب  لذا وضع؛ 2.0يب وهلذا السبب، ال يوجد تعريف دقيق للو  .2.0 العاملية جزًءا من الويب

هي خدمات " 2005وحتديدا يف سبتمرب  ألول مرة 2.0شهرا من إعالنه عن مصطلح ويب  18بعد  2.0
وكما يبدوا لنا أن   اإلنرتنت للوصول إىل حمتويات الويب كاملة ذاتية وإدارة للبيانات احلسابية يقوم ا مستخدم

السبب يف ذلك االعتماد على خلفية نظرية عند وضع التعريف، حيث   ورمبا يكونالتعريف غري واضح متاماً، 
1يف ذلك الوقت غري واضحة املعامل هلذا جاء التعريف مبهما 2.0 كانت تطبيقات الويب

.  

أدت إىل  هو مصطلح يشري إىل جمموعة من التكنولوجيات اجلديدة والتطبيقات الشبكية اليت 2.0ويب ال
، )RSS(؛ ومن هذه التقنيات اجلديدة والتطبيقات الشبكية الرسائل الفورية)اإلنرتنت(تغيري سلوك الشبكة العاملية 

، ووصف احملتوى أو )wikis(، والتأليف احلر)social network(والشبكات االجتماعية ) Blogs(املدونات 
مني بامتالك قاعدة بيانام اخلاصة م ، كما ولقد مسحت هذه التطبيقات للمستخد .)Tagging(التوسيم 

                                                 
1 - O’Reilly, T. Ibid. 
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متكنهم من التحكم ا من خالل إمكانية التعديل أو اإلضافة، أو احلذف ألي معلومة، مع تزويدهم بأنظمة 
  .1تفاعلية تتيح التفاعل االجتماعي دف التعبري عن آرائهم واهتمامام وثقافام

2.4.4�K�DE
Fא���7א�;�
 web 2.0WWWW ����א������>

نتيجة عاصفة ذهنية يف االجتماع الذي أقيم  كان.  Web 2.0وكما ذكرنا سابقا فإن  ظهور مصطلح 
،  حيث حاول اخلرباء من الطرفني خالل هذا االجتماع الوصول  MediaLive Internationalو O'Reillyبني 

. 2.0التقليدية و مواقع الويب  1.0إىل معايري حمدده ميكن من خالهلا تقسيم املواقع إىل مواقع الويب 
   :الديناميكية كما هو موضح يف الشكل التايل

 2.0 ا����   1.0 الويب

 DoubleClick – دبل كليك 
 

 Google AdSense - جوجل آدسنس 

 Ofoto فوتو -أو 
 

  Flickr  -فليكر

 Akamai – آكمي
 

 BitTorrent - بت تورنت

 mp3.com - 3إم يب 
 

 Napster - نابسرت

 Britannica Online - براتينكا أون الين
 

 Wikipedia - ويكيبيديا

 Personal webpages - الصفحات الشخصية
 

  Blogging - التدوين

 evite – إي فايت
 

upcoming.org و EVDB 

 للموقع االعتمادية على اسم النطاق للوصول
 

 SEO البحث االعتمادية على الظهور يف حمركات

 page views -  عدد املشاهدات
 

 cost per click - قيمة عدد النقرات

screen scraping 
 

 web services - خدمات الويب

 publishing – النشر
 

 participation - املشاركة

 content management systems - أنظمة إدارة احملتوى
 

 wikis - الويكي

 directories (taxonomy) - التصنيفات
 

 tagging (folksonomy) -   الوسوم

 stickiness –  االلتصاق
 

  syndication – ا����

  2.0والويب 1.0الفروق األساسية بين الويب) 2(الجدول

                                                 
من ق�ل Oٔخصايئ املعلومات �ملكZبات من ق�ل Oٔخصايئ املعلومات �ملكZبات من ق�ل Oٔخصايئ املعلومات �ملكZبات من ق�ل Oٔخصايئ املعلومات �ملكZبات     2.0واقع اسpت�دام تطبيقات الويب واقع اسpت�دام تطبيقات الويب واقع اسpت�دام تطبيقات الويب واقع اسpت�دام تطبيقات الويب . الع�ساين، هدى ب=ت سامل fن سعيد؛ احلرضيم، �رشى ب=ت سpيف fن محمد -1 

. مج. 2009عز9ز العامة، مكZبة امل} عبد ال: الر]ض ). 2009دxسمرب (املغرب  .)ا�مل(املؤمتر العرشون لالحتاد العريب lلمكZبات واملعلومات  Oٔعامل .ا�ٔاكدمييةا�ٔاكدمييةا�ٔاكدمييةا�ٔاكدميية

  .257.ص.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  الرابعالرابعالفصل الفصل   

        
 

 
 

((((FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   116
 

� �� �� �� �

اخلروج مبفاهيم حمددة  االجتماعومن خالل هذه القائمة من املواقع و املفاهيم ، حاول اخلرباء يف هذا 
، و  1.0أم ويب  2.0اخلدمة هي ويب  ميكن من خالهلا وضع قواعد للحكم مباشرة بأن هذا املوقع أو هذه

و أصبحت فيما بعد عرفا لتصنيف خدمات  االجتماعيف ذلك  عليها اتفقبشكل عام فإن القواعد األساسية اليت 
موقع أو خدمة  هذه النقاط هي بعض و ليس كل املعايري اليت ميكن أن يطلق من خالهلا على أي،  2.0الويب 

فضفاض يصعب جداً  مصطلح 2.0شكلة تكمن يف أن مصطلح ويب ، امل 2.0أنه يقع حتت تصنيف ويب 
رائعة لتأطري هذا املصطلح ، و لكن يرى  كان حماولة Media Live و O'Reilly اجتماعتأطريه ، و أعتقد أن 

 .الستخدامهابدايتها بشكل يصعب جدا تأطريها و وضع حدود و قواعد  الكثري من اخلرباء أن الفكرة ما زالت يف
الشكل التايل التصور الذي وضع يف النقاش خالل اجللسة، وهو يبني مدى التقدم الذي مت التوصل إليه ويبني 

  . 2.01حول الويب 

  

  وتطبيقاته 2.0الويب ) : 13(الشكل 

                                                 
: مZاح يف  ] :�ىل اخلط[. 2006، 17.ع )جم� املعلوماتية. (2.0 الشpبكة ¦ج¥عية اجلديدة يف الويبالشpبكة ¦ج¥عية اجلديدة يف الويبالشpبكة ¦ج¥عية اجلديدة يف الويبالشpبكة ¦ج¥عية اجلديدة يف الويب    . احلايك ، هيام - 1

http://www.informatics.gov.sa/details.php?id  . 10/04/2011: ^رخي الز]رة.  
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اجتماعية و ذات اعتمادية صفحات ويب ديناميكية، فهي متثل شبكة  هي أكثر من جمرد 2.0الويب 
 واملستخدمني هنا هم مستخدمي خدمات الويب اجلديدة املتطورة واليت أنشأها خرباء أكرب على املستخدمني،

 .احلديثة 2.0الويب  هو موقع مت بناؤه باستخدام عدد من تكنولوجيات 2.0وتعريف املوقع يف الويب . الشبكة
وتقنية  ،)Mashups(تقنية ، و (AJAX) جيات وهي تقنية األجاكسأربعة من هذه التكنولو  العنصرويشرح هذا 

)RIA( 1التكنولوجيات و اجلوانب األخرى اليت متثل الويب من وهناك العديد .  

 :بناء تطبيقات الويب التفاعلية  AJAXتقنية  .1.3.4.4

وهي إحدى التقنيات  )Asynchronous JavaScript And Xml(اختصار لـ  AJAXميثل مصطلح  
وتطوير تطبيقات تفاعلية على شبكة ) open source(اليت تعمل على استشراف حلول حاسوبية مفتوحة املصدر

تكمن و . Google mapsو  Amazon: الويب، ومن أبرز مناذج املواقع املستخدمة هلذه التقنية على سبيل املثال
نية يف إمكانية السماح بتبادل البيانات واملعلومات بني متصفح الفكرة الرئيسية اليت بنيت على أساسها هذه التق

  .الويب واخلادم دون احلاجة إىل إعادة حتميل كافة حمتويات الصفحة اليت يتم اإلطالع عليه

، فعند استخدامها من  AJAXمن أبسط التطبيقات املبنية على  )Google suggest(وتعترب خدمة 
جانب املستخدم يف إجراء حبث معلومايت، بالبدء بإدخال أول حرف من الكلمة أو الكلمات املعربة عن 

تتيح هذه اخلدمة بصورة تلقائية باقرتاح جمموعة من    )Search Box(مصطلحات البحث يف صندوق البحث 
ة أن األمر الذي دفع حمرك البحث إىل استعراض مثل الكلمات اليت تبدأ بنفس احلروف اليت مت إدخاهلا، وحقيق

، واملالحظ أن العديد من مؤسسات املعلومات شرعت يف AJAXهذه القائمة من الكلمات هو دعمه لتقنية 
  .2تطبيق هذه اخلدم من خالل فهارسها اآللية

فح واخلادم نقل البيانات واملعلومات املراد عرضها بني املتص AJAXوعموما ميكن من خالل تقنية 
، وهذا يساعد على فتح صفحات مواقع الويب ، وحتديث جزء من )Asynchronous(بشكل غري تزامين 

ولكي يتم إدراك آلية العمل  من الضروري التعرف على أبرز الفروق بني . الصفحة اليت يتم اإلطالع عليها
كانت التطبيقات املتزامنة تقوم بنقل البيانات   تطبيقات الويب املتزامنة وغري املتزامنة بني اخلادم واملتصفح، فإذا

وتواجدمها يف نفس وقت الرتاسل؛ حيث يقوم ) املرسل واملستقبل(واملعلومات بصورة مباشرة بني طريف االتصال 
                                                 

املؤمتر العرشون لالحتاد العريب lلمكZبات واملعلومات . اجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعوديةاجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعوديةاجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعوديةاجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعودية . الرسحيي، حسن عواد. �ارف محمد جعفر - 1

 . 1. مج. 2009مكZبة امل} عبد العزfز العامة، : الر]ض ). 2009دxسمرب (املغرب). ا�مل(
2 - Gehtland, Justin; Galbraith, Ben; Almaer, Dion. Pragmatic Ajax: A Web 2.0 Primer. North Carolina; 
Dallas; Texas : Pragmatic Bookshelf, 2005. p.5. 



  
  الرابعالرابعالفصل الفصل   

        
 

 
 

((((FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   118
 

� �� �� �� �

املتصفح بإرسال البيانات إىل اخلادم ملضاهاا ومعاجلتها كتلة واحدة، والذي بدوره يقوم بإرسال النتائج إىل 
فإن تطبيقات الويب غري متزامنة بني اخلادم . وهذه هي الطريقة التقليدية آللية عمل بني املتصفح واخلادماملتصفح  

ال تشرتط أن يكونا طرفا االتصال متصلني يف نفس الوقت لتلقي البيانات   AJAXواملتصفح والداعمة لتقنية 
ت قيام املرسل بإرسال البيانات واملعلومات واملعلومات، فمن املمكن أن يكون املستقبل غري متصل باإلنرتنت وق

املتصفح وميكنه االطالع عليها يف وقت آخر، ومن أبرز األمثلة على ذلك خدمة الربيد اإللكرتوين ؛ إذ يقوم 
بإرسال البيانات إىل اخلادم ملضاهاا ومعاجلتها يف شكل وحدات منفصلة ويقوم اخلادم مبضاهاة كل عنصر من 

  .1حدة  ومبعزل عن البيانات األخرىهذه البيانات على 

 Mashups :تقنية .  2.3.4.4

وميثل نتاج استخدامها بصفة عامة موقع  2.0تعترب من التقنيات الرئيسة اليت تستند عليها شبكة الويب 
ويب ديناميكي أو تطبيق تفاعلي يكون حمتواه ناجتا عن املزج بني العديد من التطبيقات ومصادر املعلومات النابعة 

على استخدام  Mashupsتستند تقنية و . من مصادر خمتلفة، دف إنشاء أو تصميم تطبيق تفاعلي جديد
لعمل تطبيق جديد جيمع ) . Application Programming Interface =API(واجهة برجمة التطبيقات 

وتتألف من جمموعة  Mashupsخصائص ومميزات تطبيقات أخرى، واليت تعترب مبثابة مكون أساسي من مكونات 
وظيفة أو مهمة معينة حمددة مسبقا من جانب مطور  من العناصر واليت تتواجد يف ملف واحد ولكل عنصر

 )API( التطبيق، وميكن استخدام العنصر الواحد مع أكثر من لفة برجمة، وبناء عليه تعترب واجهة برجمة التطبيقات
ليست مقيدة االستخدام بلغة معينة حيث تتوافق مع العديد من لغات الربجمة، والفرق بني كل لغة وأخرى يكمن 

جتمع بني عدة خدمات تطبيقية مع بعضها  Mashupsومن خالل هذا يتضح لنا أن تقنية . االستخدام يف طريق
البعض، من أجل عرض واسرتجاع البيانات واملعلومات القادمة من مصادر خمتلفة ومن أبرز مناذج هذه اخلدمات 

  .2وغريها) MySpace, Yahoo, Face Book, Google maps(الشبكات االجتماعية 

 : RIAتقنية . 3.3.4.4

ألول مرة من خالل مؤسسة   )RIA )Rich Internet Applicationظهر مصطلح 
)Macromedia ( وسرعان ما انتشرت هذه التقنية يف خمتلف مؤسسات املعلومات العاملة  2002وذلك سنة ،

. تطبيقات الويب وقطاع التجارة اإللكرتونية، وذلك إشارة إىل بروز جيل جديد من تطبيقات الويب ريف استثما
باملزج  RIAومتثل هذه التقنية جمموعة متكاملة من التطبيقات التفاعلية اليت تستخدم يف إطار شبكة الويب، وتعىن 

                                                 
. ص. 2010، 7.ع. مكZبة امل} عبد العز9ز العامة: الر]ض). جم� ٕا�مل. (وتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلوماتوتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلوماتوتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلوماتوتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات    2.0تق¬يات الويب تق¬يات الويب تق¬يات الويب تق¬يات الويب . Oٔمحد، فرج Oٔمحد -1 

18.  
2 - Yee, Raymond. Pro Web 2.0 Mashups: Remixing Data and Web Services.     Berkeley : Apress, 2008. p. 17. 
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وتلك املستخدمة من ) Off line(رج اخلط بني التطبيقات املكتبية التقليدية املستخدمة من جانب املستفيد خا
، وبالتايل جتمع بني السرعة والكفاءة يف االستجابة واليت تتميز ا التطبيقات )On line(خالل شبكة اإلنرتنت 

  .1املكتبية من جهة وسهولة االتصال واستخدام املواقع والبوابات املتاحة عل³من جهة أخرى

ومواقع الويب التقليدية؛ إذ يكمن الفرق األول يف أن هذه  RIA وهناك عدة فروق جوهرية بني تقنية   
التقنية هلا خصائص ومبادئ تشغيل التطبيقات املكتبية  نفسها باإلضافة إىل إمكانية تنفيذ مهام البحث، 
وختصيص اخلدمات وفقا لسمات واهتمامات املستفيدين، ومزج املعلومات الذي يؤدي إىل احلصول على حمتوى 

ملقابل  تعترب مواقع الويب التقليدية مفيدة بشكل خاص يف عرض املعلومات إىل املستخدمني، ومجع ويف ا. جديد
وهناك فرق آخر يتمثل يف طريقة معاجلة املعلومات؛ حيث تتعامل عادة التطبيقات املكتبية  . املعلومات عرب النماذج

اعتماد تطبيقات الويب على جتهيز البيانات  ، وكذا)client(التقليدية يف جتهيز ومعاجلة املعلومات مع العميل 
فهي جتمع بني الطريقتني حيث تسمح باملشاركة بني العميل  RIAأما تقنية ) server(على مستوى اخلادم

واخلادم، وحتقيق التوازن الذي يهدف إىل تقليل الفرتة الزمنية الالزمة لالستجابة ومعاجلة االستعالمات وحتسني 
  .2جانب العميل واخلادم على حد سواءاستخدام املصادر من 

4.4.4 ..
�web 2.0 W ���א������>
�;א���7א���� �� �� �� �

  : Blogs المدونات. 1.4.4.4

، وهو من أوائل املهتمني ذه النوعية من املواقع عام "بيرت مريهولز"قام  بعد أن Blog ظهرت كلمة مدونة
 تتحول وتقبل كاسم Blog مما جعل كلمة، we blog  يف موقعه لتصبح Weblog املصطلح بكتابة 1999

noun يف اللغة اإلجنليزية، مث كفعل to blog يعين التحرير Edit weblog أما املصطلح. اإلنرتنت أو لنشره يف 

Weblog نفسه فقد ابتكره يورن بارغر Jorn Barger لوصف عملية  1997) كانون األول) يف ديسمرب
، فقد عاىن كما عاىن غريه من املصطلحات Blog  ا تعريب مصطلحأم logging the web. تسجيل الويب أو

تعتمد تعريبا واحدا تناقش فيه املتخصصني، وتشجع اجلمهور على  التقنية من عدم وجود هيئة عربية موحدة
  .3»بلوق«أو حىت » بلوج«أو » بلوغ«رأينا من يستخدم كلمة  وهلذا فقد. اعتماده

                                                 
1 - Képéklian, Gabriel ; Lequeux, Jean-Louis. Déployer un projet Web 2.0 : Anticiper le Web sémantique. 
Paris : Eyrolles, 2009. p. 243. 

  . 40. ص.السابقاملرجع . وتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلوماتوتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلوماتوتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلوماتوتوظيف تطبيقاهتا يف مؤسسات املعلومات    2.0تق¬يات الويب تق¬يات الويب تق¬يات الويب تق¬يات الويب . Oٔمحد، فرج Oٔمحد - -2 
 .�ىل ³ارات التعلمي التعاوين Mى طالب لكية املعلمني يف Oٔهبا�ىل ³ارات التعلمي التعاوين Mى طالب لكية املعلمني يف Oٔهبا�ىل ³ارات التعلمي التعاوين Mى طالب لكية املعلمني يف Oٔهبا�ىل ³ارات التعلمي التعاوين Mى طالب لكية املعلمني يف Oٔهبا) ) ) ) O))))Learning-Eٔ°ر اسpت�دام اجليل الثاين lلتعلمي ¦لكرتوينOٔ°ر اسpت�دام اجليل الثاين lلتعلمي ¦لكرتوينOٔ°ر اسpت�دام اجليل الثاين lلتعلمي ¦لكرتوينOٔ°ر اسpت�دام اجليل الثاين lلتعلمي ¦لكرتوين .Oٓل حميا، عبد هللا fن حيي حسن -3 

  .44.ص. 2008 ،4امعة Oٔم القرى:  رسا¶ دكتوراه
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أمثلة الشبكات و املواقع االجتماعية املتمركزة على املستخدمني يف أشهر  أحد (Blogs) وتعد املدونات
املستفيدين  يرجع السبب يف شهرا وسرعة انتشارها، متيزها بالتفاعلية، والوصول املباشر من قبل و ،2.0الويب 

غريها من  بصورة أكثر فعالية من إليها، وتشكيل التجمعات اإللكرتونية بني حمرريها واملستفيدين منها، وذلك
يف  األخرىوالقوائم الربيدية و مما جيعل املدونات خمتلفة عن املواقع  وسائل االتصال األخرى مثل الربيد اإللكرتوين

الردود على  ذه الطريقة يستطيع املستخدم قراءة و متابعة آخر. (RSS)استخدامها خلالصات الـ الويب هو
من املستهلكني على اخلط  %11ات احلديثة أن حوايل موضوع من نفس الوصلة وقد أفادت إحدى الدراس

األقل، وأن هذا العدد آخذ يف االزدياد  يقرؤون املدونات بصفة شهرية على  online   consumers املباشر
  .بسرعة

وتعمل على االستفادة من التقنيات من  ااالت اليت بدأت تتفاعل مع املدونات إحدىتعد املكتبات 
واملهتمني باملكتبات على املستوي احمللي والعاملي وتصنف املدونات يف  تبادل اخلربات مع العاملنيخالل احلوارات و 

،  LIS News ( www.lisnews.com/ ) نوعني مها املدونات اليت ترعاها املكتبات مثل إىل جمال املكتبات
 Lipstick Librarian يشرف عليها املكتبيني مثل مدونةاملستقلة  واملدونات

.www.lipsticklibrarian.com/)(.  

املكتبات واملعلومات جبامعة اإلمام حممد  مساعدا بقسم أستاذا، ويعمل فراج عبد الرحمنيعترب الدكتور 
 املدونة األوىل إعداداملكتبيني املهتمني باملدونات وقد كان له السبق يف  ائلبن سعود اإلسالمية بالرياض من أو 

على اإلنرتنت  واملتاحة  ArabLibrariansBlog باملكتبني العرب وحتمل اسم مدونـة املكتبييـن العرب اخلاصة
املعلومات واألخبار احلديثة،  واليت دف إىل توفري http://arab-librarians.blogspot.com على الرابط التايل

. للباحثني واملهنيني العرب يف جمال املكتبات واملعلومات سواء تلك املتاحة على الشبكة العنكبوتية أو خارجها،
 .1عاملوس جملة املعلوماتية تناولت موضوع املدونات بالشرح كما أنه مت نشر مقالة يف

  : Wikis التأليف الحر. 2.4.4.4

كلمة مأخوذة من لغة شعب جزر هاواي األصليني وهي تعين بسرعة، وقد   Wikiمصطلح ويكي 
وكان أول ظهور لتطبيقات التأليف . استخدمت يف جمال اإلنرتنت للتعبري عن سرعة الكتابة يف املوسوعات احلرة

بإنشاء أول  Bo Leufوبو ليوف  Ward Cunnighamحيث قام كل من وارد كونيجام  1995احلر يف عام 
والذي شكل جمتمعًا متعاونًا مفتوحًا للجميع حيث ميكن ألي شخص أن  WikiWikiWebيكي وهو موقع و 

  .يشارك يف تطوير وزيادة حمتويات املوقع

                                                 
  95.ص). 2009ماي ( 5.ع ).دراسات املعلومات( ....4ديد lلمعلومات4ديد lلمعلومات4ديد lلمعلومات4ديد lلمعلوماتمصدر مصدر مصدر مصدر : : : :     املدو�ت ¦لكرتونيةاملدو�ت ¦لكرتونيةاملدو�ت ¦لكرتونيةاملدو�ت ¦لكرتونية    .م¬صور، عصام - 1



        

  وتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلوماتوتطبيقاته في مجال المعلومات) ) ) ) ) ) ) ) wwwwwwwweeeeeeeebbbbbbbb        22222222........00000000((((((((الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب الجيل الثاني من الويب 

 

(FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   121
 

        

 - أعضاء يف املوقع أعضاء كانوا أو غري - ويكي هو برنامج يُوضع على مزود موقع ويسمح للمستخدمني فال  
بسهولة إنشاء  وتتميز مواقع الويكي، بالغة املوقع بيسر و سهولةباملشاركة يف إضافة أو حذف أو تعديل حمتوى 

كانت إىل إحدى حاالا السابقة  جديدة بطريقة بسيطة مع القدرة على اسرتجاع أي صفحة أياً  html صفحات
كما أنه كذلك هناك مسات إضافية .يف قاعدة بيانات إضافة إىل تسجيل أي تغيري على طرأ على حمتوى املوقع

السماح للمستخدم برصد التغريات اليت طرأت على احملتوى، وتوفري منتدى  إضافتها إىل موقع الويكي مثلميكن 
1.اخلالفات املتعلقة بتعديل املواضيع بني األعضاء خاص ملناقشة

.  
  

و ه Wikiالتأليف احلر : وبالنظر إىل الوظيفة اليت تقوم ا عملية التأليف احلر ميكن أن نضع التعريف التايل
موقع أو مصدر إلكرتوين يشارك اتمع يف صياغة وتعديل حمتوياته، حيث يسمح ألي مستخدم بإضافة معلومات 

حقق التأليف وقد  .جديدة أو تعديل املعلومات املوجودة فيه، وهو يقوم على مبدأ مشاركة اتمع يف إثراء املعرفة
، وتفوقت املصادر املبنية على التأليف احلر على نظريا من احلر انتشارا كبريا نظرا ملا تضيفه التقنية من مميزات

  . 2.املصادر األخرى، ولعل أبرز مثال على ذلك املوسوعة احلرة الويكيبيديا

فيها اآلالف من  موسوعة متعددة اللغات، يساهم Wikipedia: العالمية الويكيبيديا �
وهو نظام الويكي ، و  احملتوي املستعمل فيها نظام إدارةتكمن قوة موسوعة ويكيبيديا يف . املتطوعني حول العامل

أي أنك تستطيع اآلن القيام بالتعديل  -وإضافة الصفحات حبرية كاملة  يسمح هذا النظام لك بالقيام بتعديالت
 غري أنه البد من التمعن ملعرفة مدى حيادية. باستثناء عدد قليل من الصفحات احملمية على أي صفحة،

كليون   5.5أكثر من  ، ويوجد اليوم 2001يناير  15ل هذه املوسوعات بدأ مشروع ويكيبيديا يفوموضوعية مث
و اليوم يقوم . يف املوسوعة االجنليزية وحدها مليون مقالة 1.4مقال يف املوسوعة يف كافة اللغات، منها أكثر من 

  . اجلديدة ة إىل إنشاء الكثري من املقاالتالعامل بإجراء التعديالت يوميا، إضاف ماليني املتطوعني و املهتمني حول

  : Social Networking  الشبكات االجتماعية. 3.4.4.4
بكثري، إال أا تعد من ضمن تطبيقات  2.0مواقع الشبكات االجتماعية سبقت ظهور مصطلح الويب 

خصائص ومسات خدمات اإلنرتنت يف بيئة الويب  احلديثة، حيث توفرت يف الشبكات االجتماعية 2.0الويب 
بدأت الشبكات االجتماعية يف الظهور يف منتصف  .، وهو ما متيزت به عن الشبكات االجتماعية القدمية2.0

التسعينيات من القرن املاضي، وكانت فكرا بسيطة للغاية، حبيث يقوم املشرتك بإضافة ملفه الشخصي للموقع 

                                                 
: مZاح يف  : ]�ىل اخلط[.  2008، 23.ع.  )جم� املعلوماتية(. تق¬ية وا�دةتق¬ية وا�دةتق¬ية وا�دةتق¬ية وا�دة: : : :     Wikiالو9يك  الو9يك  الو9يك  الو9يك    . دسويق، فا9زة Oٔمحد -1 

http://www.informatics.gov.sa/  . 14/04/2011: ^رخي الز]رة.  
 18. ع) .cybrarians journal(  . 2.0واملكZبات واملكZبات واملكZبات واملكZبات     2.0مد¹ل ٕاىل دراسة الويب مد¹ل ٕاىل دراسة الويب مد¹ل ٕاىل دراسة الويب مد¹ل ٕاىل دراسة الويب : : : : اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت . عبد السpتار ¹ليفة ،، محمود -2

  . 20/04/2011  لز]رة^رخي ا. .http://www.cybrarians.info/journal/no.htm :مZاح يف  -] : �ىل اخلط[) . 2009مارس (
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املوقع من التعرف عليه، ولكن يف ذلك الوقت كانت أغلب تلك املواقع جتارية وتقدم  وصوره كي يتمكن أعضاء
 Match.com، وموقع 1997وظهر يف سنة  Friend Finderخدماا مبقابل مادي، ومن أوائل تلك املواقع 

  .2.01، وهى مواقع متثل شكل الشبكات االجتماعية يف فرتة ما قبل الويب 1998وظهر يف 
 2002، وقد أنشئ يف 2.0أول شبكة اجتماعية حتقق خصائص ومسات الويب  Friendsterوقع ويعترب م  

وقد حقق املوقع منوا كبريا يف بداية نشأته حىت كان ينمو مبعدل  Johnathan Abramsعلى يد جوناثان أبرام 
 Facebookو 2004يف يناير  MySpaceظهور العمالقني  ، إال أن جنم املوقع بدأ خيفق بعد.أسبوعيا%  15

  .2004يف فرباير 
مواقع تشكل جمتمعات إلكرتونية ضخمة وتقدم : وميكن أن نضع تعريف الشبكات االجتماعية بأا   

جمموعة من اخلدمات اليت من شأا تدعيم التواصل والتفاعل بني أعضاء الشبكة االجتماعية من خالل اخلدمات 
اء جمموعات اهتمام وصفحات لألفراد والوسائل املقدمة مثل التعارف والصداقة، املراسلة واحملادثة الفورية، إنش

   .2كالصور والفيديو، والربجميات  اآلخرينواملناسبات، مشاركة الوسائط مع  اإلحداثواملؤسسات، املشاركة يف 
الشبكات االجتماعية العامة؛ وهي اليت يهتم أفرادها بالبحث : ويوجد نوعان من الشبكات االجتماعية 

والنوع . Facebookيدة ، بغض النظر عن اهتمامام، مثل الفيس بوك والتعرف إىل أشخاص جدد ومعارف جد
ميارسون اهلوايات  ناآلخر من الشبكات االجتماعية هي اخلاصة؛ وهي اليت يبحث أرادها عن أشخاص آخرو 

  .Flickr( 3(نفسها وهلم االهتمامات ذاا، مثل شبكة فليكر 
إنشاء شبكات للجهات ، التعارف والصداقة :ت منهايف العديد من ااال ستخدم الشبكات االجتماعيةوت

الربجميات املتوفرة داخل ، إنشاء صفحات خاصة باألفراد واجلهات، إنشاء جمموعات اهتمام، واملؤسسات املختلفة
 .الدعاية واإلعالن، وسائل االتصال بني أفراد اتمع، استخدامات ترفيهية، الشبكة االجتماعية

أبرز الشبكات االجتماعية على Facebook ال خالف على أن :   Facebookعالم الفيس بوك �
يف فرباير  Facebookلدى الكثريين من مستخدمي اإلنرتنت، نشأ موقع  ااإلطالق، وقد شكل عاملا خاص

ة نشأة الفيس بوك مل يكن هو الشبكة ي، يف بداMark Zuckerbergعلى يد خمرتعه مارك زكوربريج  2004

                                                 
: مZاح يف] : �ىل اخلط) . [2010جوان ( 22. ع) . Cybrarians Jornal( -. 2.0فهارس املكZبات يف ب�«ة الويب . محمود، عبد السpتار ¹ليفة -1

content&viewtp://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_ht .14/04/2011: ^رخي الز]رة.  
2 - Bernal, Joey. Web 2.0 and social networking for the enterprise : guidelines and examples for 
implementation and management within your organization. Boston : Pearson Education, 2009. p. 14. 
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أنه يف الوقت احلايل أصبح الفيس بوك يف  ، إال Myspaceاالجتماعية األكرب، بينما كان هناك منافس قوي وهو 
 . 1املقدمة

  ):Folksonomy(التوسيم، وتقنية فلكسونومي و أسلوبالمحتوى وصف . 4.4.4.4
وصف احملتوى هو استخدام الكلمات املفتاحية يف وصف الكيانات الرقمية، وهى تكون كلمات حرة ال 

، Taggingكمقابل للمصطلح اإلجنليزي " وصف"ختضع ألي نظام مقنن، ويفضل الباحث استخدام مصطلح 
الذي " بطاقاتال"الشائع بني جمتمع اإلنرتنت العريب، أو مصطلح " توسيم"وذلك بدال من استخدام مصطلح 

  .استخدمته هيام احلايك،  حيث أن كلمة وصف تعرب عن املعىن الوظيفي للمصطلح
وتقوم فكرة تطبيقات وصف احملتوى على مشاركة املستخدم يف إضافة الكلمات املفتاحية اخلاصة به إىل 

م مبادئ الويب املصادر، حيث ميكن أن يصف صورة أو ملف صويت أو مرئي، وهذا التطبيق حيقق واحدا من أه
وهناك مفهوم أخر قريب من مفهوم وصف احملتوى وهو  .وهو مبدأ مشاركة املستخدم يف بناء احملتوى 2.0

، ومفهومها تقوم على مشاركة جمتمع املستفيدين يف املصادر املفضلة Social Bookmarksاملؤشرات االجتماعية 
ل موقع يقدم تطبيقات وصف احملتوى، ومن خالله أو ) Delicious )delicious.comلدى كل منهم، ويعد موقع 

ميكن للمشرتكني يف املوقع حفظ أي موقع أو صفحة على اإلنرتنت وضع الكلمات املفتاحية اليت تصف املوقع، 
  .2اآلخرينميكن لكافة املشرتكني يف املوقع من التعرف على ما يضيفه األعضاء  Deliciousوحبفظ هذا املوقع يف 

وهو مبثابة شبكة  2.0فرع خصب للنمو غي عامل الويب  Folksonomy  فلكسونومييعترب أسلوب 
حمتوى بغرض وصفه، و تُعرف هذه الكلمات  منظمة بطريقة تعاونية بني املستخدمني باستخدام كلمات تُربط بكل

ة من مستخدم حبرية كتابة وصف حملتوى  بكلمة أو مبجموع ببساطة، يستطيع أي .(Tags)بالبطاقات أو الـ
،  del.icio.us تعترب. بني مجهور املعلنني واملهتمني باإلعالنات الفلكسونوميوتزداد شعبية مواقع  الكلمات

digg.com  ، Technorati.com  كل من   فلكسونومي البطاقات أو ثالثة من أفضل املواقع حاليا باستخدام
   .3ذه التقنية بتفصيل أكثر يف الفصل املوايلوسوف نتناول ه يكسونومفلهذه املواقع العبا رئيسيا يف عامل ال

  : RSS الملخص الوافي للموقع. 5.4.4.4
 لـ هي اختصار  (RSS)والـ 2.0من أهم التقنيات املسامهة يف هندسة وبناء الويب   RSS تعد خدمة

Really Simple Syndication  أو Rich Site Summary ؛ "بسيطةسهلة و  االرتباط بطريقة"و تعين حرفيًا
بدال من تصفح  تلقائيواملعلومات فور وردها للموقع بشكل  األخبارمتكن املستفيد من احلصول على أخر حبيث 

                                                 
1 - Gervais, Jean- François. Web 2.0 : les internautes au pouvoir : blogs, reseaux sociaux, partage de vidéo, 
Mashups…    .Paris : Dunnod, 2007.p. 216 . 

  . املرجع السابق.  2.0فهارس املكZبات يف ب�«ة الويب فهارس املكZبات يف ب�«ة الويب فهارس املكZبات يف ب�«ة الويب فهارس املكZبات يف ب�«ة الويب  ....ود، عبد السpتار ¹ليفةمحم     -2 
3 - Ajith, Abraham ; Abdoul-Ella, Hassanien. Computational Social Network : Analysis Trends, Tools and 
Research Advances. London : Springer, 2010. p. 485.    
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املوقع وذلك من خالل استخدام برامج يطلق عليها  يف أخبارختطر املستفيد مبا يستجد من  فهياملوقع كامال، 
RSS Reader من أجل مجع وتصفح املعلومات.  

وأهم مميزات   )XML)Extensible Markup Language تكنولوجيا تعتمد أساسًا على لغةوهي 
متكني املتصفحني االرتباط بصفحات و مواقع  إمكانية نشر اخلدمة خارج نطاق املوقع ، من خالل (RSS) خدمة

حبيث . ألخبار واملدوناتيف املواقع اليت تتغري باستمرار مثل مواقع ا اإلنرتنت اليت تدعم هذه اخلدمة وتكون عادة
يسمح مبتابعة عدد  املستخدم املشرتك بأي تغيري أو حتديث طرأ على تلك الصفحة أو املوقع مباشرًة مما يتم إعالم

املواقع كلها، وقد أدرجت خدمات الربيد  واملدونات دون احلاجة لزيارة) اإلخبارية مثال(ضخم من املواقع 
  .1التجرييب اجلديد هلا إلصداريف ا (RSS) خدمة Yahooااللكرتوين 
  

حيث فكر سنة  Ramanathan V. Guha ترجع فكرة امللخص الوايف للموقع إىل العامل رامانثان جوها
أول  أنتجت 1999يف ابتكار طريقة إلعادة هيكلة مواقع اإلنرتنت وواصفات حمتواها، ويف مارس  1995

، وكانت تلك الدراسات جترى حتت مظلة شركة نيت RSS 0.9إصدارة من امللخص الوايف للموقع وأطلق عليها 
 2002ويف  Userlandع يف شركة وقد استكملت تطويرات تقنية امللخص الوايف للموق Netscapeسكيب 

قام مركز  2003سنة  ، ويفRSS 2.0صدرت أول إصدارة تدعم التعامل مع امللفات الصوتية واملرئية ومسيت 
  .عامليبتوحيدها كمعيار  ،خدمات اإلنرتنت واتمع جبامعة هارفارد األمريكية

يدة يف مواقع اإلنرتنت إىل على إرسال التحديثات اجلد RSSتعمل تقنية امللخص الوايف للموقع  
املستخدم، وهذا يعين أنه البد من توافر تلك التقنية يف املوقع أوال كي يتمكن املستخدم من االستفادة منها، 

فإن النتيجة النهائية واحدة وهي  RSSا كانت الطريقة املستخدمة يف قراءة امللخص الوايف للموقع مهمو 
   .املستخدم يتعرف على كل ما هو جديد يف املوقع  أن
وباختصار فقد أمثرت هذه اخلدمات على جمموعة هامة من املبادئ، متثل بدورها أساس قوة اجليل الثاين من   

  :2الويب وهي

 .التفاعل االجتماعي عرب الشبكة -

 .واحملتوىالتشابك واملشاركة يف البيانات  -

 .الرتكيز على اجلوهر وهو احملتوى -

 .الدميقراطية يف التعبري والتحرير -

                                                 
1- Freedman,Terry. Coming of age    : an introduction to the new worldwide web. England : freedman,terry. 
2006. p. 25. 

 . 164. ص ،املرجع السابق.ال=رشيت، مؤمن سpيد  - 2
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حتديا حقيقيا ألخصائي املكتبات واملعلومات من خالل التغري الوظيفي والعلمي، بل  2.0وميثل الويب 
أخصائي املعلومات واملستفيد، كما أن هناك تغيري آخر يتعداه إىل حدوث تغريات يف طبيعة االتصال القائم بني 

امثر هذا يف ظهور اجليل اجلديد للمكتبات ، 2.0حدث وهو تزاوج املكتبات مع تقنيات اجليل اجلديد للويب
)Library 2.0( واليت تركز على املستفيد كعنصر أساسي وجوهري، وذلك بتشجيعه على املشاركة مما يساعد ،

  .اخلدمات املكتبيةعلى تطوير 

كما تتيح مؤسسات املعلومات  جمموعات ثرية من عناصر املعلومات املتاحة للوصول احلر، ولكن هناك 
افتقارا إىل بعض العناصر املهمة مثل املستخلصات وقائمة احملتويات، ويف السنوات األخرية شهدت بعض حمركات 

ساليب متطورة إلثراء احملتوى واخلدمات دف جدب جمتمع أ) Amazon(البحث واملواقع والبوابات التجارية مثل 
وقد سعت بعض مؤسسات املعلومات . املستفيدين الذين ميارسون دور مباشر يف تنمية التفاعل والثراء املعلومايت

وخاصة التجارية منها إىل زيادة تأثريها على املستفيدين من خالل إتاحة اإلطالع على قطاعات من حمتواها عرب 
 2002منذ سنة ) Amazon(اقع وبوابات أخرى بفضل تقنيات الروابط الفائقة ، فعلى سبيل املثال مسحت مو 

) صور غاف مصدر املعلومات، استعراض قراءات القراء، السعر وغريها(باستخدام حمتوى قاعدة بياناا جمانا 
  .وذلك من خالل مواقع شبكة اإلنرتنت وهذا شريطة احرتام شروط االستخدام

االجتاه  وهو. بناء شبكة اجتماعية عرب العامل الفسيحيف  ةالعمل واملشارك إمكانية 2.0 فر يف الويباتتو و 
من خالل حتول مستخدم  ،اإلنسانية الذي بدأ يسود بيئة املعلوماتية، ليصبح اتمع مسامها يف بناء املعرفة

شبكة يقرأ ما يريد وينزل منها ما قد يعثر يف هذه ال اإلنرتنت من جمرد مستخدم يقضي معظم الوقت يف البحث
 القاعدة املعرفية عن طريق املشاركة مع اآلخرين باألفكار والصور وشرائط الفيديو عليه، إىل مشارك يف بناء هذه

وما مييز . العامل كله واالتصال بالنصوص والصوت والفيديو، أو إضافة معلومات خاصة إىل اخلرائط اليت تغطي
، لذا فإن  2.0يقومون على خدمات الويب  يضا هو أا متاحة للجميع وأن املستخدمني هم منهذه املواقع أ

هي تطبيقات ال ختضع لدورة حياة الربجميات، مبعىن أن عملية  2.0التطبيقات اليت تعمل عليها مواقع الويب 
 طاملا أن هذا املوقع يقدم الصيانة مستمرة ، عملية التحليل و التصميم دائما مستمرة التطوير مستمرة، عملية

طريق معرفة أرائه ،  خدماته ، مما جيعل املستخدم للموقع هو مطور مساعد لفريق التطوير يف هذا املوقع ، عن
  . يقدمها النظام تصرفاته مع النظام، طريقة تعاطي املستخدم مع اخلصائص اليت

أرضية صلبة  2.0التقنية وما تقدمه الشبكة العنكبوتية بثوا اجلديد املتمثل يف الويب توفرت التطورا
لتطوير خدمات املكتبات ومرافق املعلومات عموما، فاملكتبات ومنذ نشأا تسعى إىل التفاعل مع التطورات 
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التعاون وتطوير اهلياكل لتصل  وتطويعها، لكنها ال تركز على هذه التقنيات فقط بل تتعداها لتهتم باألفراد وبرامج
  .إىل املستفيد أينما وجد

 :)Library 2.0( 2.0مكتبات .1.5.4.4

ال شك يف أن ختصص املكتبات واملعلومات واحدًا من أكثر ااالت تأثرًا باإلنرتنت إفادة واستفادة، 
من مث قامت املكتبات حيث أن اإلنرتنت من وجهة نظر ختصص املكتبات واملعلومات أحد مصادر املعلومات، و 

باقتناء مواقع اإلنرتنت يف فهارسها اآللية، وهو ما ترتب عليه ظهور قواعد لوصف هذه املواقع، وكذلك جند العديد 
وعلى . من البحوث والدراسات اليت تناولت تصنيف املعرفة البشرية يف ظل أدلة وحمركات البحث على اإلنرتنت

من اإلنرتنت يف تقدمي اخلدمات جديدة وتطوير اخلدمات التقليدية وغريها  الوجه اآلخر، فقد استفادت املكتبات
كما اجتهت املكتبات حنو إنشاء مواقع هلا على اإلنرتنت  من ااالت اليت استفادت املكتبات فيها باإلنرتنت، 

ت نفسها، حىت تضع نفسها على اخلريطة العاملية، وتستخدمها كوسيلة لإلعالن عن خدماا وتقدمي اخلدما
جبانب مواقع املكتبات ظهرت مواقع أخرى متخصصة مثل مواقع . وكذلك إتاحة فهارسها على املوقع اخلاص ا

اجلمعيات واملنظمات، ومدارس املكتبات، والدوريات اإللكرتونية املتخصصة، وكذلك مواقع عامة ختدم ختصص 
  .املكتبات واملعلومات

 2.0ت يف أداء كثري من أعماهلا، فقد ظهر مصطلح مكتبات ويف ظل اعتماد املكتبات على اإلنرتن
Library   2.0مع ظهور وتطور مصطلح ويب Web. 2.0ظهر مصطلح مكتبات و Library على يد 

Michael Casey  وذلك عندما نشر مقال على مدونته الشخصية  2005يف سنةLibrary Crunch  وقد
ا تطبيق للمبادرات التكنولوجية احلديثة، ويف هذه املقالة مل يكن فيقول أ 2.0قدم تعريف موجز وعام للمكتبات 

بقدر ما كان يهدف إىل تقدمي املصطلح  2.0ميشيل كاسي يسعى إىل تقدمي تعريف حمدد ملصطلح مكتبات 
  .1اجلديد ودعوة املتخصصني إىل مناقشة مفهوم هذا املصطلح اجلديد

  
  : 2.0المبادئ األساسية لمكتبات .2.5.4.4

أن هناك عدد من الباحثني برزت أعماهلم  2.0أوضحنا يف تناول نشأة وظهور مصطلح مكتبات  كما
يف هذا اال، ومل تتوقف إسهامام عند تقدمي املصطلح ووضع تعريفات خمتلفة له، بل أن بعضهم قدم مبادئ 

وضعها تيم أوريل،  اليت 2.0، وذلك بطبيعة احلال على غرار مبادئ الويب 2.0أساسية تتسم ا مكتبات 
  .2وسوف نستعرض املبادئ اليت وضعها كل من مانسيز، ومبادئ تشاد وميلر

                                                 
  .874ص، املرجع السابق. العمران، محد fن اfراهمي - 1

  .املرجع السابق. 2.0واملكZبات واملكZبات واملكZبات واملكZبات     2.0مد¹ل ٕاىل دراسة الويب مد¹ل ٕاىل دراسة الويب مد¹ل ٕاىل دراسة الويب مد¹ل ٕاىل دراسة الويب : : : : اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت اجليل الثاين من ¹دمات إالنرتنت . ¹ليفة، محمود عبد السpتار -2 
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حيث يشارك أعضاء املكتبات يف إثراء حمتوى جمموعات املكتبة يف بيئة :  مشاركة المستفيد  - أ
ميكن للمستفيد وضع الكلمات Tagging وهو 2.0، على سبيل املثال يف أحد تطبيقات الويب 2.0مكتبات 

لدالة اخلاصة به ملا يظهر له من نتائج البحث يف فهرس املكتبة، وبذلك فهو يشارك يف خلق وتنمية احملتوى، ا
مثال أخر، ميكن ألعضاء املكتبة أن يسامهوا بنشر مصادر مسعية وبصرية على موقع املكتبات اذا كان املوقع 

تعد املشاركة من أهم و  .املستفيد يف احملتوى، وعليه فهذا هو املقصود مبشاركة Youtubeيدعم تطبيق مشابه لـ 
، وتقوم فكرة املشاركة على قيام جمتمع املستفيدين من املكتبة باملشاركة بالرأي يف مصادر 2.0مبادئ مكتبات 

يف املوسوعات احلرة الويكي يسمح : تدعم هذا املبدأ بشكل كبري، مثال  2.0املكتبة وخدماا، وبيئة الويب 
باإلضافة والتعديل يف حمتوى املوسوعات، وكذلك يف املدونات يسمح للقارئ بإضافة تعليقات على للمستفيد 

  .حمتوى املدونة
املواد السمعية واملواد املرئية من أهم أنواع املصادر اإللكرتونية يف بيئة الويب :  الوسائط المتعددة  - ب

 .وسائط متعددة كمشاركة يف حمتوى املكتبات أن يساهم املستفيدين مبا لديهم من "مانسيز"، لذلك يقرتح 2.0

من  ي، لذا فه2.0شبكات العالقات االجتماعية من أهم عناصر الويب  :التشابك االجتماعي  - ت
كي يتمكن املستفيدين من التواصل فيما بينهم ومع أمناء املكتبات   2.0التطبيقات الضرورية يف بيئة مكتبات 

 .من جهة أخرى

أن يشيع اإلبداع بني جمتمع  2.0التطبيقات اليت تقدمها بيئة مكتبات  من املتوقع مع:  اإلبداع  - ث
 .2.0وبالطبع واضحا للغاية أن هذه املبادئ مشتقة من املبادئ األساسية للويب .املستفيدين من املكتبات

اال أن مع " مكتبات بال جدران"هناك مقولة مشهورة للغاية تقول : المكتبات في كل مكان  - ج
يتم تسخري كل  2.0يف بيئة مكتبات . مر أبعد من ذلك، فهى ليست جمرد مكتبة بال جدرانفاأل 2.0مكتبات 

تضمن املكتبات إتاحة مصادرها يف وقت احلاجة  2.0يف بيئة مكتبات . إمكانيات املكتبة يف خدمة املستفيدين
، كما أن املصادر تكون إليها من قبل املستفيد، كما أن القيود املفروضة على استخدام املصادر مل تعد موجودة

 .متاحة للمستفيد وقتما وأينما كان

مزيدا من التعاون بني املكتبات ومنتجي ومزودي  2.0تتطلب بيئة مكتبات  : نظم مرنة إنتاج  - ح
  .النظم، حيث جيب على املكتبات توفري أفضل النظم من حيث املرونة والبساطة يف االستخدام

واملتأثر  2.0يح مصطلح اجليل اجلديد من املكتبات أو املكتبة ومع توايل تطور املكتبات وخدماا أص
وتقنياا وخدماا، إضافة إىل تطور وسائل االتصال هو املصطلح اجلديد الذي يشري إىل تطور  2.0بالويب

لومات املكتبات وبنائها حول املستفيد وجعله حمور كل العمليات، ودعمها الدميقراطية املعرفة والوصول احلر إىل املع



  
  الرابعالرابعالفصل الفصل   

        
 

 
 

((((FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   128
 

� �� �� �� �

يف ما  2.0وميكن إمجال أبرز خصائص املكتبة . إزالة احلواجز ودعم مفهوم جمتمع املعلومات واملشاركة والتفاعل
  :1يلي 

  .تطور يف اخلدمات مبين على أساس املستفيد والذي يعترب املتحكم واحملور يف نظام املعلومات - 
  .اخلدمات تصل املستفيد وليس العكس وبتفاعل دائم معه - 
  .دعم مفهوم الوصول احلر إىل املعلومات وكذلك دعم املشاركة والتفاعل - 
  .املرونة يف البنية التنظيمية من خالل استخدام تقنيات اجليل الثين للويب - 
  . دعم التعاون والتواصل يف فضاء مفتوح - 
  

  :خالصة

أرضية  2.0املتمثل يف الويب وذا تكون التطورات التقنية وما قدمته الشبكة العنكبوتية بثوا اجلديد 
صلبة لتطوير خدمات املكتبات ومرافق املعلومات عموما، فاملكتبات ومنذ نشأا تسعى إىل التفاعل مع التطورات 
وتطويعها، ولكنها ال تركز على التقنيات فقط، وإمنا تتعداها لتهتم باألفراد وبرامج التعاون وتطوير اهلياكل  والربامج 

خاصة وأن املكتبات ال تنظر إىل التحديث والتطوير من زاوية التقنية فقط وإمنا . يد أينما وجدلتصل إىل املستف
طورت بنيتها التنظيمية وجعلتها أكثر مرونة، فقد اهتمت بأخصائي املكتبات واملعلومات ليساير تطورات الويب 

  2.0ائص استخدام الويبواحتياجات املستفيدين الذين دون شك ستنعكس فيهم خص 2.0وتطورات املكتبة 
كوم ميتازون باحلركية التفاعل والتشارك، وبناءا على هذا فإن اجليل الثاين من مؤسسات املعلومات يكون قد 
أحدثت تغيري يف التفاعل بني املستخدمني واملكتبات يف ثقافة جديدة للمشاركة من خالل جمتمع تكنولوجيا 

التجديد ملؤسسة املعلومات واليت تعمل على تطوير خدماا وإجياد حيث تسعى إىل نشر االبتكار و . املعلومات
  .طرق جديدة لتمكني جمتمع املستفيدين بالبحث واحلصول إىل املعلومات واستخدامها يف أحسن الظروف

  

                                                 
لومات املؤمتر العرشون لالحتاد العريب lلمكZبات واملع. اجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعوديةاجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعوديةاجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعوديةاجليل الثاين من املكZبات وواقع املكZبات اجلامعية السعودية. الرسحيي، حسن عواد. �ارف محمد جعفر - 1

  .180ص.1. مج. 2009مكZبة امل} عبد العزfز العامة، : الر]ض ). 2009دxسمرب (املغرب ). ا�مل(
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أدى االنتشار املتزايد للمعلومات املتاحة على الويب كما ونوعا إىل حدوث تطورات مهمة يف أساليب 
وجتيب عن  ألكثر نفعا واليت تليب احتياجاتناتنظيم املعلومات وطرقها، من أجل اكتشاف وانتقاء املعلومات ا

استفساراتنا ودعمت هذه التطورات التقنيات احلديثة اليت صاحبت خمتلف أجيال الويب، خاصة الثورة اليت أحدثه 
اجليل الثاين من الويب يف جمال إدارة املعلومات االلكرتونية وتسيري احملتوى الرقمي باعتبار أن هذه التقنيات 

للمعلومات ، هذا األخري ميثل جزء هام من عملية تنظيم  واألساليب متس بشكل مباشر التحليل املوضوعي
قسم التحليل املوضوعي . املعلومات وحتديد اجلزء املتعلق باحملتوى الفكري أو املوضوعي ملصادر املعلومات بقسميه

اللفظي؛ حيث تستخدم األلفاظ أو الكلمات اليت تعرب عن موضوع مصدر املعلومات، والقسم الثاين وهو التحليل 
إال أن ما يهمنا هنا . للداللة على املوضوع املتناول) أرقام وحروف(املوضوعي الرمزي؛ حيث تستخدم الرموز من 

  .هو القسم األول من التحليل املوضوعي و الذي يعىن باأللفاظ والكلمات الدالة على مواضيع مصادر املعلومات

املوضوعي رسة، أصبحت احلاجة إىل التحليل فهومع تقدم تكنولوجيا حمركات البحث والتكاليف العالية لل
حمل تساؤل ونقاش، فريى البعض أن مصادر املعلومات مل تعد حباجة إىل التحليل؛ ألنه عند إجراء عملية البحث 

املالئمة الحتياجات املستفيد  د الوثائقحتدأن  ،من قبل املستفيد ميكن للربامج اآللية ومن خالل التكشيف اآليل
وقت واملال املستغرقني يف االجناز البشري للتحليل املوضوعي ميكن توجيهه واستغالله يف القيام ومن مث فإن ال
  .بأنشطة أخرى

صطلحات ائق وحتديد الواصفات من قائمة املويرى البعض اآلخر أن الربامج اآللية ميكنها حتليل الوث 
التحسينات اليت طرأت على مستوى حمركات البحث، فإن الكثري من اختصاصي املعلومات  رغمو  املضبوطة،

على حتديد   كافية يعارضون حتويل أنشطة التحليل املوضوعي إىل اآلالت حبجة أن هذه اآلالت بربجمياا غري
غري قادرة ت البحث حمركاتزال ملعلومات من جهة، ومن جهة أخرى ال بعض العناصر اهلامة واملتعلقة مبصادر ا

على حتديد املصطلحات املضبوطة والتصنيف بدرجة أكثر دقة؛ فإذا كانت الربامج اآللية ميكنها حتديد أي 
الكلمات استخدمت يف الوثيقة ومدى تواتر وتردد هذه الكلمات، فإا يف الوقت نفسه ال ميكنها إدراك املفاهيم 

  1.األوجه اليت متثلها هذه الكلمات متعددة

ويف العصر االلكرتوين ويف ظل بيئة املعلومات املتمركزة حول الويب فإن حمرك البحث هو غالبا أداة 
االسرتجاع األوىل اليت يلجأ إليها املستخدم للحصول على معلومات عن موضوع معني ، ورغم الكم اهلائل من 

اإلحباط ؛ حيث أصبح واضحا أن النتائج املتحصل عليها من حبوث الكلمات املفتاحية فإن املستخدم يصاب ب
                                                 

1 - Derntl, Michael, et al. Inclusive social tagging and its support in Web 2.0 services. Computers in Human 
Behavior (2010), Massachusetts : Elsevier, 2010 (pp.1-7)    
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البحث بالكلمات املفتاحية وحده لن يكون كافيا بالنسبة إىل كل أدوات املعلومات واسرتجاعها يف كل بيئات 
 ومن هنا تبدو احلاجة إىل التعرف إىل األساليب والطرق احلديثة اليت تستخدم يف تنظيم املعلومات، .املعلومات

1KKKK5�K�	�
���������Wو�����������Wא����� �

من حيث مبدأ العمل ال خيتلف كثريا عن آليات تنظيم اموعات باملكتبات التقليدية،  مفهوم التوسيم 
 ديويل العشريصنيف تمثل  ستعني بنظم التصنيف املعروفة تعتمد على نظم تصنيف خاصة ، أو اليت ت اليتسواء 

)cdd (التصنيف العشري العاملي وأ )cdu(  نظم أن  جند املعرفة البشرية إىل فئات وفروع، يف حني واللذان يقسمان
 تجلىيوهو ما ختتلف يف تنظيم مصادرها، املعلومات احلديثة اليت تتيح مصادر املعلومات على الشبكة العنكبوتية 

ى باملكتبة التقليدية يف حالة البحث عن عنوان معني دون االستعانة بالرمز ورقم التصنيف، بل يكون باالعتماد عل
قائمة بالعناوين واملصادر اليت هلا صلة مبوضوع العنوان وكلماته املفتاحية مشكلة بذلك وسوم تصب يف نفس 

  . 1موضوع ذلك العنوان املرغوب فيه

1.1KKKK5KKKK��W����م�א����� �

سمح جلمهور املستفيدين من تطبيق واستخدام إذ ي، للوصف املوضوعي أسلوب شعيبالتوسيم يعترب 
الكلمات املفتاحية ألنواع متعددة من املصادر املعتمدة على الويب ألغراض التنظيم واالسرتجاع التشاركي 

 مل تفرضه متطلباتويقع هذا النشاط ضمن أنظمة خمتلفة مثل الفهارس أو على مواقع الويب . للمعلومات
التوسيم يتيح للمستفيدين جتميع املصادر املتشاة أسلوب ف ؛web 2.0ل الثاين للويب التكنولوجيات التفاعلية اجلي

  .2مع قيود قليلة أو دون قيود ،معا باستخدام مصطلحام اخلاصة

أو تاج نقطة انطالق حنو روابط ومواقع جديدة للمصادر واملفاهيم،   )tag(من هنا يعترب كل وسم 
ويعمل هذا بطريقة فعالة ألن كل وسم حييل إىل جمموعة من املصادر غري مرتبة مع بعضها البعض، وتتواجد يف 
أماكن خمتلفة من خالل عالقات وروابط متعددة، هذه الطريقة تتيح الوصول إىل املصادر األخرى ذات الصلة 
باملوضوع من خالل اكتشاف الوسوم األخرى اليت هلا عالقة بذلك؛ فعملية الربط والتنقل بني الوسوم واملواضيع 
ليست هلا حدود وضوابط معينة، كما أا ليست من إنشاء أخصائي املعلومات أو مكتيب مؤهل، بل هي من 

ثية ويتضح هذا من خالل ما تقدمه إنشاء املستخدمني الذين كانت هلم نفس االهتمامات واالحتياجات البح

                                                 
1 - Chowdhury, G. Chowdhury, S. Organizing information from the shelf to the Web . London : Facet 
Publishing, 2007.  p. 18 
2 - Durieux, Valérie. Collaborative tagging et folksonomies : l’organisation du web par les internautes    : Du 

web 2.0 au concept 2.0.  LCN n° 1. Paris : Lavoisier, 2010. p. 70.    
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، إذ تسمح هذه املكتبة )كتب رقمية(واليت تشتمل على عدد هائل من املصادر  )Librarything( مكتبة
  .للمستخدمني بتعقب ومتابعة وكذلك إضافة كلمات مفتاحية مبواضيع اهتمامام للمصادر اليت ختدمهم

2.1KKKK5KKKK���������א��א���������:  

من خالل  2003املفضالت االجتماعية أوىل النظم اليت استخدمت التوسيم التعاوين بداية سنة تعترب مواقع 
، مث تطور التوسيم لدى املستخدمني بواسطة تكامل جمموعة من القطاعات املهمة تتمثل يف )Delicious(موقع 

ر الثالثة ساعدت التوسيم على هندسة املعلومات، الربجميات االجتماعية، إدارة املعلومات الشخصية ، هذه العناص
التوسيم  استخدام أسلوبيف املعلومات؛ حيث كان السبق تقدمي صورة أفضل يف عمليات تنظيم وحبث واسرتجاع 

من خالل إنشاء بعض العناصر مثل املفردات املقيدة، واليت أطلق عليه  ،ملهندسي املعلومات) Delicious(وقع مب
اليت مت إنشاؤها من قبل أخصائيو املعلومات مث طورت لتكون ) Folksonomy(فيما بعد تسمية الفلكسونومي 

بتفصيل أكثر  م الشخصي، وسوف نتناول تقنية الفلكسونوميمساعدة ملفضالت الوسوم الشعبية قصد االستخدا
  .1الحقا

ومن جهة أخرى فإن العديد من الربجميات االجتماعية الشعبية تقر بأن التكاليف الباهضة إلنشاء امليتاداتا 
فكان التوسيم أحد احللول ألجل حترير . حتمت على األفراد إجياد طرق وأساليب للتغلب وجتاوز تلك املشاكل
يم املعلومات، وبالتايل ميكن إنشاء خطط نظم التصنيف والتكشيف من القيود والضوابط اليت حتكم عمليات تنظ

بذلك  مالقيلتصنيف دون االعتماد على أخصائيو معلومات أو مكتبيني، وإعطاء فرصة للمستخدمني من األفراد 
نيابة عن اهليئات املسؤولة عن وضع خطط التصنيف املعتمدة من قبل؛ ومثلما أشرنا سابقا فإن تطور التوسيم 

ختصصات تقنية هامة بداية من هندسة املعلومات مرورا بالربجميات االجتماعية ووصوال  ارتبط إىل حد كبري بتطور
  :بقليل من التفصيل فيما يلي  نتطرق إليها .2 إىل إدارة املعلومات الشخصية

  : هندسة المعلومات . 1.2.1.5

وأا فن وعلم تنظيم 3"على أنها تصميم هيكلي لبيئة معلومات تشاركية" يعرفها معهد هندسة املعلومات  
وتصنيف مواقع الويب، والشبكات احمللية، ومصادر املعلومات على الشبكة العنكبوتية، والربجميات والتطبيقات 

ولقد اجتهد مهندسو املعلومات  . لوضع دعامة متينة تتيح االستخدام األمثل قصد الوصول إىل مصادر املعلومات

                                                 
1 - Levene, Mark, op. cit., p. 380. 
2 - Hayman, Sarah . Lothian. Nick. Taxonomy directed folksonomies : integrating user tagging and 
controlled vocabularies for Australian education networks. (World Library And Information Congress: 73 
rd. Ifla General Conference And Council). Durban : education.au.19-23 August  2007, p. 5 
3 - http://www.iainstitute.org.  
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مية ملختلف األفراد من املستخدمني، انطالقا من تطوير املستودعات كثريا يف إنشاء وتطوير املخططات التنظي
الرقمية، والشبكات احمللية وكذلك مواقع الويب واسعة النطاق، خاصة وأم يهتمون دائما بأساليب الوصول إل 

دة ألنظمة املعلومات باالعتماد على طرق متنوعة ومناهج متعددة، إضافة إىل الرتكيز على استخدام املفردات املقي
  .البحث والتصفح، وكذلك خمططات اإلحبار ألجل حتقيق األهداف املسطرة من وراء ذلك

  :البرمجيات االجتماعية  .2.2.1.5

وسيلة متكن األفراد من التواصل  الربجميةتعترب   ؛فمن الناحية التحليلية ،تعاريف عدةهلا االجتماعية  ربجمياتلا   
عبارة عن تطبيقات يتم استخدامها من قبل األفراد للتواصل  فهي التطبيقية رب احلواسيب، أما من الناحيةع

والتشارك وتقاسم املعلومات على شبكة االنرتنت، فمصممو هذه الربجميات يسعون إىل تسهيل التعامل بني 
ملعلومات عرب حيتم على األفراد أن تكون هلم القدرة على استخدام والتعامل مع ا اماموعات الفاعلة يف النظام، 

  . 1هذه الربجميات

  :إدارة المعلومات الشخصية. 3.2.1.5

إدارة املعلومات الشخصية تشري إىل تلك على اخلط املباشر فإن ) Wikipedia(حسب موسوعة    
املمارسات ودراسة نشاطات األفراد املنجزة دف اكتساب، وتنظيم، وحفظ، واسرتجاع، واستخدام مواد 

يف  اليت تستخدماملعلومات مثل الوثائق النصية الورقية والرقمية، صفحات الويب، الربيد االلكرتوين وكل املصادر 
فضال عن أن .لنشاط اليومي داخل مؤسسة ما، وإجنازها ملختلف الوظائف اليت يقوم ا الفرد أداء املهام املتعلقة با

هناك برجميات احلواسيب اليت هلا تأثري على شؤون إدارة وتسيري املعلومات حبمايتها من التعقب والقرصنة ، وكذلك 
  .املساعدة على حفظ واسرتجاع املعلومات عند احلاجة إليها

2.5�K�K�K�K�� دوא����א������وא��"�א����#WWWW 
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الفاعلة يف تشارك املعلومات على الشبكة  األساليبمل متر مدة طويلة على ظهور التوسيم إال أنه أصبح 
ويبقى التوسيم يالزمه نوع من الغموض لدى  مواقع الويب ،روابط وتبادل مصادر املعومات وتقاسم  العنكبوتية،

الكثريين  ما مل ميكنهم التعرف على الدوافع اليت أدت إىل ظهوره وانتشاره الواسع على مستوى الويب واألسباب 
سباب من نظام آلخر كل حسب وختتلف هذه األ. اليت جعلته اجتاه مهم يف عمليت تنظيم واسرتجاع املعلومات

                                                 
1 - http://www.lifewithalacrity.com/2004/10/tracing_the_evo.html 
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من عملية التوسيم، فمنهم من  تكتسبليت أنشأ ألجلها النظام، والفائدة اليت ميكن أن واألهداف ا مستخدميه
يرى أن السبب الرئيسي لظهور التوسيم هو سبب جتاري؛ باعتبار أن الشركات واملؤسسات و صانعي الربجميات  

. اجلديدة حلتهيف  كان هلا تأثري على استخدامات التوسيم وان التنافس التجاري هو الذي عجل بظهور التوسيم
املعلومات املنشورة علي  نيف الكم اهلائل موهناك من يرجع ذلك إىل االنفجار املعريف وعدم القدرة على التحكم 

  .الشبكة العنكبوتية

 أسلوباللجوء إىل  إىل ،اإلنرتنت الباحثني علىب توجد مخسة أسباب أدت Gene smith(1( وحسب
باملعلومات اليت يتم توسيمها، أو بأمناط التوسيم  هذه األسباب ترتبطال  التوسيم واالهتمام بالوسوم، و

ميكن اعتبارها شاملة ووافية  وال ،والتطبيقات املستخدمة يف ذلك، بل هي أسباب نسبية ومتداخلة فيما بينها 
  :وهي

 :سهولة االستخدام .1.1.2.5

إضافة وسم يصف موضوع ما ال يتطلب متثل سهولة استخدام الوسوم الدافع األقوى النتشار التوسيم ، ف 
 :2وقت طويل وجهد كبري،وهناك أربع عوامل جعلت من الوسوم سهلة االستخدام وهي

خاصة عندما يتعلق األمر بواجهات  تنظيم املعلومات؛ فالوسوم بسيطة بساطة إنشائها  :بساطة الوسوم - 
وتصنيفها والوصول إليها، بدال من إنشاء ملفات وكشافات والبحث داخلها عن الكلمات املفتاحية اليت تصف 

 .موضوع ما

تلفة ؛ فيمكن مبعين قابلية تـكيف وتناسب الوسوم مع حاالت ووضعيات وأغراض خم: مرونة الوسوم - 
استخدام الوسوم جلميع أنواع املعلومات من التعبري عن األفكار واملشاعر، ووصف موضوع مصادر معلومات 

، فالوسوم تكون حسب غرض املستخدم من إنشائها وتتأقلم مع بيئة اإلنرتنت ) نصوص، صور، مقاطع فيديو(
 .وبرامج احلاسوب

عند احلاجة إلضافة وسم جديد أثناء وصف موضوع معني، يكفي كتابة ذلك بالقائمة : امتداد الوسوم - 
بقدر ما يضيف املستخدم من وسوم إىل ، للنمو والزيادة  يف حاجةاملخصصة لذلك على املوقع، هذه القائمة 

هلا حدود من حيث  سعة القائمة، مبعىن أن الوسوم قابلة  تليسوجودة مسبقا فعملية التوسيم تلك الوسوم امل
 .املستخدم حاجةللتوسيع واالمتداد حسب 

                                                 
1 - Smith, Gene, Op. Cit. p. 23. 
2 - Francis, N.. Indexation collaborative et Folksonomies. (Documentaliste-Sciences de l’information) . 2007, 
vol. 44, n° 1 , p.62. 
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وهذا يكون على عكس امللفات والدات اليت يتطلب الوصول إىل حمتوياا : إمكانية جتميع الوسوم - 
ر املعلومات رغم تباين أحجام حتديد موضعها ومواقعها، فالوسوم تعتمد على الروابط الفائقة يف ارتباطاا مبصاد

 .1احملتويات فيمكن ربط وجتميع الوسوم مع الفئات اليت تنتمي إليها

 :إدارة المعلومات الشخصية .2.1.2.5

هو الغرض من استخدام  ما :السؤال الذي ميكن طرحه هوفبعد االنتهاء من عملية إنشاء الوسوم 
أغلب التطبيقات أنشأت ملتابعة وتنظيم املعلومات قصد اسرتجاعها عند احلاجة،  اإلجابة أنتكون و  .الوسوم؟

متتاز خباصية وضع  ، ختزين مصادر املعلومات الرقمية داخل ملفات وجملدات فكل املستخدمني يعملون على
أسهل من خطط التصنيف  التوسيم استخدام أن ما يربر، عن األشياء األخرى ومبعزل ،الشيء الواحد مبكان واحد

ميكن إضافة الوسوم املناسبة فقط ملا هو متوفر من مصادر املعلومات،  إذ يف عملية ترتيب وتبويب املعلومات؛ 
وجود أخطاء يف التصنيف ميكن إعادة التصنيف وعند  وكذلك إنشاء الوسوم اليت حنن حباجة إليها فقط ، 

ورغم هذه املميزات للتوسيم إال أن إدارة املعلومات . ضيعوالتعديل على الوسوم حسب ما هو مناسب للموا
 .2الشخصية غالبا ما تكون معقدة عند وضع امللفات يف أماكنها املناسبة

تعلق األمر بإدارة معلومام  إذاغري منطقيني  ونوايكأن املستخدمني عادة ما  إىلنشري هذا الصدد و يف  
يف حني يكون هناك إمهال  ،م خاصباهتما ةرسائلهم االلكرتونيمع ما يتجلى بوضوح عند التعامل اخلاصة؛ 

األمر الذي كما أن محاية مصادر املعلومات ليست هلا أولوية مهمة لدى املستخدمني،   ،االجتماعيةفضالت للم
. قصد الرجوع إليها واستخدام صفحاا ،حلفظ وختزين مواقع الويب املهمة خاصة إنشاء مفضالت اجتماعية حتم

  .عن كون التوسيم حل مفيد ملشاكل إدارة املعلومات الشخصية اليت تواجه األفراد فضال

  :التعاون والتشارك  .3.1.2.5

يف أغلب نظم التوسيم التعاوين تكون للفائدة االجتماعية مكانة خاصة  على غرار الفائدة الشخصية   
فالتشارك بني أفراد اتمع، وتبادل االهتمامات، واملسامهة اجلماعية كلها دوافع إنسانية أساسية، فنظم التوسيم 

اليت تسمح لنا بالتبادل وتقاسم بذلك وهي من املكونات االجتماعية  متينةاالجتماعية هلا عالقة 
وهناك عدة أسباب تتعلق باألفراد يف نظام . املعلومات،واملسامهة دون االرتباط الفعلي مع مستخدمني آخرين

 :التوسيم فيما خيص تشارك املعلومات هي

                                                 
1 - Governor, James. et al. Web 2.0 Architectures.  Cambridge : O’Reilly Media, 2009. p.248. 
2 -Ibid. p.57. 
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على مستوى  تطبيقات املفضالت االجتماعية قد يدعم املستخدم كل الروابط اليت جيدها مهمة وختدم  •
 .اهتماماته

 .اكتشاف املواضيع اليت تستخدم الوسوم، واملصادر اليت أضيفت هلا وسوم من قبل مستخدمني آخرين •

مبشاركة هذه املقرتحات؛ ففي العديد من  آخر مستخدمخاصة عندما يقوم  الشائعة واملهمةاقرتاح الوسوم  •
 .مع خمتلف مستخدمي النظام تشاطرهادون املقرتحات على نظم التوسيم ال ميكن أن تتوفر 

من املستخدمني ميكن اعتبارهم خرباء ومتمكنني من تقنيات استخدام مصادر املعلومات، وبتعقب  الكثري •
 .آثارهم جند أم تركوا خلفهم خريطة وخمطط يسمح بنسخ روابطهم والوسوم اليت أضافوها

مع  ن بتشارك وتقاسم اهتمامامالذين يهتمو  املستخدمنييساعد استخدام الوسوم على التواصل مع  •
    .غريهم من املستخدمني 

يف نظام التوسيم  االجتماعي جند أن بعض املستخدمني قد يعمدون إىل نسخ  وتتبع الوسوم اليت أنشئت من 
قبل مستخدمني آخرين، بدال من إضافة الوسوم اخلاصة م، ما يقلل من تنوع الوسوم داخل النظام ويبطئ منو 

بداية  وضحما ي عني، اء وأفكار املستخدمني السابقني، الشيء الذي يشجع على االهتمام مبوضوع موتطور أر 
  .1رسم مسار مواضيع أخرى هلا صلة بذلك املوضوع

  :التسلية والترفيه  .4.1.2.5

أتاحت التكنولوجيات احلديثة العديد من التطورات مست كذلك جمال التسلية والرتفيه من خالل األشكال  
الكثري من   )Flickr( وقعم يقدماجلديدة لأللعاب، والتوسيم بدوره ال خيتلف عن ذلك ؛ فعلى سبيل املثال 

خاصة وأن الوسوم توفر .  على هذا املوقع واضحبشكل  وانتشرت هذه األلعاب. األلعاب يف متناول املستخدمني
  .تقنيات بسيطة تربط الصور مع بعضها البعض يف كل مرة تكون هناك إضافة صور جديدة

  : التعبير عن األفكار والمشاعر .5.1.2.5

، أو إبداء عنها أحكام أو حىتحول حمتوى موضوعي معني،  آراء وأفكار وتقدمييسمح التوسيم بالتعبري 
متعددة تسعى لتحقيق أغراض متنوعة؛  يف تأدية مهام الوسومساهم تو . وإعطاء هوية جلزء من هذا النظام أراء

حيث عند البحث عن موضوع مرتبط بوسم ما، نقوم بوضع طريقة للبحث والوصول إىل بعض املصادر ذات 
دمي النظام عن املواد املتصلة العالقة بذلك املوضوع، كما أننا يف الوقت نفسه نقوم بإشعار وتقدمي فكرة ملستخ

إىل  إضافة. باملوضوع اليت مت الوصول إليها، وبالتايل تقدمي بعض املعلومات املعربة عن شخصية املستخدم وأفكاره
 نع لتعبرييستخدمون الوسوم ل ،ذلك أن الكثري ممن ميارسون نشاطام بصفة متواصلة علي شبكة االنرتنت

                                                 
1- Smith, Gene. Op. cit. p. 27 
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مثل املبادرة اليت أطلقتها مؤسسات إنتاج الربامج احلرة على موقع  احلرة امليتاداتاأفكارهم وإنشاء أشكال من 
)Amazon ( ،إىل ضافة باإلواليت تشجع األفراد على إنتاج الوسوم  املتعلقة بربجميات إدارة حقوق املوارد الرقمية  

 ،MP3املتنوعة ضمن مشغالت يتعاملون بالوسوم يف تسيري منتجام  ،ذلك فهناك عدد معترب من املستخدمني
  .Amazon(1(األكثر شعبية على موقع  ن االستخداماتواليت تبقى واحدة م. ونظم ألعاب الفيديو DVDو

2KKKK2KKKK5KKKK���������  :א��"�א����א�����

للتوسيم استخدامات عدة يف عمليات تنظيم واسرتجاع املعلومات، وغالبا ما تقسم املواقع اليت تعتمد عليه   
و  .مصادرها إىل مخسة فئات وذلك حسب ااالت املعرفية واالجتاهات املوضوعية لكل موقع كأسلوب يف تنظيم

  :ما يليك توضيحها آلخر حناولتتباين هذه االستخدامات من موقع 

  :إدارة المعلومات الشخصية  .1.2.2.5

 املعلومات متاحة لعامةسواء كانت هذه ، املعلوماتمن الفوائد اليت يقدمها التوسيم أنه يسمح بتنظيم 

الشخصية ملستخدم ما، مبعىن أن التوسيم هنا يتسم خبصوصية  التعامالتب مرتبطةأا معلومات  وأاملستخدمني ، 
من  ةالرسائل االلكرتونيإذ ميكن توسيم .  Gmail(2(أكثر، ولعل أبر مثال على ذلك خدمة الربيد االلكرتوين

عديد من البطاقات وهذا حسب تلك الرسائل وقد يكون للربيد الواحد ال تصف حمتوىخالل إضافة بطاقات 
الرسالة أو امللف املرفق ا، هذه البطاقات تؤدي نفس وظيفة الوسوم، وبالتايل ميكن فرز وانتقاء وتنظيم  وضوعم

ل كرسالة يف الرسائل حسب هذه البطاقات، ويف حالة استخدام ملفات يف ترتيب الربيد االلكرتوين قد توضع وتنق
ملف منفرد، وباستخدام البطاقات اليت مت إنشاؤها سابقا ميكن الوصول إىل الرسائل يف أكثر من موضع على 

) vista(مستوى صندوق الربيد اخلاص باملستخدم، وهذه اخلدمة شبيهة مبا جاءت به نظم التشغيل احلديثة مثل 
املصممة خصيصا إلدارة وترتيب  ،ل مكتبة الصورواليت تتيح استخدام نظم التوسيم من خال) Windows 7(و

  .الصور واأللبومات الشخصية املخزنة على مستوى أماكن متعددة وبطريقة تسمح باسرتجاعها يف أكثر من موضع

  ) :Social Bookmarkings(المفضالت االجتماعية  .2.2.2.5

يعمل مستخدمو املفضالت االجتماعية على تقدمي، وتشارك وكذا توسيم صفحات الويب مع مستخدمني آخرين 
ومعظم املفضالت االجتماعية ملواقع . بإضافة إشارات مرجعية وعالمات حول الصفحات اليت ختدم اهتمامام

  :املهمة لصفحات الويب من خالل صائصاخلو  واملظهر اجلوهريالويب تقدم نفس الشكل 

                                                 
1 - Smith, Gene. Ibid.,p.28 
2- www.google.com\gmail\ 
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مع إمكانية إضافة عالمات  ،حتديد الروابط واإلشارات املرجعية، والتعليقات والشروحات حول مصدر ما - 
 املستخدمني قصدجزء من العناصر املشرتكة بني مجيع  تكون ووسوم هلذه الروابط أو املصادر ما يسمح للوسوم أن

 . على حمتوياا واإلطالعتصفحها 

املساعدة على إجياد املفضالت االجتماعية اخلاصة بكل مستخدم، والتعرف على الوسوم املفيدة وذات  - 
االستخدام األوسع كأسلوب الختيار موضوع هذه املفضالت، وإن كان غالبية املستخدمني يقومون بتوسيم 

 .ذلك املوضوعصفحة عن موضوع معني فيمكنهم كذلك  التأكد من أن هذه الصفحة تقدم هلم مدخل عن 

  كثريال أول مفضلة اجتماعية وأول موقع ويب استخدم تقنيات التوسيم، وله اليوم) Delicious(ويعترب موقع 
الذي ) Connatea(وكذلك موقع ) Citeulike(و) Ma.gnolia(على غرار مواقع  الا من املنافسني يف هذا

  .1يهتم باجلوانب األكادميية والتعليمية

  :تجميع وتشارك المواد الرقمية  .3.2.2.5

لقد مسح االنفجار املعريف الكبري بزيادة تصميم مواقع الويب بطريقة هائلة خاصة منها املواقع اليت تم بتجميع 
وتنظيم وتشارك وكذلك توسيم املواد واملصادر الرقمية من صفحات الويب، والصور، ومقاطع فيديو، وغريها من 

  : ا الرقمي ومن أبرز هذه املواقع املواد املعروضة يف شكله

وهو املوقع األكثر شعبية يف تشارك وتقاسم الصور ، والذي يسمح للمستخدم ) : flickr(موقع  - 
لصور، مث جاءت بعده تعرب عن موضوع ا مفتاحية تكلماو باالعتماد على أسلوب التوسيم من بإضافة وسوم 

 .وتبادهلاالعديد من املواقع األخرى املهتمة بتشارك الصور 

 M.S( هو موقع يهتم بتشارك الشرائح املصممة بربجميات خاصة لذلك مثل) : Slideshare(موقع  - 

Powerpoint ( يسمح هذا املوقع بتقاسم وتوسيم هذه الشرائح باعتبارها مواد رقمية تقدم املعلومات ،
 . للمستخدم بطريقة أكثر جاذبية

ستخدميها جمموعات كبرية من الكتب الرقمية ميكن دم ملتقوهي مكتبة رقمية ت) : Librarything(موقع - 
 .تشاركها وتقامسها مع مستخدمني آخرين من خالل إنشاء وسوم تسمح بذلك 

باستخدام تقنية التوسيم   فهو أكرب موقع يهتم بتشارك مقاطع ولقطات الفيديو) : Youtube(أما موقع  - 
 .يف وصف تلك احملتويات

 

                                                 
1 - http://www.en.wikipedia.org/wiki/Bookmarket  
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  :تحسين خدمات التجارة اإللكترونية  .4.2.2.5

عادة ما تقسم وترتب السلع واملنتجات املعروضة على شبكة االنرتنت يف شكل فئات هرمية، تم كل فئة 
بسلع من نفس اجلنس أو تكون هلا خصائص مشرتكة، لكن وبظهور التوسيم جلأت العديد من املواقع إىل تطبيق 

تجام ، خاصة وأن التوسيم يزيد من إمكانية الوصول إىل تلك املنتجات واستخدام تقنياته يف عرض سلعهم ومن
عرب التصفح والبحث،ويساعد على استعراضها بطريقة أسهل وأمشل، ومن أبرز املواقع اليت تستخدم التوسيم يف 

  :هذا اال جند

الفنون التشكيلية وهو عبارة عن مستودع على الشبكة العنكبوتية يعرض أنواع من مواد ) Etsy(موقع  - 
للبيع، حيث تعتمد طريقة تصفحه بالدرجة األوىل على الوسوم اليت يضيفها املستخدمون للموقع أو الزبائن، مبا 

  .يسمح بتصفح واستعراض التعامالت واملبادالت املتعلقة بنوع من تلك املواد قد بيعها على املوقع
مة على شبكة االنرتنت بطريقة مهيكلة يقوم بعرض املنتجات املقد) :Buzzilliens.com(موقع  - 

موضوعيا متكن من فحصها واالطالع عليها، وتساعد األفراد على تقييم السلع بسرعة من خالل استخدام تقنية 
التوسيم يف ذلك، كما أن هذه املعاينة للمنتجات تتسم إىل حد ما باملرونة والبساطة ألجل توفري الوقت واجلهد 

 . للمستخدم

ة التوسيم يف جمال التجارة االلكرتونية تستخدم قصد املساعد على تطوير اتمعات التجارية، وعموما تقني
مجهور عريض من الزبائن يعتمدون على  لهو املسيطر يف هذا اال، ) Amazon(عرب موقع  تجلىيوهذا ما 

خصائص هذه الوسوم يف عمليات عرض وتقدمي منتجام، خاصة وأن وسوم األفراد تعطي معلومات عن 
 وهناك استخدامات أخرى للتوسيم تتعلق باملعامالت املالية والصفقات التجارية املعتمدة على حتليل. 1املنتجات

) wordpress(، باإلضافة إىل جمال التدوين وأدواته مثل تقنية ) wesabe( وقعمبمناذج التوسيم مثلما هو احلال 
موقع  مثلاليت تستخدم الوسوم لسهولة وسرعة تصنيف فئات املدونني عرب خمتلف املدونات املتوفرة على الويب 

  ).Technorati(تكنورايت 

3.5�K�K�K�K W�&�%���%$�م�א�����

يف سياق نظام معني يساعد على توضيح نوع التوسيم املستخدم ، كأن يسمح النظام  أتنشعملية توسيم ن إ
بإضافة املصادر اخلاصة باملستخدمني، أو أن النظام له أطر وقواعد تقيد وحتصر عملية التوسيم للمصادر املتضمنة 

                                                 
1 - Smith, Gene. Op. cit. p. 10 
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أو أنه قد حيصر داخل النظام فقط، مبعىن آخر قد يسمح النظام للمستخدمني بتوسيم كل مصادر املعلومات 
  .عملية التوسيم يف املصادر اخلاصة باملستخدمني فقط

تتضح أمهية نظام التوسيم يف حالة استخدام املصطلحات الغامضة واملبهمة، على مستوى مواقع الويب 
والتطبيقات اليت تستخدم بعض أشكال التوسيم خاصة تلك اليت جتعل من مواقع الويب أكثر إقباال وأسهلها 

بطريقة متكاملة يساعد خمتلف العناصر األخرى؛ من " نظام التوسيم"فاستخدام مصطلح . ا،استخدام
مستخدمني، ومصادر وحىت الوسوم من حتقيق التفاعل الكلي للنظام، خاصة وأن ذلك يسهل استخدام الوسوم 

احتياجات ، واسرتجاع املعلومات اليت تليب  تشاركو  على تعقب، على حساب امليتاداتا ألنه أداة تعمل
  .1املستخدم

نظام التوسيم مينح احلرية للمستخدمني يف اختيار املصطلحات اليت يروا تعرب عن اهتمامام، فقد مينع 
مينع إضافة واستخدام ) Amazon(النظام من استخدام بعض الوسوم واملصطلحات، فنجد مثال موقع 

مبعىن أن نظام التوسيم قد يشتمل على ضوابط  املصطلحات املسيئة لآلداب العامة واملعامالت االجتماعية،
األفراد الذين هلم احلق يف ذلك ، إضافة إىل ضبط املصادر باخلاصة  تاحلسابا وتسريوقواعد تنظم عملية التوسيم 

  .والوسوم املسموح بإضافتها واستخدامها داخل هذا النظام ،اليت يسمح بتوسيمها

وموضوعية كنموذج بسيط يعمل من خالل قيام املستخدمني بإنشاء ميكن تقسيم التوسيم بطريقة منطقية 
داخل نظام ما، وبعبارة  ...)الصور، صفحات ومواقع الويب، مقاطع الفيديو(وسوم ملصادر املعلومات االلكرتونية 

ة نظام التوسيم يتكون من ثالثوبالتايل ف ،أخرى يف التوسيم يقوم املستخدم بإضافة وسوم ملصادر املعلومات 
  :عناصر رئيسة هي

1.3.5�K�K�K�K�'��"�()א()�"��'�א()�"��'�א()�"��'�אFFFFUsersW�EW�EW�EW�E 

أو يضيفون ) Tags(أو املومسون على األشخاص الذين يقومون بإنشاء الوسوم ) Taggers(يطلق مصطلح 
 .مصادر معلومات لنظام معني، وختتلف وتتنوع اهتمامات واحتياجات ودوافع هؤالء املستخدمني من هذا النظام 

والقيام بعملية التوسيم ال يعين أنه نوع من التسلية أو الرتفيه، بل يكون ذلك ألجل حتقيق أهداف كثرية كتشارك 
  مؤثراو  اأساسيا عنصر  املستخدميعترب . رىمرة أخالصور وتبادل األفكار واملواضيع بغية الرجوع إليها واستخدامها 

جيب التفكري يف تأثري املستخدم على النظام ،ومعرفة الغرض يف أي نظام توسيم، وعند التخطيط لنظام التوسيم 

                                                 
1 - Golder, Scott A.. Huberman, Bernardo A.The Structure of Collaborative Tagging Systems .(Information 
Dynamics Lab), HP Labs, 2009. p. 3. 
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. بادل والتشارك مع مستخدمني آخرينم ا املستخدمون وهل هي قابلة للتاألساسي من املصادر اليت يساه
 :1 اآلتية صائصاخلولفهم املستخدم ينبغي دراسة 

  :الهوية .1.1.3.5

 فإذا كان ذلك من خالل شبكة حملية ؛ املثال التايلالبد من فهم  ملتعرف على هوية املستخدمن أجل ا
)Intranet ( وموظفو املؤسسة هم مستخدمو النظام، وعند استخدام موقع للتجارة االلكرتونية املستفيدين يكون

فالزبائن هم املستخدمون، وألجل معرفة هوية املستخدمون بطريقة جيدة  من األحسن االعتماد على بعض 
القيام مبسح شامل ومجع البيانات عن مستخدمو النظام، أو إجراء مقابالت واالستفسار عن التقنيات ، مثل 

  .مدى تبادهلم للمعلومات مع اآلخرين

  :العضوية .2.1.3.5

ويقصد ا كيفية تواصل املستخدمني عرب النظام، فبعد معرفة طبيعة املستخدمني جيب كذلك التعرف على   
القدرة على إضافة مصادر، ككيفية اشرتاكهم واندماجهم كأعضاء بالنظام، والعضوية يف التوسيم هلا امتيازاا؛  

كن أن يكون كل فرد عضو من خالل ومي .إمكانية الوصول إىل مصادر ووسوم األعضاء اآلخرينو إنشاء وسوم، 
التسجيل اجلماهريي بإنشاء حساب خاص لكل مستخدم وهي الطرقة األكثر انتشارا، أو من خالل الدعوات 

  .اليت تصل املستخدمني اجلدد من طرف أعضاء مسجلني من قبل

  : إدارة وتنظيم المستخدمين.3.1.3.5

األعضاء املنتمني إليها؛ حيث أن البعض من ات اخلاصة باحلساب بإدارة ويعين هذا أن كل مؤسسة  تقوم 
حداث حتدث على مستوى مثل هذه األ. ماهتماما ريبسبب تغيينقطعون وآخرون  ، ممعلومايغريون  قد منهم

من واملغادرين  ،اجلدد نسبة املستخدمني امللتحقنيمن  التعرف والتحقق يقصد ا، فإدارة األعضاء نظم التوسيم
ف اشرتاكهم وغلق حسابام ميكن إلغاؤهم وحذفهم من النظام وتوقيمهتمني  غري فاملستخدم. زبائن مواقع الويب

يستطيع املستخدم االنسحاب من املؤسسة؛ وقد  بالنسبة للتوسيم الداخلي وتطبيقاته ميكن حتديد مىت .اخلاصة
عليها من  واإلطالعن هناك وقت كايف ملشاهدا حياولون االحتفاظ حبسابام ووسومهم معهم وبالتايل ال يكو 

  .قبل مستخدمني آخرين

 

                                                 
1- Smith, Gene. Op. cit. p. 42. 
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  :النشاط والفاعلية.4.1.3.5

ويقصد به مدى تردد املستخدمني على توظيف املصادر والوسوم، إذ أن قاعدة املستخدم الذي ميتاز بنشاط  
ديناميكية املوارد والوسوم املستخدمة، واليت وفاعلية هي األكثر تداوال واستخداما لكنها لست دائما متاحة، مدى 

اقبة يتم توجيهها من خالل نشاط املستخدم، ويف احلقيقة األمر فقاعدة املستخدم ذات النشاط العايل ترغب يف مر 
الوسوم، يف حني أن قاعدة املستخدم األقل نشاطا فاجتاهاا قد ال تتغري بالقدر الكايف  شعبيةو اجتاهات التوسيم 

 :وتكون عملية تقييم وقياس مدى نشاط وفاعلية املستخدم من خالل . ظى    باهتمام أكربحىت حت

 .كيفية املستخدم للنظام  الحظة مأو التجريب و  االضطالع - 

سريع مع النظم  تكيف هل للتكنولوجيا ، خاصة إذا كاناألخذ بعني االعتبار مدى تقبل املستخدم  - 
 .واليت تتيح فرصة مهمة النتقاء واختيار الوسوم بطريقة سريعة  - مثل املدونات والويكي -املماثلة

الرتكيز على الصعوبات والعراقيل اليت تواجه املستخدم عند عمليات مشاركة وتبادل وحبث املعلومات،  - 
 .ول على قيمة ونشاط أكرب لدى املستخدمفإذا قدم نظام التوسيم حلوال لتلك الصعوبات فمن املنتظر احلص

  : عالقة المستخدم بالمجتمع.5.1.3.5

مبعىن كيف يندمج املستخدم مع املستخدمني اآلخرين؛ فالوظيفة االجتماعية اليت تؤديها نظم التوسيم ميكن 
 .أن تكون طريقة مفيدة للحث والتحريض على املشاركة ، حىت ولو كانت هناك حاالت ليس حباجة لذلك

فأغلب نظم التوسيم تنمو وتزدهر بإدراج وإدخال املكونات االجتماعية ا، وهناك ثالث حاالت من التواصل 
 :بني املستخدمني

وهم الذين يستخدمون الطرق البسيطة للتواصل مع غريهم؛ فكل مستخدم  ):المتعقبين(المتتبعين  - 
حيث يكون ) Del.icio.us(املثال يف موقع  بإمكانه متابعة وتعقب أي مستخدم آخر، وهذا ما جنده على سبيل

 . التواصل تبادليا

وهي ارتباطات تبادلية بني املستخدمني، بإمكان كل مستخدم أن يطلب االتصال مع  :االتصاالت  - 
 شأم يف ذلك مستخدم آخر،  فإذا وافق هذا األخري على ذلك  يصبح االثنني متصلني مع بعضهما بشكل دائم 

 .الذي يستخدم هذا النوع من االتصاالت) Facebook(االجتماعية  الشبكة وقعمما حيث عرب 
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وهي جمموعة من املستخدمني متصلني ببعضهم قصد تبادل املصادر حول موضوعات  :المجموعات - 
حمددة، وحيتاج املستخدم إىل ترخيص أو دعوة من قبل مسري اموعة لاللتحاق باألعضاء ضمن جمموعة ما، على 

 .Google group (1(غرار 

كل هذه األساليب ما هي إال طرق للتواصل الذي ميثل بدوره أساس التصفح االجتماعي والبحث عن 
 ؛ فاملستخدم غري صفح وعالقاماملعلومات عرب تتبع مسار املستخدمني، كما أنه إذا مل يتم حتديد وظيفة الت

أو السليب ميكن أن يراقب كيفيات استخدام اآلخرين للوسوم واملصادر وبعدها يتبعهم  مداوم على التواصل،
  . ويقلدهم يف ذلك، الشيء الذي ال خيدم منو وتطور النظام 

2.3.5KKKK����Wא(��د �
� �� �� �� تتمثل املصادر يف مجلة املواد اليت يتم توسيمها من قبل املستخدمني، سواء كانت كتب رقمية، صفحات ويب، �

فيديو أو صور وشرائح، وقد تكون تسميات ألماكن معينة، فهي تشتمل على مواضيع متنوعة وثرية بسب مقاطع 
ما ينطبق على عملية توسيم املصادر  .تنوع وتعدد األفكار واالجتاهات واجلوانب اليت تعاجل منها املواضيع

ائص معينة؛ ففي موقع مكتبة باالعتماد على نظم معينة يف ذلك ، هذه املصادر يف الغالب ما تشرتك يف خص
)librarything ( جند املصادر عبارة عن كتب رقمية، أما يف موقع)Flickr  ( فاملصادر عبارة عن صور ، يف

وعموما تشمل املصادر جمموع مسامهات األفراد من موارد   ).Youtube(حني تكون كمقاطع فيديو مبوقع 

� :2وتتأثر املصادر مبجموعة من العناصر هي، )اطع الفيديوالروابط، صفحات الويب، الصور، مق( املعلومات  �� �� �� �

  :اإلسهامات . 1.2.3.5

إضافة وإدراج املصادر يف نظام التوسيم؛ فاألوىل تتمثل يف أن النظام قد  من خالهلما ميكنطريقتني هناك  
متنوعة من املصادر ؛ كاإلشارات املرجعية باملفضالت االجتماعية ، والصور ومقاطع الفيديو ،  تكون له إسهامات

 ,Delicious, Flickr(مت إضافتها من قبل املستخدمني الذين يتعاملون بطريقة مستمرة مع خمتلف نظم التوسيم 

Youtube, Slideshare(صادر متنوعة من قبل ، فأغلب مواقع تشارك وتبادل املعلومات هلا إسهامات مل
أما الطريق الثانية فتتمثل يف مصادر النظام يف حد ذاته؛ إذ أن املصادر تكون جزء من الفهرس أو   .املستخدمني

قاعدة البيانات املتواجدة بالنظام، واليت قد يتم إضافتها باالعتماد على عملية أخرى ال عالقة هلا بالتوسيم، وعلى  

                                                 
1 - Ibid.,p.44. 
2 - Pirmann, Carrie M. Using tags to improve findability in library opacs : A usability study of librarything 
for libraries . (for the degree of Certificate of Advanced Study in Library and Information Science). Chair, 
Kathryn La Barre. the Graduate College of the University of Illinois . Urbana Champaign, 2011. p. 51. 
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وخري مثال على .ف من قبل أي مستخدم ولست تابعة ألي كان من املستخدمنيكل حال هذه املصادر مل تضا
 .Amazon(1(مصادر النظام فهرس منتجات موقع 

  :راألصل والمؤش.2.2.3.5

 املتاحةتوسيم املصادر األصلية ب ،قاطع الفيديووم صورروابط، و  مناملصادر جمموع بتوسيم املستخدم يقوم 
لقاعدة بيانات رمسية وذات  ةبيبليوغرافي تسجيالتقد تكون  كماصور ومقاطع فيديو،  و والفعلية من وثائق 

 و.مصداقية، وحىت وإن كان توسيمها من قبل أشخاص متعددين فكل الوسوم يتم تطبيقها على مصدر واحد
 تكان  ولو، )urls(يف املفضالت االجتماعية املستخدمون بتوسيم اإلشارات املرجعية أو مسارات املواقع يقوم 

الوسوم ال ترتبط بالصفحة احلالية، فاملستخدمون يعمدون إىل اختيار إشارات مرجعية لكنها يف الواقع عبارة عن 
عبارة عن تسجيلة  هوو يطلق عليها اسم املؤشر ف حتتوي على املسارات، تسجيالت، أما يف قاعدة البيانات اليت 
فالفرق األساسي بني املصدر األصلي واملؤشر هو أن األصل يكون دائما . هلا مكانة مميزة يف عملية توسيم املصادر

الفرق ويتجلى .واحد يف حني قد تكون هناك عدة مؤشرات نظرا لتعدد األفراد الذين قاموا بتوسيم ذلك املصدر
بنوع  يف حني متتاز األصول تخدمة يف نظام التوسيم هي مؤشرات تعاونية كون املؤشرات املس   بني املصدر واملؤشر

 . 2اخلصوصية من

 :الخصوصية.3.2.3.5

خالل قيمة التوسيم االجتماعي؛ حيث أن املستخدمني قد يرغبون يف احلفاظ علي املصادر   من تضحوت
مبوضوع  تصلةامل اخلاصة م؛ خاصة مع إمكانية استخدام املفضالت االجتماعية العمومية لألعمال واملصادر

وهناك كذلك املواضيع اليت تدفق اإلشارات املرجعية إىل منشأ الذكاء التنافسي ،  تساعد على تغيريالبحث، واليت 
نبحث على الويب واليت نرغب يف إنشاء وسوم هلا وحفظ مساراا، لكن ال نريد أن يشاهدها أو يصل إليها 

 :اخلصوصية هي  خصائص هلا تأثري مباشر علىاملستخدمني ، وميكن التمييز بني أربع 

الذي يعترب نظام مجاهريي ألنه ) delicious(كل املصادر متاحة أمام اجلمهور؛ كما هو احلال مبوقع  - 
  .يتيح كل الروابط أمام كافة املستخدمني

املصادر مصممة للجمهور العام؛ وتكون جمهزة حسب مميزات اتمع الذي أنشأت من أجله، الشيء  - 
  .اليت أضافوها سومو الو  املصادرالذي يشجع األفراد على تشارك وتبادل 

                                                 
1 - Smith, Gene. Op. cit. p. 46. 
2 - Kowalski, Gerald J. Maybury, Mark T.Information Storage And Retrieval Systems : Theory and 
Implementation. 3rd ed.  New York; London : Kluwer Academic Publishers, 2002.p. 95 
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املستخدمني؛ جتهيز املصادر حسب خصوصية املستخدمني اليت جتعلهم املصادر مصممة لفئة خاصة من  - 
 .يشعرون بنوع من األمن والسرية ملصادرهم، وهذا ما يقلل من التشارك والتبادل بني املستخدمني

 .املصادر والوسوم تقتصر على فئة خاصة؛ فهي غري قابلة للتبادل وتقامسها مع اآلخرين - 

  :القيود . 4.2.3.5

سموح باستخدامها ضمن نظام التوسيم، وميكن أن يقيد النظام املصادر من خالل امل املصادروتعين نوع  
 :ما يلي

يهتم بالصور،يف حني يهتم موقع  )Flickr(كل حسب نوع أو شكل املصدر فموقع : طبيعة امللف - 
)Delicious (بالروابط من اإلشارات املرجعية. 

 .األفراد بتوسيم الكتب يف مكتبتهميقوم ) librarything( يف موقع مكتبة: اهلدف - 

 .النظام جيب أن يكون مدعما لتوسم املصادر املتوفرة على الويب الداخلي فقط: األصل - 

فعند  ،ذاته ميكنه احلصول عليه من املوقع ما واضحة للمستخدم،القيود تكون يف الكثري من احلاالت هذه 
  .والعكس صحيح تبادل اإلشارات املرجعية ال ميكن من خالله تبادل الصورلإىل موقع  االنضمام

  :الديناميكية . 5.2.3.5

نظام التوسيم والنسبة اليت تتغري وتنمو ا  يفحيث أن عدد املصادر  ويقصد ا سرعة سري العمل بالنظام، 
فإذا كانت الوسوم مت إضافتها من قبل . سوف يكون هلا تأثري على الطريق اليت يستخدم به األفراد النظام

وإذا كانت املصادر جزء من النظام، أو مت إضافتها من خالل عملية أخرى، فإن نسبة منو وزيادة .،املستخدمني
ومن جهة املصادر املضافة من قبل املستخدم فيمكن تقدميها وتوسيمها . تبط بنشاط املستخدماموعات قد ال ير 

يف نفس الوقت، أما يف حالة وجود املصادر بالفعل على مستوى النظام فاملستخدم قد ال يشعر بالرغبة يف القيام 
   :على الديناميكية تساعد و  .1بعملية التوسيم

تصميم أدوات التصفح واالستعراض؛ خاصة وأن النظام الديناميكي العايل اجلودة ميكن أن يكون جزء  - 
البد أن تصب يف مسار املوضوع املناسب لذلك، دون حماولة عرض كل ما  أن الواجهة يعين مامن النشاط، 

 . حيدث على مستوى النظام

                                                 
1- Kowalski, Gerald J., Ibid. p. 97. 
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يها؛ ففي نظم سري العمل السريعة يقوم وضع التوقعات حول نوع وجودة الوسوم اليت سوف حنصل عل - 
أما يف النظم اليت . ضعت بسرعةة و أفكار قليل عبارة األفراد بإضافة عشرات املصادر يف اليوم، وقد تكون الوسوم

 .أكثر أمهية هاوسوم سريها وحركيتها ميكن أن تكون تتميز بالبطء يف

3.3.5KKKKא����م�����FTags�Eو�א���-�ن.W 

املفتاحية اليت يتم إضافتها من قبل املستخدمني، ويطلق عليها عدة تسميات منها تتمثل يف الكلمات 
، ومبا أن التوسيم غري مقيد ويكون  )tags(البطاقات، الوسوم ،والتيجان كرتمجة حرفية للمصطلح باللغة االجنليزية 

نب املوضوعية بطريقة حرة فإن الوسوم ترتبط بأي صنف من املصطلحات، وميكن أن تكون واصفات للجوا
اخلاصة باملصادر كالبيانات املتعلقة مبكاا والغرض من استخدامها وكيفية اسرتجاعها عند احلاجة، وقد ترد 

  . 1الوسوم يف كلمات منفردة أو مجل وعبارات

 ،الفصل األول يف وكما أشرنا، ملصادر املعلومات) ميتاداتا(ية وباختصار الوسوم عبارة عن بيانات وصف
إىل  دفو ،وشرح وحتديد املواقع ملختلف مصادر املعلومات اتا عبارة عن معلومات مهيكلة تقوم بوصففامليتاد

، وجدير بالذكر أن مناذج التوسيم ختتلف من  تسهيل عمليات تنظيم واسرتجاع واستخدام مصادر املعلومات
فإا  من قبل املستخدمني؛ كلمات مفتاحية خاصة باملصادر يتم إنشاؤها مستخدم آلخر، حيث أن بعض  عبارة

التعرف على تأثريات هذه الضوابط  يلي   افيم حناولو . تؤثر على الضوابط املوضوعة للمستخدمني واملصادر
عملية  إنشاء الوسوم حتكمها مجلة هامة من الن  . الوسوم اليت يقوم بإضافتها املستخدمني علىواألحكام 

  :الضوابط نوجزها فيما يلي

 ؟  من بإمكانه توسيم ماذا:  اخيصالتر .1.3.3.5

؛ إذ فيما بينهم تراخيص وصالحيات للقيام ببعض األعمال هناكألفراد ل  اليومية،من خالل ااالت احلياتية 
البطاقات  لآلباءالشخصية  األغراضسمح لألطفال باستعمال ينح احملاسب ترخيص تسيري الرسوم والضرائب، و مي

املغناطيسية النقدية؛ كذلك بالنسبة لبعض نظم التوسيم متنح للمستخدمني تراخيص بتوسيم املصادر اخلاصة 
  :مبستخدمني آخرين، وعليه فالرتخيص مبثابة القواعد اليت حتدد وتضبط النظام ألجل معرفة 

 .من له احلق يف إنشاء وحترير أو حذف الوسوم - 

 . املصادر اليت ميكن إنشاء وسوم هلا، أو حذفها - 

                                                 
1 - Vergne, Jacques .. Regards Théoriques sur le "Tagging". (GREYC - CNRS UPRESA) .Université de 
Caen , [s.d]. p. 7. 
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معظم نظم التوسيم اليت تعتمد على إسهامات املستخدم، هلا طرق بسيطة وصرحية يف حتديد الرتاخيص، إذ 
أن الشخص الذي يساهم بتوسيم املصادر بإمكانه إضافة وحترير وسوم فيما بعد، ويف بعض احلاالت قد متتد هذه 

،إذ ميكن منح األصدقاء واألفراد الذين هلم ) Flickr(ني آخرين،كما هو احلال مبوقع الرتاخيص إىل مستخدم
فعند التعامل مع نظام املصادر . اتصال باملوقع ترخيص لتوسيم الصور وبإمكام حذف الوسوم اليت أضافوها

وبعد ذلك ميكن وضع  يكون الرتخيص األول املتعلق باملوضوع املراد دراسته شامل ويسمح بتوسيم كافة املصادر،
ضوابط وقيود للتوسيم  بالفصل بني اموعات واملصادر املراد ترخيصها، فاخليارات اليت يتم وضعها هنا مبنية على 

  .1خصوصية نظام التوسيم

ففي حالة التعامل مع نظام املصادر هناك خطأ شائع يتمثل يف اإلبقاء على الوسوم غري مرتبطة وية 
كان بإمكان املستخدم توسيم املصادر من دون تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب خاص، أو املستخدم؛ فإذا  

. اجناز ببعض اإلجراءات األخرى اليت تتطلب تأكيد هوية املستخدم، فسوف يتم جتميع أكرب قدر من امليتاداتا
األمر بتحرير أو  يضاف إىل ذلك التقليل من أمهية التوسيم بوضع عوائق أمام املستخدم؛ خاصة عندما يتعلق

  .حذف أي وسم كان

 أين جند الوسوم؟ :المصداقية. 2.3.3.5

  :عنصرينيف  ىوتتجل. والوسوم ختزين امليتاداتاو  إىل إجراءات حفظ املصداقية  تشري

يعين أن الوسوم خمزنة مع املصادر نفسها وهي قابلة للتنقل ،ومكاا يتغري بتغري مكان  :مصداقية الملف - 
 .املصدر األصلي

وهذا يعين أن الوسوم خمزنة مبعزل عن املصادر، ومبا أن الوسوم غري قابلة لتغيري  :مصداقية قاعدة البيانات - 
موضعها بسهولة يف قاعدة البيانات، فإنه ال ميكن متابعة وتعقب املصادر عند حركتها وتغيري مكاا، 

حات اليت يتم تأشريها فعال، ففي تطبيقات املفضالت االجتماعية واليت ليس هلا أي مدخل إىل الصف
 .لبيانات هي الوظيفة الوحيدة لذلكتكون مصداقية قاعدة ا

بعض اجلوانب  وقد تتخللهقد يتميز هذا املوضوع بنوع من اخلصوصية والسرية، ويقتصر على فئة معينة، 
قام بتكشيف  ، فبسبب الوسوم ميكن حتسني نتائج البحث؛ إذ جيب التأكد من أن حمرك البحثواآلثار العملية

كما أن قضية محل ونقل الوسوم هي كذلك مسألة أخرى . الوسوم يف قاعدة البيانات وكذلك من خالل الوثائق
البد من أخذها بعني االعتبار يف تظم املفضالت االجتماعية، فعند وضع إشارة مرجعية ملوقع ما يتغري املوضع  وال 

                                                 
1 - Bausch, Paul. Bumgardner, Jim. Flickr Hacks , Sebastopol : O'Reilly Media, 2006. p.25 
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ع ويب وتغيري مسارات العناوين حتما سوف تنقطع الصلة بني تنتقل الوسوم معه، وهلذا فعند إعادة تصميم موق
  .1وسوم املستخدمني واإلشارات املرجعية

  من يراقب الوسوم؟ : الرقابة.3.3.3.5

إىل التفكري يف ما إذا كانت هناك قيود تتعلق باستخدام بعض املصطلحات   باستمرار احلاجة تظهر  
من احلشو والكلمات الزائدة جراء استخدام الوسوم، وذلك  مثال يتوفر على كثري) Amazon(كوسوم، فموقع 

فإذا كان الشخص غري متأكد مما  .حسب املستخدمني وسلوكيام، فقد يكون هذا شكل من الرقابة امللموسة
  :جيب فعله فالبد من جتريب بعض احللول

فهم ما إذا كانت هذه فمن الضروري  املسيئة لآلداب العامةستخدم الوسوم ية امرشد النظام يراقب كيف - 
 .الوسوم هي شكل من أشكال اإلساءة  أم أا وصف دقيق للمصادر

كذلك التقليل من الوقوع يف املصادر املزعجة   ،غري أخالقية الوسومو طلب اإلشارة إىل املصادر  - 
املهينة واملسيئة أللفاظ كا  ؛آرائهم وأفكارهم وسوم غري صاحلةن يف التعبري عن عملو والسيئة، فاملستخدمون قد يست

لتعامالت األفراد ، خاصة إذا كان املستخدم يشعر بقيود وخيضع ملراقبة مفرطة، فبإمكانه التخلي عن نظام 
 .التوسيم 

 FTag cloudE �W �0�1/�א����م .4.3.5

عبارة عن طريقة لتمثيل جمموعة من الوسوم، حيث ) حشد الوسوم(أو كما يصطلح عليه  سحابة الوسوم
، كما هو مبني يف الشكل   ،تكرر للوسوم عادة ما يتم حتديده من خالل حجم ولون تلك الوسومأن االستخدام امل

تقدم سحابة الوسوم فكرة عن الوسوم األكثر شعبية واألكثر استخداما، فكل وسم من هذه السحابة حييل إىل 
 . 2جيعلها عبارة عن شكل من أشكال التصفح على الشبكة ما رابط أو أكثر للمصادر ذات الصلة باملوضوع

                                                 
1 - Ibid. p. 54. 
2 - Dickinson, Jon. Grails 1.1 Web Application Development : Reclaiming Productivity for Faster Java 
Web Development. Birmingham : Packt Publishing, 2009. p. 214 .    
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  )tag cloud (سحابة الوسوم ) 14(شكل 

  )www.alrayadh.com (المصدر 

 
على نظم التصميم املعقدة، فبنية نظام التوسيم ال بد أن تأخذ بعني هام  اا تأثري هلإن بساطة ومرونة التوسيم 

فآلية عمل نظام التوسيم تقوم على ثالثة عناصر أساسية؛ . االعتبار هذا التأثري العميق لنجاحه يف حتقيق أهدافه
وبالتايل فقبل تصميم الواجهة . حيث يقوم املستخدم بإضافة وسوم مرتبطة مبصادر معلومات يف نفس النظام

ت والقواعد اليت ميكن وضعها بني املستخدم ، وختطيط طريقة االستعراض والتصفح ، ينبغي التفكري يف العالقا
وبعبارة أخرى البد من التفكري يف هندسة نظام التوسيم، وتعين اهلندسة هنا . املصادر والوسوم داخل نظام التوسيم

قرارات التصميم ارد وشكل أو صورة البنية املعقدة للنظام قصد فهم التداخالت واملبادالت اليت تقدم  طرق 
  .1اجليدة لنظام التوسيمالتصميم 

4.4. �/�23��29��567��8/�א������Wא��4��%�(&5     W  

 هذه و ، استخدام كلمات مفتاحية أو رؤوس املوضوعاتبات ملكتباصادر عادة ما تكشف حمتويات م
مكتبيني وأخصائيني يف التكشيف، وأحيانا أخرى يتم  ويقوم ا ،قسم اإلجراءات الفنيةلاملكتبات ب تسندالعملية 

  . التكشيف من قبل املؤلفني الذين خيتارون الكلمات املفتاحية حملتويات مؤلفام

بوضع الكلمات املفتاحية  لمستخدمنيلأو التوسيم اجلماعي يف املقابل يسمح أسلوب الفلكسونومي 
و  ح للمستخدمني باستخدام احلواشي حبرية و الشرح بأن يسم)  Dempsy(، ويوصي دميبسي  حبرية للمحتوى

                                                 
1 - www.alrayadh.com 
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كما أن .و تقاسم هده الشروح مع املستخدمني الذين لديهم االهتمامات املشرتكة ما موضوععن التعليق 
وتنظيم املصادر القيمة بارها متكن املستخدمني من ختزين للفلكسونومي إضافة كبرية لفهارس املكتبات العامة، باعت

  .تستخدم يف ذلك وسوم خاصة ايف فهارس 

الفلكسونومي وأمهيتها يف عملييت تنظيم واسرتجاع املعلومات  تقنيةبف يتعر للونسعى من خالل هذا العنصر 
اإللكرتونية، وكيفيات بناء الوسوم لتشكيل فلكسونومي مهيكلة والناجتة عن االستخدام اليومي للمواقع املعتمدة 

ويف هذا الصدد  أثبتت إحدى الدراسات ). Technorati(و) Furl(و) del.icio.us(على تقنية التوسيم مثل 
بكندا؛ أن أسلوب الفلكسونومي  يتوافق إىل حد كبري  )Dalhousie(اليت أجريت مبدرسة إدارة املعلومات جبامعة 

عرب عنها بالوسوم، واملتعلقة بأنواع املفاهيم امل (Niso)املعلومات  ادئ التوجيهية للمنظمة الوطنية لتقييسمع املب
، ويتأثر هذا التوافق جبملة من 1وسيطرة كل من الوسوم الفردية واألمساء وكذا استخدام الصيغ اإلمالئية  املعرتف ا

لصيغ املفرد واجلمع، وكذلك  ةوافقامل املشاكل حيتمل االصطدام ا عند بناء الوسوم يف حالة االستخدامات غري
مدى تأثري الوسوم الغامضة من األلفاظ املتجانسة، واالختصارات غري التامة، كل هذه العوامل كان هلا دافع مهم 
يف تبين فهارس املكتبات ألسلوب الفلكسونومي يف تنظيم مقتنياا، خاصة وأنه بإمكاا تقدمي مبادئ واضحة 

ليها سابقا، فضال عن مسارات وروابط مواقع املصادر املرجعية والقواميس ملعاجلة نقاط الضعف املشار إ
، دف مساعدة املستخدمني على )wikipedia(و ) Odlis(واملوسوعات املتاحة على اخلط املباشر على غرار 

ومة لدى إزالة الغموض واللبس حول األلفاظ املتجانسة، وحتديد ما إذا كانت أشكال الوسوم تامة أو خمتصرة ومفه
  .املستخدم

1.4.5KKKK 4��%�(&5�23/�א����W�������و�،�������W� �

أو تصنيف اتمع . عملية إنشاء املستخدم للميتاداتا"  أاعلى  الفلكسونومي عرفت تقنيةقد ل   
منهجية اسرتجاع املعلومات على شبكة اإلنرتنت و "كما وصفتها موسوعة ويكيبيديا بأا   .2 "للمصادر الرقمية

؛  "تتكون من املعلومات اليت مت إنشاؤها بطريقة  تعاونية ،  وبطاقات غري حمددة تساعد على تقسيم احملتوىاليت 
مفهوم التعاون على  وعادة ما يعرب ". احململة على الشبكة، وروابط مواقع الويب مثل صفحات الويب والصور

، الذي يربر أن   (Tomas vander wal)من قبل توماس فاندر وولاكتشافها مت  ةاألخري هذه  .الفلكسونومي
وبالتايل ميكن  .اآلخرينأمام حة تاالتوسيم يتم من خالل استخدام األفراد للمعلومات يف بيئة اجتماعية تشاركية م

                                                 
1 - Spiteri, Louise F.. Structure and form of folksonomy tags: The road to the public library catalogue. 
Webology, 2007. 4(2). Article 41. Disponible sur : http://www.webology.ir/2007/v4n2/a41.html. consulté le 
12/12/2010 
2 - Governor, James. et al. Web 2.0 Architectures.  Cambridge : O’Reilly Media, 2009. p.184 
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. فعلية  ةتسمح لألفراد من التشارك يف عملية اإلنشاء وختصيص الوسوم بصف قد ال الفلكسونوميالقول أن بيئة 
   1.كنهم من الوصول إىل  الوسوم اليت أنشأها اآلخرين واستخدامهابل وبكل تأكيد مي

  :الفلكسونومي تعريف تقنية .1.1.4.5

 .، وهو مهندس معلومات)Tomas Vander Wal( من ابتكار ) Folksonomy( الفلكسونومي 
)Folks  (  وكلمة  "الناس أو شعيب"تعين )Taxonomy  (ف أو علم التصنيف تعين التصني ،)Folksonomy (

معىن دقيق لكلمة فلكسونومي  ورغم غياب ،أفراد آخرين   معأي التصنيف من قبل الناس ، أو بالتعاون 
)Folksonomy( تصنيف حمتويات موقع ما بطريقة تعاونية بني و  هو ترتيب االستخدام الشائع، إال أن املفهوم

)  tags( املستخدمني باستخدام كلمات تعرب عن احملتوى بغرض وصفه ،وتعرف هده الكلمات بالبطاقات أو الـ
فكل مستخدم ) عملية وضع وسم أو ما يعرف بالكلمات املفتاحية ) (Tagging(وعملية التصنيف هنا تسمى 
مث يتم التصنيف حسب تلك  ،ل كلمات معينة تكون أهم الكلمات يف املادةعند إضافة املادة بقوم بإدخا

  . 2أشبه بالتصنيف داخل التصنيفوهو  الكلمات

كمصطلح للتعبري عن تصنيف يبتكره  2004بداية من عام ) Folksonomy(ظهر مصطلح   لقد
على سبيل املثال ما قاله منها  ،الفلكسونوميأكثر من حماولة لتعريف  تظهر  2004سنة ذ ومن .،املستخدمون

)Adam Mathes(  تعبري عن حمتوى الشبكة العنكبوتية من خالل املستخدمني هلا الغري " الفلكسونومي أن
على . مهنيني على أن يكون هذا التنظيم وفق رؤيتهم من خالل تأثرهم بالثقافة واتمع واللغة وأشياء أخرى كثرية 

  .3"تنظيمها بنفس طريقة التنظيم أن يتم اسرتجاع احملتويات اليت مت 

ناتج ممارسة األفراد " هو  الفلكسونوميعلى أن  )Uddin, Islam, Haque(هذا وقد أضاف كل من 
لشبكة االنرتنت، حيث االستخدام ملصادر املعلومات املوجودة على شبكة االنرتنت حتت واصفات أتفق الرأي 
عليها من قبل املستخدمني للشبكة دون أتفاق مسبق وهى تتسم بعدم املعيارية يف استخدام املصطلحات بل هي 

) Olivier Classey(تعريف  للفلكسونومىومن التعريفات املختلفة   .4"ناتج طبيعي لالختالف يف املصطلحات
                                                 

1- Vander Wal, Thomas, Folksonomy Definition and Wikipedia. [enligne]: 
http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750. consulté le 20/3/2011. 

 1.ع). ة مجعية املك/بات املتخصصة(رش (Folksonomyما لها وما #لهيا،التصنيف �س�ت�دام ٔ�سلوب الفلكسونويم ما لها وما #لهيا،التصنيف �س�ت�دام ٔ�سلوب الفلكسونويم ما لها وما #لهيا،التصنيف �س�ت�دام ٔ�سلوب الفلكسونويم ما لها وما #لهيا،التصنيف �س�ت�دام ٔ�سلوب الفلكسونويم     Taggingلتوس�مي لتوس�مي لتوس�مي لتوس�مي ا.احلايك، هيام  -2
  .ص 19). 2008(

3 -  Mathes, Adam. Folksonomies –cooperative classification    and communication through shared metadata. 

[en ligne] http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html 
Consulté le 23 octobre 2011. 
4-  Ali, Hasan. Folksonomy=الفلو7سونوىمالفلو7سونوىمالفلو7سونوىمالفلو7سونوىم Version 2. Knol.[en ligne]. Disponible sur : 

http://knol.google.com/k/hasan-ali/����������	ا/tiwhyvcsq8d0/4. consulté le 14 septembre 2011. 
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يتم على أيد خرباء يف التصنيف يتحكمون يف بنيته أو  الفهو التصنيف الذي  ،هو التصنيف املنشور" الذي قال 
، بل يتم استخدامه من املستفيدين أنفسهم بناءا على تفصيالم اخلاصة سواء يف الوصول أو يف  هيف مصطلحات

 .1"اإلتاحة 

هو نظام يتم فيه استخدام واصفات غري معيارية من " وهو  للفلكسونومىميكن اخلروج بتعريف شامل و 
ن مصادر املعلومات املوجودة على يتم وضعها لتصف مصدر ما م) موقع ما(فراد املستخدمني لشبكة االنرتنتاأل

بناءا على االهتمامات الشخصية  ،نوع أيويتم وضع هذه الواصفات بدون قيد من ) نفس املوقع(شبكة االنرتنت
ميكن العمل على تنظيم واسرتجاع مصادر   واالجتماعية للمستخدم على أن تكون يف النهاية بنية نظام تصنيف

   .2)"نفس املوقع(املعلومات من على شبكة االنرتنت 

  : الفلكسونوميأشهر املواقع اليت تستخدم تقنية من و   

� Delicious :www.del.icio.us 

� Flickr  :www.flickr.com 

� you Tube  :www.youtube.com 

� CiteUlike  :www.citeulike.org 

� Connotea  :www.connotes.org 

� Technorati :www.technorati.com 

� Furl  :www.furl.net 

� Tag Could  :www.tagcloud.com 

� Yahoo’s My Web  :http://myweb.yahoo.com 

� Library thing  :www.librarything.com  

  كسونومي خصائص الفل .2.1.4.5

اجلديدة سواء على مستوى املستخدمني أو من حيث شهدت شبكة اإلنرتنت تطورا سريعا للتكنولوجيات 
اخلدمات املقدمة، إذ أن تنظيم املعلومات القائم على هذه اخلدمات حقق جناحا هاما، وهو ما يتجلى يف 

 موقعو ) Flickr(موقع ،  )Delicious(خدمات املواقع املهتمة مبجال التوسيم وتنظيم املعلومات مثل موقع 

                                                 
1 - Classey, Oliver. when taxonomy meets folksonomy :towards hybrid classification of knowledge? 

ESSHRA international conference ” towards a knowledge society” Berne, Switzerland 12-13 June  2007. . 
2 - ali, hasan. Op.cit. 
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صفحات الويب، (تبويب وتقسيم مصادر الويب  وضع، حيث أتاحت هذه املواقع  )Technorati(تكنورايت 
خدمة املفضالت أن  إىل فئات موضوعية من خالل االختيار احلر للمفردات باعتبار) الصور الرقمية، املدونات

أوضح مثال عن هذه اخلدمات اليت متكن املستخدم من جتميع  هي (Delicious)االجتماعية املشهورة ملوقع 
وتوسيم صفحات الويب باستخدام واصفات من الكلمات املفتاحية، واملعروفة بالوسوم االجتماعية أو باإلشارات 

فالكم اهلائل من الفلكسونوميات ال يتمثل فقط يف . املرجعية مشكلة بذلك ما يصطلح عليه الفلكسونومي
يط من الوسوم املستخدمة يف تنظيم احملتوى، بل يستخدم كذلك يف تشارك املعلومات ضمن بيئة الشكل البس

اجتماعية تعاونية؛ إذ أن قوة الفلكسونومي تكمن يف إمكانيتها جتميع املعلومات عن طريق فئات خمتلفة من  
  . املستخدمني يف نطاق تبويب اجتماعي

  :1نومياليت متتاز ا الفلكسو   أهم اخلصائصمن و 

حيث تستخدم الوسوم لتنظيم مصادر الويب اليت قام بتجميعها فرد ما، : خاصية الكلمات املفتاحية  •
 .واليت غالبا ما تصف وتلخص احملتوى وتستخدم كامل مصادر الويب

الدالالت املتنوعة لكل وسم ناجتة عن التزاوج بني الوسوم ومصادر الويب، خاصة وأن : خاصية الداللية  •
 .املتشاة عادة ما تستخدم إلنشاء إشارات مرجعية مماثلة للمصادرالوسوم 

على الرغم من أن الوسوم  هي كلمات مفتاحية ترتبط مبا يقابلها من موارد ناجتة عن : خاصية اهلرمية  •
 .تشاركيةاالستخدام الفردي، فالبنية اهلرمية للوسوم ميكن أن تنبثق عن جتميع معلومات مومسة يف بيئة اجتماعية 

االستخدام املتكرر للوسوم خيتلف حبسب استخدام كل وسم من قبل األفراد على : خاصية اجلودة  •
 .اختالف اهتمامام، وهذا ما ينتج عنه شعبية الوسوم وجودا املتوافقة مع مصادر الويب املتنوعة

ة يبدو معقد نوعا ما، حيث أن نظام التوسيم التعاوين املبوب يف شكل فئات موضوعي: خاصية التبويب  •
  .ألن تبويب تردد الوسوم ثابت وهو غالبا ما يتمركز  حول السلطة القانونية الستخدام املصطلحات

2.4KKKK5KKKK�4��%�(&5אع�א���%.W� �

 :مهاالفلكسونومي إىل وجود نوعني من  ) Tomas Vander Wal( املهندس أشار

 

  

                                                 
1 - Murugesan, San. Handbook of research on Web 2.0, 3.0, and X.0 : technologies, business, andsocial 
applications. New York : Information science reference, 2010. p.957. 
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   :) Narrow Folksonomy( ةالضيق يالفلكسونوم  .1.2.4.5

أو وضع الواصفات من  من املستفيدين ه مستفيد الذي رفع احملتوى إىل املوقع فقط دون غري لل كنميحيث 
والذي يعين التصنيف ) Personomy(ويف حاالت كثرية يعرب عن هذا مبصطلح . التيجان والعكس صحيح

  ).خاصة بالفرد الواحد(الشخصي، وما مييز هذا النوع من الفلكسونومي أا تسعى لتحقيق أهداف شخصية 

  
  

  الفلكسونومي الضيقة) 15( : الشكل

 http://www.vanderwal.net/random/category.php?cat=153 :المصدر

  

ميع جلميكن يف هذا النوع ) :  Broad Folksonomy(ة العريضالفلكسونومي  . 2.2.4.5
  .1صاحب احملتوى  عنالنظر  بغضوضع تيجان خمتلفة للمحتوى الواحد من ملستفيدين  ا

                                                 
1 - Vander Wal, Thomas . Explaining and Showing Broad and Narrow Folksonomies. (vanderwal.net), 
2005.[enligne]. disponible sur: http://www.vanderwal.net/random/entrysel.php?blog=1750  consulté le 
18/11/2011 
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  ريضةالفلكسونومي الع ) :16(الشكل                    

 http://www.vanderwal.net/random/category.php?cat=153 :المصدر

املعلومات؛ إذ يتجلى ذلك على مستوى باجلانب اجلماعي والتعاوين لتقاسم وتشارك  وميتاز هذا النوع 
، كما يتيح هذا النوع إمكانية تشارك )Connotea(و   )Delicious(مواقع املفضالت االجتماعية مثل موقع 

املستخدمني يف استخدام نفس الوسم أو التاج  من خالل االعتماد على الشبكات االجتماعية؛  حيت ال تقتصر 
املعلومات باعتباره مكشف هلذه املصادر وعلى عالقة مباشرة بالكلمات وظيفتها على تنظيم وترتيب مصادر 

يف ربط عالقات بني املستخدمني الذين يتقامسون نفس  املساعدةاملفتاحية ومواقع الويب، بل يتعدى ذلك إىل 
� .1االهتمامات �� �� �� �

                                                 
1- Le Deuff, Olivier, Folksonomies, BBF, 2006, n° 4, p. 66-70 [en ligne] http://bbf.enssib.fr/  Consulté le 18 
octobre 2011 
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أو البشرى وهو يتوقف على عدد مسامهات  اإلنساين، اجلانب    جناح الفلكسونومي على جانبيني تتوقف
يرتبط ال  هوو  ،انب األخر فهو اجلانب االجتماعياألفراد املستخدمني يف إدخال واصفات عديدة للنظام، أما اجل

املصادر اليت  نفس مهلن لديهم نفس االهتمامات يصبح ولكن لالكتشاف أيضا فاألفراد الذي ،باالسرتجاع فقط
  .يتم اسرتجاعها وبالتايل نفس املواصفات اليت يتم استخدامها 

 وفق هذه العوامل دون النظر إىل  سيكون من املبكر جدا احلكم على جناح أو فشل الفلكسونومي
عن  تعبري حقيقي فهي البنية األساسية لنظام الفلكسونومي حىت وان كان الفلكسونومي   الواصفات نفسها

  .كمايلي  مميزات وعيوب الفلكسونومي  وميكن تلخيص . اهتمامات املستفيدين واحتياجام

  :مميزات الفلكسونومي    .1.3.4.5

أفضل من ال  ولكناملصطلحات املقيدة  ليس أفضل من هأن من أهم مميزات الفلكسونومي  Shirkyأشار   
  : ييف عدد من النقاط وه ومن املمكن سرد مميزات الفلكسونومي.1شي

  .األفراد املستخدمني ملصادر املعلومات طرفيعكس فعليا املصطلحات اليت يتم استخدامها من   -1
  .يعترب بداية مكنز ،حيث يعترب نواة لبداية العمل على التنقيح واالستبعاد لتكوين مكنز جيد-2
مل يبلغه املهنيني عند وضع املصطلحات املصطلحات اليت يستخدمها األفراد قد تكون من احلداثة ما  -3

ملصادر املعلومات، حيث أن األفراد يضعون املصطلحات يوميا أما املهنيني فغالبا ما يتم وضع املصطلح مرة واحدة 
  .فقط وال يتم التحديث بعدها

  .إمكانية إضافة العديد من املصطلحات للتعبري عن مصدر واحد -4
  .احتياجاته وصف املعلومات بكلمات تعكس  من هكنمتاليت  ،للغته اخلاصةإمكانية استخدام املستخدم   -5
  إمكانية استخدام املستخدم ملصطلحات ذات معاين معينة تعكس مدى اهتمامه باملوضوع  -6
7- ااملشاركة املوضوعية عن طريق جتميع االهتمامات اخلاصة باملستخدمني كلهم وإتاحة املصادر املتعلقة .  
اهلرمية يف التنظيم وبالتايل ال حيتاج املستخدم أن يكون ملما بنظام تصنيف معني ليتصفح  عدم وجود -8

رأس موضوع يف ختلفة أو حىت حماولة التفكري املوقع ، حيث ال حيتاج إىل فهم املصطلحات وإجياد الروابط امل
  .يندرج حتته استفساره

                                                 
1 - Shirky, C. Folksonomy. [en ligne]: http://www.corante.com/many/archives/2004/08/25/folksonomy.php. 
Consulté le 20 Octobre 2011. 
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  .تدريب على التصنيف أو التكشيفسهولة وضع الواصفات أو املصطلحات دون احلاجة إىل ال -9
ما يساعد على للمعلومات  تكشيفلكمصطلحات ) شائعةال(استخدام املصطلحات األكثر استخداما  - 10

  .سهولة اسرتجاعها بالطريقة الشائعة لغري املهنيني
  .وتعديلها واصفات جديدة وتغيريها أو حتديثها من السهل إدراج  - 11

من قلة نسبة االستدعاء وقلة نسبة التحقيق يف الفلكسونومي إال انه يعترب بعض احلاالت وعلى الرغم يف  
مثل الصفحة األوىل يف نتائج البحث ضمن أحد حمركات البحث ، حيث أن بعض األفراد ال يتعمق يف نتائج 

و البحث بشكل أكرب وقد يكون املطلوب جمرد رؤية للموضوع من ناحية سطحية وبالتايل يعترب الفلكسونومي ذ
  .فائدة كبرية يف هذه النقطة

 :عيوب الفلكسونومي -2.3.4  

  : 1وتتمثل عموما يف

  .نسبيا مما ينعكس على الدقة يف الواصفات امصداقيتهيقلل من  الواصفاتسهولة استخدام    -1
صعوبة االسرتجاع يف بعض األحيان فالشخص الذي يبحث عن موضوع معني جيب علية أن يكون     -2

   .قبلالذي أتى به بعض األشخاص من على دراية بثقافة اآلخرين حىت يتمكن من البحث باملصطلح 
) مصطلح(من حيث أعطاء أكثر من مسمى  تاملرتادفاالغموض واالختالف يف املعاين جبانب تكاثر  - 3  

   –التلفاز  –التلفزيون : مثال .ملعىن واحد
 : مثال   ؛اخلطأ يف كتابة املصطلحاألخطاء اإلمالئية اليت قد تغري يف معىن املصطلح أو  -4

          قرن – فرن    /   احلمل –اجلمل 
أو  احملمول هلاتفاعرب القصرية يف الرسائل النصية  املستخدمةاستخدام الكلمات احلديثة أو االختصارات  -5

  الرسائل املرسلة عن طريق الربيد االلكرتوين
 .استخدام بعض املواقع اليت تستخدم تقنية الفلكسونومي للمسافات بني الواصفات جبانب احلروف   -6

  .الكبرية يف أول الكلمة
األخطاء اليت تقع ضمن نطاق التكشيف بسبب االستخدام اخلاطئ حيث أن املهنيني يستخدمون    -7

   .على شكل ذايت واضح ذلك التكشيف على منط موضوعي أما بالنسبة لألفراد فيتم 
   .)صالة(املغرب ) دولة(املغرب : هناك من الكلمات اليت تتشابه يف حروفها ولكن ختتلف يف معانيها  -9

  .احليوانات –احليوان : اجلمع صيغةيف  ايعرب عنه أو الصيغة املفردةب من يستخدم الواصفات هناك  -10
                                                 

1- Spiteri, Louise . controlled vocabularies and Folksonomies. [en ligne]: 
http://www.collectionscanda.ca/obj/014005/f2/014005-05209-e-e.pdf. Consulté le 30 Mai 2011 
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  من قُبل املستخدمني  قع على الواصفات اليت يتم وضعها املو   ويلمسؤ عدم وجود رقابة من قبل  - 11
  .معروفة من الفئات األخرى غريقد تكون  الناسغري لغوية من قُبل فئة معينة من  مصطلحات إضافة - 12
   .لغتهم  اختالف بسبب من لغة واحدة للتعبري عن احملتوى من أكثر من شخص استخدام أكثر - 13
  .تايبك  – تابك: مثال ،لكلمات اخلاصة أو الضمائرا استخدام - 14
  ./ -%  - & : مثال،  استخدام الكثري من العالمات واليت تعيق عملية االسرتجاع - 15
   Mars 2011 04 – 04 3 2011: مثال، الشكل عند كتابة التواريخ اختالف- 16
   ..املوبايل -  احملمول –التليفون   :مثال ، استخدام املصطلحات العامية كواصفات - 17

  : خالصة الفصل

بعد هذا العرض ألهم اجلوانب الفنية والتنظيمية ألسلوب التوسيم، اليت تعطي فكرة عن خصائصه،  وتربز 
دوافع ظهوره واستخداماته، ومدى ارتباطه بنظم اسرتجاع املعلومات؛ اليت تقوم على أساس التنظيم اجليد ملصادر 

توسيم ومهما اختلفت تسمياته؛ يسعى إىل حتقيق أن أسلوب ال نستنتجاملعلومات املتوفرة على الشبكة العنكبوتية، 
الصبغة االجتماعية لطرق تنظيم املعلومات على اإلنرتنت ، ومنح املستخدم مكانة أساسية يف تكوين البنية 
التنظيمية ملصادر املعلومات  بواسطة األسلوب الذي يراه مناسبا ألفكاره وكفيال بتحقيق اسرتجاع يلىب احتياجاته 

يادة على تقدمي أبرز التقنيات اجلديدة للتواصل بني اإلنسان واآللة، أو بني اإلنسان واإلنسان، وتطبيقها املعرفية، ز 
بنمط تفاعلي دينامكي، السيما وأن ألسلوب التوسيم أبعاد اجتماعية تعاونية، وثقافية تعليمية، كما أن ناتج 

ك وتبادل خمتلف مصادر املعلومات باالعتماد على عملية التوسيم املتمثل يف مناذج الفلكسونومي، تساعد يف تشار 
األمر الذي . الوسوم والكلمات املفتاحية اليت تشكل بدورها مكنز موع املعلومات املتوفرة على شبكة اإلنرتنت

واحدة موعة من العمليات؛ فهي تساعد يف الفهرسة، والتكشيف،  تؤدي وظيفةيوضح أن تقنية الفلكسونومي 
بناء قوائم رؤوس املوضوعات،وكذلك البحث واالسرتجاع وترتيب النتائج ومصادر املعلومات والتصنيف، و 

  . اإللكرتونية
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من أجل الفهم اجليد لفعالية أداء تقنية الفلكسونومي يف جمال تنظيم واسرتجاع املعلومات على الشبكة 
العنكبوتية، البد من دراسة أساليب عمل، وكيفيات تعامل أدوات البحث باختالف اسرتاتيجياا املتبعة ألجل 

 عملية على تؤثر عوامل هناك أن ىلإ السابقة الفصول يف أشرنا وكما املستخدمني، احتياجاتاإلجابة على 
  ذلك ارتبط ،أو  هلا التنظيمية والبنية املختلفة البحث أدوات بطبيعة األمر تعلق سواء ، املعلومات اسرتجاع
  .األدوات هذه مع التعامل يف وخربته الباحث ومهارات املعلومات، بطبيعة

 إرضاء املستخدم وتلبية احتياجاته املمثلةولعل من أكرب التحديات اليت تواجه أدوات البحث هو كيفية 

يف كلمات حمدودة أو مجل قصرية قد ختفي وراءها معاين خاصة، مل يستطع املستفسر صياغتها بطريقة يفهمها 
ورغم تلك التحديات إال أن حمركات البحث ظلت وما زالت من األدوات األساسية اليت يعتمد عليها يف . النظام

ويالحظ حاليًا أن املتخصصني يف اسرتجاع املعلومات والشركات    .ى الشبكة العامليةالبحث عن املعلومات عل
املهتمة ذا الشأن يف حبث مستمر إلجياد حمركات مثالية، أو تطوير القائم منها كي تستطيع السيطرة على احملتوى 

  .الرقمي الرتاكمي لإلنرتنت

أنه  ال يوجد بعد حمرك حبث دقيق وشامل يستطيع ورغم التطور احلاصلة يف أداء حمركات البحث إال 
مكلف  فمن الناحية االقتصادية،. تكشيف حمتويات اإلنرتنت كافة،  ويرجع ذلك اىل عوامل اقتصادية وفنية خمتلفة

ألن حتقيق ذلك يتطلب . إجراء مسح شامل حملتويات اإلنرتنت مبا يستجد فيها من صفحات بشكل يومي جدا
. دم اليت حتتوي على مئات أو حىت آالف من أجهزة احلاسب اآليل املخصصة هلذا الغرضشبكة ضخمة من اخلوا

املرتبطة باستفسارات البحث يف بيئة رقمية ضخمة إىل كل الصفحات  أما التحديات الفنية فتظهر من صعوبة التعرف
  .القائمة ال تعرف حدودها وحجمها؛ مما جعل من الصعب حالياً قياس حجم التغطية حملركات البحث

السبب الرئيسي يف عدم القدرة على دراسة املستخدم، جلهل  أغلب الباحثني ذه األساليب  ويبقى
وكذلك تفاوت اخلربات واملهارات البحثية لدى املستخدمني، إضافة إىل أن مالحظة وتتبع  سلوكيات املستخدم 

لكلمات والعبارات،  الواجب التقيد ا يف التعامل مع أدوات البحث، يتطلب وقت أطول خاصة يف حالة حصر ا
عند صياغة االستفسار، كما أن معظم املستخدمني على املستوى التعليمي واألكادميي، مقرتن مبجموعة حمددة 

  .من املواقع وأدوات البحث املستخدمة يف اسرتجاع املعلومات

حسب أهداف تلك الدراسة،  مثة معايري خمتلفة لتقومي كفاءة أدوات البحث ختتلف من دراسة إىل أخرى
فمن الزوايا اليت ميكن النظر إليها يف هذا اجلانب سعة التغطية، وحداثة الصفحات املكشفة، وسهولة االستخدام، 

ورغم أمهية تلك اجلوانب إال أننا سلطنا الضوء يف دراستنا هذه على . واالرتباط املوضوعي باستفسارات البحث
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خدام الفلكسونومي حمل الدراسة، على حتليل آليات عمل هذه األدوات، وكيفية تقييم حمركات البحث ومواقع است
تعاملها مع  احلجم اهلائل من املعلومات من جهة، ومع سلوكيات املستخدم املتوقعة من جهة ثانية؛ بغرض القيام 

لومات املتوفرة به، بدراسة منطقية وملمة بأبرز عناصر نظام االسرتجاع ، الذي يتأثر بدوره بأساليب تنظيم املع
  . ومرونة التقنيات املعتمدة من قبل أدوات البحث يف تكشيف ومعاجلة مصادر املعلومات

  مشكالت التنظيم واالسترجاع:   Googleمحرك البحث .1.6

حىت يتسىن لنا فهم آليات عمل مواقع الفلكسونومي،  والتأكد من كفاءة نظمها  يف تنظيم واسرتجاع    
من املفيد التطرق و التذكري بأبرز خصائص حمركات البحث، وأهم املشكالت اليت وقفت يف نرى أنه . املعلومات

وجه تلبية املستخدم لرغباته، باعتبار أن هذه املشكالت والصعوبات هي نقطة بداية البحث عن حلول تضمن 
) Google(ى حمرك البحث وكان االختيار عل. االستفادة أكثر من الكم الوافر من املعلومات املتاحة على اإلنرتنت

  . لعدة اعتبارات  نربزها الحقا

1.1.6�K�K�K�K��	
�א���Googleو����א���������W� �

نظراً ملا يتمتع به من  ،من أكثر حمركات البحث شهرة على املستوى العاملي) Google(يعد حمرك البحث 
 9سرعة يف مالحقة الصفحات اجلديدة وتكشيفها، حيث يبلغ حجم قاعدة بياناته وفقًا آلخر التقديرات حوايل 

 1998وكما هو معروف فقد قام بتطوير هذا احملرك اثنان من طلبة الدكتوراه جبامعة ستانفورد عام . مليار صفحة
يعىن باإلجنليزية ماليني املليارات كما تعىن ) Google(واملصطلح   ،Larry Page و    Sergey Brin:  مها 
يبحلق أو ينظر بشدة وتركيز مما يعكس رغبة مؤسسيه على مالحقة وتكشيف أكرب قدر ممكن من صفحات  أيضا

 .ومواقع الويب، كما يعكس أيضا إدراكهم منذ البداية للنمو السريع لشبكة اإلنرتنت

مليون استفسار يوميا  150إىل أنه جييب على أكثر من ) Google(حث وتشري إحصائيات حمرك الب
) Google(وقد أثبت حمرك البحث . لغة منها اللغة العربية  35مبختلف لغات العامل، حيث يتيح البحث حبوايل 

اء كفاءة كبرية يف تعامله مع اللغة العربية من خالل العديد من التجارب والدراسات اليت سعت إىل تقييم أد
  . 1حمركات البحث

                                                 
1 - Jakobsson Peter, Stiernstedt Fredrik. The politics of organizing information on the web:    computing 
centers and natural languages  . [en ligne]. disponible sur : www.web.mit.edu/comm-
forum/mit6/papers/Jakobsson.pdf. consulté le 13/10/2011. 
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 Search Engines معد الكتاب السنوي حملركات البحث (Andre Roux) يرى أندريه روكس 

Yearbook   عن غريه من ) جوجل(أنه توجد جمموعة من املربرات املنطقية اليت تدفع املستفيدين إىل تفضيل
 :  1وتشمل هذه املربرات ما يليحمركات البحث وزيادة معدالت استخدامه من جانب رواد شبكة اإلنرتنت، 

أكرب حمركات البحث من حيث تغطيته لصفحات ومواقع الويب   يعترب من:) جوجل(التغطية في   �
) جوجل(وقد أثبتت العديد من الدراسات أن . كما انه أسرع حمركات البحث املتاحة على الشبكة العنكبوتية

يأيت على قمة ه بوتية، كما أوضحت دراسات أخرى أنالعنكيتفوق على كل حمركات البحث املتاحة على الشبكة 
احملركات اليت يستخدمها املستفيدون من الشبكة العنكبوتية يف مجيع أحناء العامل، كما انه يتميز أيضا بتنوع 

وتوجد منافسة . أكرب شركة لتقدمي خدمات املعلومات على شبكة اإلنرتنت نهإىل احلد الذي جعل م ، خدماته
 .وحمرك ياهو على حتقيق أعلى األرباح من خالل خدمات اإلنرتنت) جوجل( كال من شرسة بني

هو أساس دميقراطي إىل حد  ) جوجل(األساس الذي أعتمد عليه مصممي : : بنية محرك البحث  �
تيم كبري، ويتناسب مع طبيعة الشبكة العنكبوتية مبا تتميز به من روابط فائقة، حىت أن مصمم الشبكة العنكبوتية 

ه تفوقوا على كل حمركات البحث األخرى بإدراكهم هذه امليزة اليت جعلت من) جوجل(برنر ىل يرى أن مصممي 

  .بيئة متميزة السرتجاع املعلومات من الشبكة العنكبوتية

يتميز أيضا بأنه يسعى لتنظيم شبكة اإلنرتنت حبيادية تامة ) جوجل(إن حمرك البحث : الحياد  �
 تائج مدفوعة األجر يف موقع منفصل وبعيد متاماً عن نتائج البحث األساسيةحيث يقوم بعرض الن

تتميز النتائج املسرتجعة من حمرك ): باملقارنة مع احملركات البحث األخرى( دقة النتائج المسترجعة  �
يسرتجع إال وبناءا على ذلك فهو ال  ، بالدقة املتناهية، حيث يعتمد على أسلوب املطابقة احلرفية) جوجل(البحث 

  .النتائج اليت تتطابق مع كلمات البحث، سواء ضمن نص الصفحة أو ضمن االرتباطات اليت تشري إىل الصفحة

ال ) جوجل(كما أن استخدام مبدأ البحث التجاوري ، جعل من النتائج اليت يسرتجعها حمرك البحث 
الكلمات ااورة ملصطلحات البحث يف الصفحة،  هذا احملرك أيضاتتضمن كل كلمات البحث فقط، بل حيلل 

النتائج وفقا لتجاور مصطلحات البحث أوال حيث يعطى أولوية ) جوجل(فبخالف حمركات حبث كثرية يرتب 
  للنتائج اليت تكون فيها كلمات البحث متجاورة أكثر من تلك اليت تكون فيها كلمات البحث متباعدة، إذ

  .ى نتائجه مرتبة وفقا الحتياجاته اخلاصة واليت ختتلف من مستفيد آلخربإمكان املستفيد أن حيصل عل

                                                 
twww.e- :م�اح 'ىل الرابط ]'ىل اخلط[ .نظرة +رشحيية 'ىل ٔ%سلوبه ىف الت�ليل والفرز نظرة +رشحيية 'ىل ٔ%سلوبه ىف الت�ليل والفرز نظرة +رشحيية 'ىل ٔ%سلوبه ىف الت�ليل والفرز نظرة +رشحيية 'ىل ٔ%سلوبه ىف الت�ليل والفرز : : : : حمرك البحث جو�لحمرك البحث جو�لحمرك البحث جو�لحمرك البحث جو�ل. عبد الف�اح، �ا� - 1

ar.net/vb/showthread.php?t=8938 .  21/11/2011ز7رة يوم. 
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وغريه من حمركات البحث وصف دقيق للصفحة املسرتجعة يف صورة ) جوجل(يقدم : وصف النتائج  �
ولكن أهم ما . مقتطفات من النص الذي يطابق البحث، وبالطبع تتغري هذه املقتطفات وفقا لكلمات البحث

من الصفحة اليت تتضمن حتليل كامل للصفحة  عن غريه من احملركات أنه يقوم بتخزين نسخة خمبأة  هذا احملركمييز 
وفقاً الرتباطها بكلمات البحث، وذلك لكي تتمكن من استعماهلا يف حال توقف الصفحة وقتيا، وكثريا ما تكون 

 .ّدثةالصفحة املخبأة أسرع من االرتباط العادي، مع أن املعلومات قد ال تكون حم

طريقة سريعة للبحث احملدد الذي يبحث عن صفحة معينة فيما ) جوجل(يتيح  :وقت االستجابة �
النتيجة  حمرك البحث فإذا كنت تبحث عن أشياء شائعة ومعروفة، مثل اسم شركة، يضع .يعرف بضربة حظ

مباشرة إىل موقع نتيجة الذي يأخذ املستفيد " ضربة حظ"زر  يهحيث أنشأ القائمون عل. املطلوبة يف رأس الصفحة
ضربة حظ أا مصممة لتسهيل وصول املستخدم  إىل املعلومات املفيدة بشكل سريع "وميزة . البحث األوىل

  .ومباشر

هو قدرته الفائقة على عرض وترتيب النتائج وفقا ) جوجل(ومن أهم املالمح اليت متيز حمرك البحث 
الرتباطها مبوضوع االستفسار، حيث أشارت العديد من دارسات تقييم نتائج البحث واالسرتجاع من حمركات 

. وغريها  AltaVista, Yahoo, Alltheweb رك يتفوق على كل احملركات املنافسة مثلهذا احملالبحث إىل أن 
امليزة إىل الطريقة اليت يعتمد عليها حمرك البحث يف ترتيب نتائج االسرتجاع واليت تعرف ويرجع الفضل يف هذه 

على غريه من حمركات البحث املعروفة على مستوى معدالت ) جوجل(ويرجع تفوق  .بنموذج برتتيب الصفحة ، 
  1:ودقة الرتتيب إىل والتحقيق االستدعاء

 .يطلق عليه منوذج ترتيب الصفحات ماوهو  الصفحاتحلساب ترتيب  استخدام بنية روابط الويب �

عدد الصفحات (البحث من حيث معدالت االستدعاء الروابط الفائقة لتحسني نتائج استخدام  �
حيث يسرتجع حمرك البحث الصفحات املصدرية ذات العالقة مبوضوع االستفسار وغريها من ) املسرتجعة

 .الصفحات املرتبطة ا

 :  نموذج ترتيب الصفحات �

املالمح املميزة للشبكة العنكبوتية حيث تشبه العالقة بني الصفحات  تعترب الروابط واحدة من أهم  
يف منتصف اخلمسينات من القرن  (Eugene Garfield) والروابط، تلك العالقة اليت استخدمها يوجني جارفيلد

املاضي يف إعداد كشافات اإلستشهادات املرجعية، وتعتمد فكرة هذه الكشافات على افرتاض منطقي يدعى 
وجود عالقة تربط بني املقالة املصدرية واملصادر املستشهد ا يف هذه املقالة، وهو ما يساعد على حساب مدى 

                                                 
 .املرجع السابق .عبد الف�اح، �ا� - 1
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صادر املعلومات سواء كانت مقاالت أو دوريات أو مؤلفني، وهو نفس قوة أو ضعف العالقات اليت تربط بني م
؛ حيث افرتضوا وجود عالقة بني الصفحة )جوجل(األساس الذي اعتمد عليه القائمون على بناء حمرك البحث 

  .والصفحات اليت تشري إليها من خالل الروابط الفائقة، وقد ثبت جناح هذا االفرتاض بشكل كبري

قائمون على بناء حمرك البحث  على جمموعة كبرية من الروابط الفائقة ، اليت قاموا بتجهيزها وقد اعتمد ال  
لكي متثل عينة متميزة للعالقات اليت تربط بني  مليون وحدة من الروابط الفائقة    518وتضمنت ما يقارب من 

بات سريعة للتعرف على مدى صفحات املعلومات على الشبكة العنكبوتية، وقد أتاحت هذه اخلرائط إجراء حسا
قوة العالقة اليت تربط بني جمموعة من الصفحات، مث ترتيب هذه الصفحات من خالل االعتماد على حتليل ما 

ويتميز هذا   .حتويه من روابط داخلية تربطها بصفحات أخرى، والروابط اخلارجية اليت تربط الصفحات األخرى ا
د كبري، حيث حيدد مكانة الصفحة بني غريها من الصفحات بناء على مدى املقياس بأنه مقياس دميقراطي إىل ح

أمهيتها بالنسبة للصفحات األخرى، سواء باإلشارة إىل هذه الصفحات أو باإلشارات اليت تتلقاها الصفحة من 
  .الصفحات األخرى 

صفحات  يتم حساب عدد الروابط املوجودة يف الصفحة الواحدة وتشري إىل: حساب ترتيب الصفحات �
هذه احلسابات لتحديد قيمة  أخرى كما يتم حساب عدد الروابط اليت تشري إىل الصفحة املصدرية مث يتم تطبيع

  .بني الصفحة والصفحات أخرى التشابه

الفائقة، يتمثل يف معامل   بنية الروابطوهناك معامل آخر حلساب ترتيب الصفحة يعتمد أيضا على  
مما  وهذا املعامل يتعلق مبعدالت اإلفادة من صفحة معينه،. خاص بسلوك املستفيدين عند التعامل مع الصفحة

ويتم حتديد مدى . يعىن أن املستفيد ميكن أن يغري من ترتيب الصفحات وفقًا ملدى استخدامه هلذه الصفحات
النقر على الرابط الفائق املتعلق ذه الصفحة يف كل مرة تظهر فيه هذه  اإلفادة من صفحة معينة وفقًا لعدد مرات

) جوجل(الصفحة ضمن نتائج البحث، ويعترب هذا املقياس أيضا من املقاييس الدميقراطية اليت متيز حمرك البحث 
والذي   Relevance  Feedback برد فعل الصالحية وتعرف عملية تعديل قيمة املعامل.عن غريه من احملركات

 . يتوقف على جمموع سلوك املستفيدين من صفحة معينة خالل فرتة زمنية معينة 

،  أساليب التكشيف التقليدية مثل أسلوب تردد املصطلحات) جوجل(كما يستخدم حمرك البحث   
، من مث فإن نظام ترتيب الصفحة يعتمد على الطبيعة  والتكشيف التجاوري ، وأساليب وزن املصطلحات 

 هذا احملرك ، كدليل على أمهية صفحة معينة، مبعىن أن قراطية الفريدة يف الويب، وذلك باستعمال االرتباطاتالدمي

. )ب(ملصلحة الصفحة  )أ(على أنه تصويت من الصفحة  ،)ب(إىل الصفحة  )أ( يفسر االرتباط من صفحة
، بل حيلل الصفحة اليت تقوم )عينةأي االرتباطات املوجهة إىل صفحة م(لكنه ال ينظر فقط إىل كمية األصوات 

، يعطيها ذلك وزنا أكرب، وجيعل الصفحات األخرى اليت "مهمة"فإذا كانت الصفحات اليت تصوت . بالتصويت
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أعلى، األمر الذي  Page Rank مت التصويت هلا مهمة أيضا، وحتصل املواقع املهمة رفيعة اجلودة على ترتيب
وبالطبع ال تعين الصفحات املهمة للمستفيد شيئا إن كانت ال تطابق حبثه، . ايف كل مرة ُجيري حبث جوجل يتذكره

املعقدة ليجد صفحات مهمة   Text Matching وتقنيات مطابقة النص Page Rank بني هذا احملرك لذلك جيمع
الصفحة، عند عدد املرات اليت تظهر فيها عباره معينة يف  جوجل وتالئم موضوع البحث على السواء، وال يتوقف

  .الصفحات املرتبطة ا ليعرف ما إذا كانت مطابقة للبحث أم الكل أوجه حمتويات الصفحة و   بل يفحص

رك هى النزاهة يف عرض هذا احملمن أهم السمات اليت متيز النتائج املسرتجعة من  ):جوجل(نزاهة  �
املعقدة واآللية جتعل من الصعب العبث البشرى بالنتائج املسرتجعة، ذلك على  هالنتائج، حيث أن طريقة عمل

يقوم بعرض إعالنات مدفوعة األجر يف قمة صفحة النتائج موعة من املنتجات املرتبطة مبوضوع  هالرغم من أن
لبحث بشراء االستفسار، إال أنه ال يبيع مواقع أفضل ضمن صفحات النتائج الرئيسية، حيث ال يسمح حمرك ا

ثور على نتائج ميثل طريقة سهلة وموضوعية للع) جوجل(، بالتايل فإن البحث يف Page Rank ترتيب الصفحة 
على أسلوب هذا احملرك معلومات تطابق موضوع البحث، وعلى الرغم من ذلك فإن اعتماد  يعالية اجلودة وحتو 

تردد استخدامها من جانب املستفيدين، قد ساعد الذي يعطى الصفحة ترتيًبا أعلى يف حالة  رد فعل الصالحية
بشكل غري مباشر على العبث البشرى بنتائج البحث، حيث ميكن للمستفيد أن يرفع من ترتيب صفحة ما من 

 .1أكرب من الصفحات اليت تسرتجع معهاالصفحة مما يعطيها أمهية  خالل إعادة البحث مرات عديدة وفتح تلك

 حتليل وترتيب صفحات الويب يف) جوجل(يقة اليت يعتمد عليها حمرك البحث تناولن الطر  ذا نكون قد 
حمرك استند يف فكرته األساسية للتحليل والفرز  هأن باإلضافة إىل. متيزه عن غريه من حمركات البحث العاملية واليت

 املرجعية واليت ليل اإلستشهاداتعلى أحد األساليب املعروفة لدى املتخصصني يف علوم املعلومات بأسلوب حت
. أطلق عليها حتليل الروابط الفائقة، واعتمدت بصفة أساسية يف تطوير خوارزميات التكشيف واالسرتجاع والفرز

واستعرضنا أيضا املالمح األساسية اليت تربر استخدام هذا احملرك من جانب عدد كبري من املستفيدين من حيث 
  .ئج ووقت االستجابةالتغطية والبنية واحلياد والدقة ووصف النتا

  :)جوجل(آلية عمل محرك البحث . 2.1.6

إن معرفة املستخدم لطريقة عمل حمركات البحث، يسهم كثريا يف إجياد املعلومات املطلوبة يف أسرع وقت 
فمحركات البحث وبرغم  اختالفها  من حيث  طريقة عملها إال أا تتفق يف شيء واحد؛ أن مجيعها  ، ممكن

                                                 
  .املرجع نفسه. عبد الف�اح، �ا� - 1
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مطابقة املصطلحات املبحوث عنها بالكلمة املوجودة يف الكشاف ومن مث يتم عرض الصفحة اليت يعمل على 
  . 1حتتوي عليها هذه الكلمة

وعلى هذا األساس فإن أول شيء يقوم  به الباحث بعد اختياره حملرك البحث  هو حتديد كلمة البحث 
للموضوع املراد البحث عنه؛ فعندما يدخلها يف احلقل  اليت متثل اإلسرتاتيجية اليت بناها الباحث للتمثيل املوضوعي

املخصص لذلك يف حمرك  البحث ، يقوم احملرك بعرض كل صفحات املواقع اليت حتتوي  على هذه الكلمات، 
علما حمركات البحث ختتلف يف طريقة تكشيف كلمات البحث فبعضها يكشف كل املصطلحات املوجودة يف  

خر يكشف كلمات الصفحة األوىل، واآلخر يكتفي بالكلمات املوجودة يف كل صفحات املوقع و البعض اآل
العنوان الرئيسي للصفحات ، كما أن حمركات البحث  تتفاوت يف مدى نشاطها يف حتديث معلومات قواعد 
بياناا إذ تعمل هذه احملركات على جتميع أو حتديث كل ما ميكنها أن حتصل عليه من معلومات عن طريق 

، حيث ) crawlers(أو ) spidersأو ) robots(برامج خاصة يطلق عليها تسميات خمتلفة مثل  استخدام
تطوف هذه الربامج اإلنرتنت بشكل دوري للبحث عن الصفحات و املواقع اجلديدة و عندما جتدها تقوم بتحليل 

من قبل الباحث بتلك  و ترتيب معلوماا يف كشاف مرتب أجبديا يرجع إليه احملرك ليطابق الكلمات املدخلة
  .2املكشفة و من مث يسرد املواقع املرتبطة بتلك الكلمات

يعتمــد حتــديث حمتويــات قواعــد معلومــات حمــرك البحــث، :  تحــديث المعلومــات فــي محركــات البحــث �
على مدى سرعة الوصول إىل العناوين و تكرار زيارة املواقع املوجودة، لكن زيارة املواقع األكثر شـعبية سـتكون أكثـر 

ني يـوم متتد الفرتة الزمنية من وضع صفحة جديـدة ، إىل غايـة تكشـيفها الكامـل بـ تكرارا من زيارة املواقع األقل، وقد
واحد و عدة أشهر، وذلك باختالف حمركات البحث، ونالحظ أن إضافة صـفحة إىل قواعـد معلومـات حمـرك مـا ال 

إن حماولــــة حمــــرك البحــــث . 3يعـــين تكشــــيفها بشــــكل كامــــل لتكـــون جــــاهزة لالســــرتجاع، إذ يــــتم ذلــــك علـــى مراحــــل
، ويعـين ذلـك أن يف حالـة االستفسـار تكشيف مجيع الكلمات، يواجه مصاعب أخرى من كثـرة النتـائج الـيت جيلبهـا 

مـا يرتتـب عنـه . يسـتحيل علـى الباحـث اإلطـالع عليهـا مجيعهـا ، عن كلمة عامة ميكن احلصول علـى آالف النتـائج
 . التحدي بني الشمولية و الدقة يف النتائج

الـيت قـد تشـعر ) الصـفحات(يعود حمرك البحث يف معظم األحيـان مبئـات النتـائج  :ترتيب نتائج البحث  �
الباحـــث بامللـــل، وأحيانـــا باليـــأس و يقتصـــر تصـــفحه يف الغالـــب للنتـــائج العشـــرين أو الثالثـــني األوىل فـــان مل جيـــد مـــا 

                                                 
1 - Sherman, Chris. Price, Gary. The invisible Web : uncovering information sources search engines can’t 
see  . New Jersey : Cyberage Books, 2001 .p. . 27 

 .املرجع السابق.    املفهوم ، اEٔداء ، اEٔنواعاملفهوم ، اEٔداء ، اEٔنواعاملفهوم ، اEٔداء ، اEٔنواعاملفهوم ، اEٔداء ، اEٔنواع: : : :         حمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددةحمراكت حبث الوسائط املتعددة. س=يد، ربيع س=يد - 2
 62.ص. املرجع السابق. دراسة حتليليةدراسة حتليليةدراسة حتليليةدراسة حتليلية: : : : حمراكت حبث الصور الثابتة 'ىل Jنرتنت حمراكت حبث الصور الثابتة 'ىل Jنرتنت حمراكت حبث الصور الثابتة 'ىل Jنرتنت حمراكت حبث الصور الثابتة 'ىل Jنرتنت . س=يد ، ربيع  س=يد - 3
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أن نوضـح األمـور  وحـىت نفهـم طريقـة ترتيـب النتـائج جيـب .يبحث عنه فهو إمـا أن يغـري الكلمـات ، أو أداة البحـث
   : HTMLالتالية املتعلقة بتصميم املواقع يف بيئة 

شرح لعنوان الصفحة يضعه املصمم و يظهر يف رأس الصفحة جبوار اسم املتصفح : عنوان الصفحة • 
Internet Explorer مثال  

  .وميكن أن يوضع به وصف حملتوى املوقع و حيتوي العنوان: رأس الصفحة• 
احملتويات والكلمات املهمة إضافة إىل كل اإلضافات املتعلقة بسطور  ما يضم كل وهو: جسم املوقع• 

  . 1الربجمة للموقع

ويالحظ أن لكل حمرك حبث طريقته اخلاصة يف ترتيب نتائج البحث لدى عرضها على شاشة املستفيد ، 
عض احملركات بفهرسة مجيع فقد يكون التكشيف جلميع كلمات املوقع ، أو للمائة كلمة  األوىل فقط  ، إال أن ب

  .الكلمات مث يقوم بإزالة الكلمات الزائدة و غري املفيدة 

  :وهناك طريقتان أساسيتان لرتتيب النتائج مها 

يف بعــض احملركــات مثــل جوجــل يأخــذ هــذا العامــل أمهيــة قصــوى ويــتم قيــاس :  مــدى شــعبية الصــفحة  - أ
معينــة إىل كــل ســجل اســتنادا إىل عــدد الصــفحات  شــعبية الصــفحة عــادة إمــا بشــعبية االرتبــاط؛ حيــث تســند قيمــة

املرتبطة به، أو بشـعبية تكـرار الـدخول حيـث تسـند قيمـة معينـة أو مرتبـة للسـجل اسـتنادا إىل مـدى تكراريـة الـدخول 
 .على هذا السجل يف أوقات أخرى 

معظم حمركات البحث تعتمد على عدد تكرار كلمـة البحـث يف الصـفحة، :  تكرار كلمة البحث  -  ب
 .2ك تكون الصفحات اليت حتتوي عدد أكرب من كلمات البحث مراتب أعلىلذل

وميكن أن تعتمد طرق أخرى؛ إذ أن بعض احملركات تأخذ الصفحة ترتيبا أوليا إذا وجدت الكلمة املطلوبة 
الكلمة كما تؤخذ بعني االعتبار نسبة التكرار يف ترتيب النتائج؛ فنسبة تكرار . يف العنوان أو يف رأس الصفحة

ولعدد . املطلوبة من جممل عدد الكلمات يف الصفحة والصفحة ذات النسبة األعلى يتم ترتيبها يف املقدمة
الكلمات املدخلة اليت حتقق التطابق أثر واضح يف ترتيب النتائج خاصة إذا كان االستفسار يتألف من ثالث  

يبا أعلى من تلك اليت حتوي كلمتني أو  كلمات فإن الصفحات اليت تتضمن الكلمات الثالثة حتصل على ترت
 وختتلف حمركات البحث يف عرض الصفحات فبعضها جيلب مجيع الصفحات احملتوية للنص البحثي من.كلمة

                                                 
1- Manning, Christopher D.; Raghavan, Prabhakar; Schütze, Hinrich. An    Introduction     To    Information     
Retrieval. Cambridge : Cambridge University Press. 2009. p. 345 
2-  Hock, Randolph. The Extreme searcher's Internet handbook : a guide for the serious searcher. : New 
Jersey : Cyberage Books, 2007. p. 93 
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املوقع الواحد و يعطي إشارة إىل ذلك، والبعض اآلخر يكتفي بأكثر صفحات املوقع احتواء للكلمة ويعرض 
  .1تقليل نتائج البحثصفحة واحدة من املوقع املطلوب رغبة يف 

3.1.6.������	
�א��������������   :�  � & �%$#��א"! �ع�א

أدوات البحث األخرى  الباحثنيأثبتت الدراسات احلديثة يف جمال اسرتجاع املعلومات، أن سبب توجه 
على غرار األدلة املوضوعية ومواقع تقنية الفلكسونومي على اإلنرتنت هو أن استخدام حمرك البحث يف مجع 

  :وتنظيم حمتويات صفحات الويب ظهر عنه الكثري من املشاكل أمهها 

النتائج  مما يؤدي إىل نتائج غري مناسبة، وظهور آالف صعوبة صياغة االستفسار من قبل المستخدم �
فكلما زاد عدد كلمات االستفسار، ارتفعت معدالت  عند االسرتجاع أغلبها نتائج ليس هلا صلة مبوضوع االستفسار،

وكلما تكرر تكشيف الوثيقة من جانب أكثر من حمرك حبث واحد، ارتفعت . التداخل والتكرار بني حمركات البحث
أغلب حمركات عالوة على أن . ة ضمن جمموعة الوثائق املسرتجعةمعدالت صالحية الوثيقة، وارتفع معها ترتيب الوثيق

 .البحث تضم يف قاعدا قدراً كبريا من املواقع بغض النظر عن نوعية املصادر

، يعتمد حمرك البحث عل الربامج اآللية يف تكشيف حمتوى الويب املفردات لغة التكشيف غير المقيدة �
ال من الناحية الداللية، وال من الناحية اإلمالئية، وال من الناحية النحوية،  احلرة، ودون التقيد بلغة حمددة مسبقاً،

  :ما ينتج عنه بعض املشاكل أمهها

وهــو يعــين تعــدد املصــطلحات واأللفــاظ للمعــىن الواحــد، مثــل كلمــة الكومبيــوتر، احلاســب اآليل، : التــرادف •
  .احلاسوب فهي خمتلفة يف الشكل، لكنها متفقة يف املعىن

ويقصد به تلك الكلمات املتفقة يف الشـكل واملختلفـة يف املعـىن، مثـل كلمـة اجلمـل مبعـىن : االشتراك اللفظي •
 .العبارات، واجلمل مبعىن اإلبل

وهي تلك الكلمات اليت ترد بأكثر مـن شـكل حنـوي واحـد وذلـك حسـب موقعهـا  :تعدد األشكال النحوية •
أو جمـــرورة، كــذلك اجلمـــع، فهنـــاك مجـــع مـــذكر ومجـــع مؤنـــث  يف اجلملــة، كـــأن تكـــون الكلمـــة مرفوعـــة أو منصـــوبة

 .ومجع تكسري، وقد يكون للجمع أكثر من شكل مثل كلمة تقانني وتقنينات، وكلمة مشكالت ومشاكل

تكتــب ) كومبيـوتر(وهـو اخـتالف شـكل الكتابـة للكلمـة الواحـدة مثـل كلمـة : اخـتالف األشـكال اإلمالئيـة •
  . ، وهذه الظاهرة قليلة يف اللغة العربية مقارنة باللغات الالتينية)كمبيوتر(ذفها بزيادة الواو األوىل ومرة أخرى حب

                                                 
 :م�اح 'ىل الرابط ]. 'ىل اخلط) . [2004س]مترب ( 2. ع. cybrarians journal -.  حمراكت البحث 'ىل ش=بكة Jنرتنتحمراكت البحث 'ىل ش=بكة Jنرتنتحمراكت البحث 'ىل ش=بكة Jنرتنتحمراكت البحث 'ىل ش=بكة Jنرتنت. محمد عبده، فاطمة الزهراء - 1

/searchengines.htm2/www.cybrarians.info/journal/no   .-  2011-04-03^رخي الز7رة                     . 



  
  مكانة تقنية الفلكسونومي في ظل هيمنة محركات البحثمكانة تقنية الفلكسونومي في ظل هيمنة محركات البحث  

 

(FolksonomyFolksonomyFolksonomyFolksonomy)  بين هيمنة محركات البحث وفعالية تقنية الفلكسونومي : تنظيم واسترجاع المعلومات على الشبكة العنكبوتية   169
 

        

ومواقع تقنية الفلكسونومي،  جوجلوتتضح هذه املشكالت أكثر عند القيام مبقارنة بسيطة بني حمرك البحث  
دف إبراز اخلصائص اهلامة اليت يتميز ا كل نظام، جند أن أهم جوانب االختالف بني حمركات البحث ومواقع 

 :ة الفلكسونومي تكمن يف ما يليتقني


ا	� ا����ف� �
�����ك ا�� � ��
	
���� ا������ �
ا�� 

أ$!��� إ	"!ء 
  �!()ة ا��!	!ت


-, ا�+��
ى�� و

البحث من قبل  تبىن قواعد البيانات يف حمركا
برنامج املفهرس الذي يعتمد على برجميات 
تسمى يف الغالب بالعناكب أو اإلنسان 

 .أو زواحف الويب أو الديدان) الروبوت(اآليل

يقوم اإلنسان بإضافة املصادر واختيار املواقع 
باملوقع   ، اليت سيتم ختزينها بالقاعدة اخلاصة 

وال دخل ) URLs(وحفظ الروابط ومسارات 
 .للربجميات يف ذلك

 (+0 ا���"�/

تكشف كل الكلمات املوجودة يف صفحات 
الويب املدرجة يف قاعدة بياناا، ما عدا  

الكلمات اليت ليس هلا (كلمات الوقف 
مثل حروف اجلر وغربها، ) معان أو مفاهيم

 .أو حسب سياسة حمرك البحث

تكشف بعض اجلوانب احملدودة من املصدر يتم 
وحسب ما ). العنوان، املستخلصات، املؤلف(

يراه املستخدم مناسبا الهتماماته، ألنه املسؤول 
 .عن عملية التكشيف

�� (+��� ا�

أمر شاق وحيتاج لعدد من املهارات  
كثرة النتائج، البد . للوصول إىل نتائج جيدة

من االستعانة باسرتاتيجيات للحصول على 
 نتائج أفضل 

أسهل، ويف متناول مجيع الفئات من مستخدمي 
اإلنرتنت، كل املصادر ذات الصلة باملوضوع 
تكون مع بعضها يف شكل فئات موضوعية، ال 

 .تيجية أو تعديل استفسارداعي ألي إسرتا

 �1!ت ا���"�/
اللغة احلرة، وتعتمد على برامج آليات يف 

 . عملية التكشيف

اللغة احلرة، املستخدم نفسه من خيتار 
 ).الوسوم(املصطلحات الكشفية 

 456 ا���!23

كثرية جدًا وقد ال يكون ألغلبها عالقة 
التداخل، تفتقر إىل . باستفسارات البحث

 الدقة  

 قليلة نسبياً وذات عالقة مبوضوع البحث، 

أو �8+!ت     ا$���!ر
�� ا�

حتتاج إىل كتابة استفسار البحث، الذي 
 .حيتاج بدوره إىل مهارة يف الصياغة

تكون إما بالضغط على الكلمة املفتاحية 
أو من بكتابة استفسار البحث ) الوسم(اجلاهزة 

 .يف اخلانة املخصصة لذلك

  الفرق بين محركات البحث ومواقع تقنية الفلكسونومي) : 3(الجدول رقم 

وبالتأمل يف عناصر اجلدول، وأهم اخلصائص اليت  تتميز ا حمركات البحث، جند أن آليات عملها،  
تقوم على كفاءة التكشيف املطبق، هذا األخري يعتمد بدوره على اللغة غري املقيدة ما ينتج عنها الكثري من 
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الربامج اآللية من عناكب وزواحف، هي اليت تقوم مبهمة املطابقة بني املصطلحات املشكالت، خاصة وأن 
  .وكلمات االستفسار أثناء إجراء البحث

اعتبار أن املستفيد غالبًا ما ينظر إىل النتائج العشرة األوىل - وبتقومي النتائج العشرة األوىل لكل استفسار 
  : من حيث . اط بني االستفسار والنتيجةيتضح مدى االرتب -من قائمة النتائج املسرتجعة

ونظرًا الختالف طبيعة االسرتاتيجيات . االرتباط الفعلي بين استفسار البحث والنتيجة المسترجعة �
أو . املستخدمة مثل وضع العبارة املستفسر عنها بني عالميت التنصيص، ضمن ثنايا املوقع املسرتجع

باإلضافة إىل .تفصيلية مرتبطة موضوعيًا باستفسار البحثاسرتجاع املواقع اليت حتتوي على معلومات 
مدى تطابق النتائج اليت مع استفسار البحث املصاغ باستخدام معامالت املنطق البولياين، وهلا يف نفس 

 .الوقت عالقة موضوعية بذلك االستفسار

. ار البحثوحتتوي على معلومات غري تفصيلية عن استفس نتائج  البحث التي لها ارتباط جزئي  �
والنتائج اليت حتتوي على روابط لصفحات أخرى، أو معلومات ببليوجرافية عن مصادر تغطي موضوع 

 .االستفسار املطروح

باستفسار البحث، ولكنها اسرتجعت نظراً لورود بعض كلمات االستفسار  ليس لها عالقة النتائج التي �
 .ع االستفسارأو كلها يف املوقع، دون أن يكون هناك ارتباط موضوعي م

 .نظرا لكون الروابط معطلة أو املواقع مغلقة عدم االسترجاع أي نتيجة �

وعموما، إن عدم القدرة على صياغة االستفسار الدقيق واملطابق حلاجة املستخدم، يؤدي ال حمالة إىل فشل  
ن النتائج اليت ال عالقة النظام  املعتمد على اللغة احلرة يف فهم ذلك االستفسار، مما يدخل املستخدم يف فوضى م

بنسبة االستدعاء والدقة ،   هلا مبوضوع البحث، وهذا ما يعرب عنه يف جمال تقييم نظم اسرتجاع املعلومات
للداللة علي قدرة استدعاء مواد مفيدة، يف حني أن نسبة الدقة تستخدم للداللة علي  وتستخدم نسبة االستدعاء

فكلما : ما يوجب وجود عالقة طردية بني نسبة االستدعاء ونسبة الدقة قدرة جتنب املواد الغري مفيدة، وهذا 
الفرضية ما يربر حتقيق . وكلما زادت نسبة الدقة قلت نسبة االستدعاء.  زادت نسبة االستدعاء قلت نسبة الدقة

ملية اسرتجاع اإلسرتاجتيات املتنوعة واألساليب املستخدمة من قبل املستخدمني يف عواملتعلقة مبدى قدرة  األولى
املعلومات عرب حمركات البحث  بدليل  أن النتائج املتحصل عليها تفتقر للدقة والتغطية الكافية للموضوع املراد 

تتم  البحث عنه، وكذلك التداخل يف النتائج وتكرارها، وعدم مطابقتها ملدلول ومعىن مصطلحات االستفسار، إذ
يالحظ من إذ . عملية املطابقة للشكل اإلمالئي للمصطلح، وبالتايل عدم اإلجابة على احتياجات املستخدم

نتائج قصد احلصول على مادة واحدة مفيدة ، ولكنه غري  10سلوك الباحثني أم علي استعداد لإلطالع على 
  .مادة مفيدة 50نتيجة ليعثر علي  500مستعد للنظر يف 
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املطبقة،  ونوعية إسرتاتيجية البحث ،املصطلحات املستخدمة املشاكل وغريها املرتبطة بطبيعة ونظرًا هلذه
توجه الكثري من املستخدمني إىل البحث عن أدوات أخرى تقوم على أساس االنتقاء اليدوي ملصادر الويب ذات 

يتم بناء وتشكيل مناذج تقنية  القيمة العالية، وتصنفيها اعتمادًا على موضوعها، وخالفًا حملركات البحث فإنه
الفلكسونومي يدوياً، من خالل التوسيم، وحترير الكلمات املفتاحية إذ يقوم املستخدم بدور املسؤول عن عملية 
التكشيف والتصنيف، وغالبًا ما يكون  حريصا على انتقاء الوسوم ،رغم ارتباطها يف الكثري من األحيان بذاتية 

عملية االرتباط مبواقع الويب اليت يقوم بإضافتها، وهذا ما جيعل قواعد بياناا أصغر  املستخدم، هذه الوسوم تسهل
من قواعد بيانات حمركات البحث اليت ال تتوفر على تقنيات لفرز وانتقاء املصادر والروابط اليت مت زحفها من قبل 

   .الربامج اآللية القائمة بعملية التكشيف

ومدى تأثريه على عملية البحث واالسرتجاع،  جوجلعمل حمرك البحث  وبعد االنتهاء من حتليل آلية  
نأيت اآلن الوقوف على أهم املزايا اليت تضيفها مواقع الفلكسونومي حمل الدراسة إىل عملييت تنظيم واسرتجاع 

ين للويب املعلومات، والتعريف ا وبآليات عملها، واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها يف ظل تطبيقات اجليل الثا
)web 2.0(بغرض تقدمي  فكرة عن هذا النوع من أنظمة اسرتجاع املعلومات على الشبكة العنكبوتية ،.  

 : مواقع تقنية الفلكسونومي وآليات عملها .2.6

يف الواقع  تتجلى تقنية الفلكسونومي أكثر من خالل مواقع ويب تقدم هذه التقنية وتسمح 
وإضافة كلمات ووسوم لوصف مصادر معينة، خاصة منها اليت جتيب للمستخدمني بوضع إشارات، عالمات ، 

�:1ولفهم آلية عمل هذه املواقع من الضروري معرفة .عن احتياجام ومواضيع أحباثهم �

أمهية إنشاء أساليب وطرق لتصفح مصادر املعلومات املتوفرة على الشبكة العنكبوتية، حبيث ختدم هذه  •
اللغة املستخدمة واالحتياجات البحثية من املعلومات، وذلك من خالل  الطرق اهتمامات الباحثني من حيث

إنشاء وسوم وكلمات مفتاحية تصف املصطلحات واملواضيع املتناولة، أو باالعتماد على اللغة اليت تسهل عملية 
 .اسرتجاع والوصول إىل املعلومات املطلوبة

متنوعة للوصول إليها ، وهذه  عملية حتديد وسوم متعددة لكل موضوع؛ من خالل إنشاء طرق •
العملية ال ختتلف كثريا عن حالة املكتبات التقليدية عند وضع وترتيب كتاب حيمل عنوان معني يف أكثر من 

 .موضع على الرفوف

                                                 
1 - Smith, Gene. Op. Cit. . p. 03 
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اهلدف من إنشاء جسر يربط بني املستخدمني وكامل جمتمع املعرفة؛ فلكل مستخدم الوسوم اخلاصة به  •
من التطابق والتوافق االجتماعي حول اهتمامات معني ،خاصة وأن الوسوم اليت يتم  ويف حالة جتميعها تشكل نوع

 .إنشاؤها تكون جزء من جمموعة الوسوم لكل مصدر معلومات أو املوضوع الذي له صلة بذلك

مرونة الروابط املوجودة بني الوسوم واملواضيع، ألن الوسوم متثل اجتاهات جديد يف التواصل والتنقل بني  •
 .الروابطتلك 

الغرض من جتميع الوسوم مع بعضها البعض، خاصة أا متثل روابط ميكن استخدامها للوصول إىل  •
ويتجلى ذلك من خالل حمتوى مصادر . املعلومات يف مواقع أخرى تستخدم نفس األسلوب يف عملية التوسيم

 .يف جتميع واستخدام الوسوم 2.0املعلومات اليت تعتمد على تقنية الويب 

1.2KKKK6KKKK�'��(�)$��0W/.���א�-��,+�*�א�� �

من خالل اخلصائص اخلمسة سابقة الذكر، واليت جعلت من املواقع اليت تعتمد على تقنية الفلكسونومي، 
فعالة وفريدة يف تنظيم املعلومات، من خالل االستخدام اجليد للوسوم يف إدارة املعلومات، وكذلك اجلانب 

وختتلف هذه املواقع من حيث . االستخدام األكثر شعبية على الشبكة العامليةاالجتماعي الذي تتسم به كان هلا 
، ) Delicious(االهتمامات والتخصصات، فمنها ما يهتم باإلشارات املرجعية كاملفضالت االجتماعية مثل موقع 

، ومنها ما ) Librarything(ومنها ما يهتم بالتسجيالت البيبليوغرافية للكتب واملراجع مثل حالة املكتبة الرقمية 
، فضال عن مواقع تشارك الصور ممثلة يف ) Technorati(خيتص مبلصقات التدوين احلر عرب املدونات على غرار

) Amazon(، ومواقع عرض املنتجات التسويقية مثل موقع)Youtube(أو الفيديو عرب موقع ) Flickr(موقع 
  :وفيما يلي نتعرف إىل بعض هذه املواقع.وغريها

  ): ديليشيس) (Delicious(موقع  . 1.1.2.6

يعترب أول مفضلة اجتماعية رائدة على شبكة الويب، ويهدف إىل ختزين ومشاركة واكتشاف اإلشارات 
من طرف  2003كان الظهور األول هلذه املفضلة سنة . املرجعية اخلاصة مبصادر املعلومات املتاحة على الويب

بوالية كاليفورنيا األمريكية؛ إذ كان يف بادئ األمر عبارة ) Sunny vale(نة مبدي) Joshua Schachter(املهندس 
، إذ بلغ حجم استحواذ 2005العاملية سنة  Yahoo)(، حىت  اعتمدته مؤسسة  (Mux way)عن رابط ملدونة 

مليون بني رابط ومسار مت ختزينها   180مليون مستخدم، وما يفوق  5.3هذه املفضلة على ما يزيد عن 
،  اليت قامت )AVOS Systems(إىل شركة   2011أفريل من سنة  27مت بيعه يف . فضالت على املوقعكم

يكون من ) AVOS Systems(حبذف املنتديات املتصلة باملفضلة، وأعلمت املستخدمني أن التواصل عرب موقع 
خالل الربيد اإللكرتوين، األمر الذي لقي استهجانا من قبل غالبية املستخدمني الذين مل يتقبلوا الفكرة بعد أن 
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يف شكل شبكة اجتماعية، ومت إعادته إىل مالكه الياهو ، بعد مخسة ) Delicious(اعتادوا العمل على مفضلة 
  . 1التعديالت واخلصائص اليت مل تكن موجودة يف السابق ، جاءت جبملة منأشهر فقط يف نسخة جتريبية جديدة

، )Delicio.us(عدة تغريات على مستوى التسمية ، إذ كان يف األول  Deliciousلقد عرف موقع 
هنا على مكان النطاق اجلغرايف معربا عن ) us.(إذ تدل  عندما كان اال مفتوحا أمام املؤسسات اخلاصة،

ملدة معتربة من الزمن، إىل أن استقر على امسه احلايل   Del.icio.usالواليات املتحدة، مث حول بعد ذلك إىل 
Delicious   20082جويلية  31بداية من تاريخ.  

  

                                                                )Delicious(واجهة موقع ) :17(الشكل

   .delicious.com www  : المصدر

      

يف الصورة املوضحة أعاله، واليت تربز أهم اخلصائص والسمات ) Delicious(تتلخص آلية عمل موقع 
املميزة هلذا املوقع، هذه الصفحة عبارة عن مفضلة اجتماعية ألحد املستخدمني ، تشمل على قائمة بأهم املواضيع 

قد يكون الىت يهتم ا ، فبعد قيام املستخدم بإجراء البحث عن موضوع معني ، يقوم حبفظ النتائج املهمة واليت 
يف حاجة إليها مرة أخرى، وذلك باستخدام كلمات مفتاحية للموضوع املتناول ، وبإمكان املستخدم إضافة 

. الوسوم اليت يراها تعرب عن حمتوى كل نتيجة ن أو بالتعديل يف الوسوم املضافة من قبل مستخدمني آخرين
مستخدمني من تكوين قائمة من الوسوم وحفظها ضمن احلساب اخلاص باملستخدم صاحب املفضلة، ما يتيح لل

                                                 
1  - http://en.wikipedia.org/wiki/Del.icio.ushttp://en.wikipedia.org/wiki/Del.icio.us 
2  -  USF College of Education Laptop Initiative. Social Bookmarking with del.icio.us. http://fcit.usf.edu/laptop 

 التي الوسوم

 مستخدم أنشأها

 واحد

 الوسوم مجموع

 مع الصلة ذات

 الصفحة هذه
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أو الكلمات املفتاحية ، مشكلني بذلك فلكسونومي عن املوضوع قيد البحث، ومع عرض إحصائيات عن مدى 
تردد  كل وسم، وحتديد أكثر الوسوم تكرارا واستخداما بني الباحثني، الشيء الذي يساهم يف بناء كشاف من 

  الكلمات احلرة حول موضوع معني

على نظام تصنيف أفقي، غري هرمي، وبطريقة تسمح لكل املستخدمني )  Delicious(ويعتمد موقع 
بإنشاء كلمات مفتاحية أو وسوم، تعرب عن حمتوى املصادر املضافة على املوقع واليت تلفت انتباههم وختدم 

ل االختيار احلر ملصطلحات التكشيف، وبالتايل تشكيل منوذج لتقنية الفلكسونومي، أحباثهم، وذلك من خال
الذي يقوم على أساس التصور اخلاص بكل مستخدم يرغب يف إضافة وسوم أو وضع إشارات مرجعية على 

 أو االستخدام املتكرر للوسوم اليت مت إنشاؤها من قبل مستخدمني. مستوى املفضلة االجتماعية اخلاصة به
سابقني، الشيء الذي يتيح عملية استعراض كل الروابط اليت مت توسيمها بكلمات مفتاحية عند حفظ تلك 

، تسمح )صفحات الويب، مسارات، روابط(فالطبيعة الرتاكمية  موع املصادر املخزنة . املسارات أو الروابط
  .مستخدمني آخرينباإلطالع على اإلشارات املرجعية واملصادر اليت مت إضافتها من قبل 

  

)                                                 Delicious(أهم مكونات واجهة موقع ) 18(الشكل 

   .delicious.com www  : المصدر

ويف حالة إجراء حبث على مستوى هذا املوقع ميكن احلصول على نتائج مت حفظها ضمن مفضالت 
خاصة مبستخدمني آخرين، أو احلصول على نتائج من مواقع أخرى ، تستخدم نفس مصطلح البحث، لكنها مل 

ك املصطلح، ما خترت كوسوم ضمن القائمة املتوفرة على صفح املوقع ، وال من خالل املواضيع ذات الصلة بذل
مساعدة مهمة ) Delicious(يتيح الفرصة للباحث من إضافتها ضمن قائمة الوسوم اخلاص به، ويقدم موقع 

 بموضوع صلة لها التي الوسوم كل

 الويب صفحة

 بوسوم الويب صفحات كل

 أنشأها التي الفلكسونومي

 واحد مستخدم

 بوسوم الويب صفحات

 أنشأها التي الفلكسونومي

 المستخدمين كل
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للمستخدمني، باقرتاح وسوم  مركبة من مصطلحني أو أكرب ، باختالف مواضعها يف عبارات البحث، كأن تكون يف أول اجلملة 
 .بها النحوية، مثل املفرد واجلمع واملثىنأو وسطها، أو يف ايتها، أو باختالف تراكي

  

 Delicious           النافذة الخاصة بالتعديل في المفضلة االجتماعية ) 19(الشكل                    

   .delicious.com www:  المصدر

كما يتضمن املوقع كمفضلة اجتماعية، على قائمة من الروابط واملسارات اليت مت اختيارها ضمن أفضل 
تساعد املستخدم يف كل مرة  .املصادر على الصفحة االفتتاحية، مثل الصفحات األكثر شعبية، أو األكثر حداثة

إىل حفظ تلك املسارات على  ي حاسوب متصل باإلنرتنت ويف أي مكان وزمان، دون احلاجةيريد الولوج من أ
  .Internet explorer, Mozila, Opra, Google Chrome(1(شريط األدوات اخلاص باملتصفح 

متاحة كاملة أمام عامة املستخدمني،  Deliciousإضافة إىل أن اإلشارات املرجعية امللصقة على موقع 
ويف نسختها األصلية، من دون أية شروط وقيود، ناهيك عن إمكانية املستخدم من إنشاء عالمات خاصة باملواقع 
والروابط، واستعادة اإلشارات املرجعية اليت يراها ختدم اهتمامام املعرفية وجتيب عن تساؤالته البحثية ، وهذا ما 

ع ليس مكان حلفظ وختزين املصادر اخلاصة مبستخدم ما قصد االستفادة الشخصية،  وإمنا يعترب يؤكد أن املوق
احملتمل  مفضلة تتسم بالتشابك وتتيح تشارك املصادر من روابط، ووسوم، وإشارات مرجعية بني كامل العناصر

                                                 
1 - www. delicious.com       
 

 التي الوسوم كل
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 الويب صفحة
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ة على مستوى املدونات حدوث تواصل  فيما بينهم ضمن املوقع، وبالتايل إمكانية عرض املفضالت االجتماعي
  .1اخلاصة باملستخدمني

  :2ما يلي) Delicious(ومن أبرز املميزات اليت تتسم ا املفضلة االجتماعية 

عدم االعتماد على الربيد االلكرتوين يف تنظيم وختزين املواقع املهمة واملفضلة لدى املستخدمني، أو  �
كروابط مفيدة، بل يتم فقط مشاركته من خالل تقنية التشابك اليت إرساهلا إىل األصدقاء عرب الربيد اإللكرتوين  

يوفرها املوقع، مما يؤدي إىل الوصول إىل أهم املصادر اليت ختدم نفس املوضوعات واالهتمامات، فضال عن إمكانية 
الولوج  إنشاء إشارات مرجعية، وإضافة كلمات مفتاحية، للمواقع املرغوب تصفحها يف أوقات أخرى، مبجرد إعادة

إىل احلساب اخلاص بكل مستخدم على املوقع، أو عن طريق نقل هذه املفضالت من املصادر إىل شريط أدوات 
 ).Delicious(املتصفح، واختاذها كنقطة انطالق عند الرغبة يف الولوج إىل موقع 

ات سهولة الوصول إىل املفضالت واملواقع املرغوب فيها، بسبب إمكانية توسيم وإضافة الكلم �
املفتاحية املتعددة للمصدر الواحد، دون احلاجة إىل مراعاة ترتيب معني، أو االعتماد على نظام تصنيف حمدد 

 .لتخزين تلك املصادر، أو حىت انتقاء واصفات مقننة من املكانز أو قوائم رؤوس املوضوعات املعروفة

، إذ يتم إضافة املصادر اليت على إنشاء نوع من التشابك ) Delicious(تعمل املفضلة االجتماعية  �
ميكن استخدمها من قبل جمموعات تنشط يف إطار واحد خاصة يف جمال حتضري الدروس وإجناز البحوث أو 
احلصول على معلومات ختص موضوع واحد، على غرار ما حيدث عرب الشبكات االجتماعية التعليمية أو 

 .فضاءات التعليم اإللكرتوين 

إمكانية اقرتاح الوسوم والكلمات املفتاحية للمصادر املرغوب فيها واليت مت ) Delicious(يتيح موقع  �
، أو بإجراء تعديالت على الوسوم املضافة من قبل، اليت غالبا ما تكون   تأشريها ضمن املفضلة، عند كل استخدام

 .جوانبهكدليل أو مؤشر عند القيام بتنقيب عميق عن موضوع معني، بغرض مجع املعلومات حول خمتلف 

تساعد عملية تعقب الوسوم، أو تتبع روابط الكلمات املفتاحية اليت متت إضافتها من املستخدمني،  �
على البقاء يف تواصل مستمر مع املواقع األخرى، اليت يتصفحها مستخدمني آخرين  ضمن املفضالت اخلاصة 

كافة األفراد الذين قاموا بإضافة وسوم   م، وذلك بعرض املواقع اليت تكون هلا نفس الكلمات املفتاحية، وتشمل
 .لتلك املواقع، كما أنه من السهل العثور على أكثر املواقع شعبية وتداوال ملوضوعات البحث

                                                 
1 - Broitman, Robin .Ultimate Guide to Delicious Social Bookmarking. [en ligne]: 
http://www.interactiveinsightsgroup.com/blog1/ultimate-guide-to-delicious-social-
bookmarking/#ixzz1eeRcxVWk. Consulté le 25/12/2011. 
2 - Towson University . del.icio.us Social Bookmarking.. OTS PUBLICATION: ET05. [en ligne]. Disponible 
sur : http://www.towson.edu/OTStraining. Consulté le 14/12/2011. 
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من خالل هدا العرض السريع للمفضلة االجتماعية األكثر شعبية على الشبكة العنكبوتية، 
)Delicious(ا اكتسبت مكانة خاصة منذ أن تبنتهاالشركة العمالقة  ، جند أ)Yahoo( وبفضل اخلدمات اليت ،

  APIالواجهةتطبيقات برجمة إعدادات  توفرها للمستخدم، من بساطة واجهة االستخدام، املعتمدة على
)Application Programming Interface ( وسهولة ارتباط األفراد باملسار)URL( إىل استخدام إحدى ،

  .)RSS(املعلوماتية على شبكة اإلنرتنت املمثلة يف تقنية أهم وسائل تطبيق اليقظة 

  ): تكنوراتي) (Technorati(موقع  . 2.1.2.6

ما يعين )  Literature(و) Technology(هو اختصار مركب من كلمتني ) Technorati(مصطلح 
العنكبوتية، ويتضح من خالل استخدام التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف تدوين اإلنتاج الفكري على الشبكة 

، كمقابل للشبكة العنكبوتية العاملية، )live web(اختاذ املدونات الدعامة الرئيسية هلذا املوقع، املهتم بالويب املباشر
فعامل الويب املباشر عبارة عن جزء من الشبكة العنكبوتية العاملية، اليت تتميز بالتحديث التفاعلي والتحيني 

لية البحث من خالل املوقع دف التنظيم احلر للمحتوي املضاف من قبل املستخدمني، سواء وتتم عم.املستمر
تعلق األمر باحملتوي امللصق على املدونات، أو كان ممثال يف مقاطع الفيديو والصور الرقمية، واليت تندرج ضمن أهم 

  .1اإلعالم اجلماهرييةيف بعض األحيان تدخل ضمن وسائل  أنواع وسائل اإلعالم ، كما أا

وقبل تناول موقع تكنورايت  وعالقته بتقنية التوسيم وارتباطه بأسلوب التوسيم جمال الدراسة، من املهم 
أو مدونات ) blogs(إلقاء نظرة على املدونات اليت يعتمد عليها املوقع يف معاجلة حمتوياته من املصادر، فاملدونات 

ة اإلجنليزية،  عبارة نوع من أنواع الدوريات اليومية عرب اخلط املباشر، ملا كما هو شائع باللغ) weblog(الويب 
تتناوله من دراسات ومواضيع يف شكل مقاالت، يتم إضافتها يوميا، إذ أا إحدى الوسائل اهلامة يف التواصل بني 

ت معينة، تساعد يف األفراد، وال تسعى إىل اجتذاب اجلمهور  العريض ككل، بل تعمل على تلبية احتياجات فئا
منافسة الوسائل اإلعالمية املرئية على االنرتنت، على غرار الصحف اليومية على اخلط املباشر، وغين عن التعريف 
أن للمدونات تأثري كبري يف هذا اال ألا تعكس التنوع املوضوعي، واالختالف الفكري، ملاليني األفراد الذين 

منشورام، ويتواصلون من خالل املدونات، فداخل جمتمع التدوين، يقوم  امسونميتهنون الكتابة والقراءة  يتق
املدونون بالتواصل فيما بينهم، باالعتماد على أسس منتظمة، وهذا يعين ارتباطهم مع بعضهم ضمن سياق 

  .تفاعلي، يتشابه إىل حد بعيد مع تقنية احملادثة املفتوحة، طبعا إذا كان موقع تكنورايت متاحا

                                                 
1 - Wendy Boswell. Technorati, a Blog Search Engine : Search the Blogosphere with Technorati. [en 
ligne].disponible sur : http://websearch.about.com/od/enginesanddirectories/a/technorati.htm. Consulté  le 
11/11/2011. 
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ل موقع تكنورايت على تتبع، وتعقب ما يضاف إىل املدونات من حمتويات، دون إمهال التعليقات يعم
والشروحات اليت قد تكون مصاحبة لتلك احملتويات، حيث يتم تكشيف الروابط بسرعة كبرية؛ وعلى سبيل املثل 

مدونة يتم  18فهناك حوايل ، يتم حتديثها بكيفية جيدة، 1ألف مدونة جديدة يوميا 175يتم إنشاء ما يزيد عن 
مليون ملصقة مدونة يف اليوم، الشيء الذي  1,6حتديثها يف الثانية الواحدة، وهذا يدل على أنه يتم إضافة 

  .يضمن عدد هائل من الزوار احملتملني للموقع

  

)                                                                                                                            Technorati(واجهة موقع ) 20(الشكل

  www.technorati.com: المصدر           

ما أشرنا سابقا تعترب املدونات الدعامة الرئيسية ملوقع تكنورايت، فبعد إنشاء حساب جماين خاص وك
باملستخدم على املوقع، يسمح بإلصاق وإضافة حمتويات على مستوى صفحات املدونات باملوقع املستضيف لعدد 

خدمني على معرفة بعضهم هائل من املدونات اليومية، وبطريقة متسلسلة، ذلك احلساب اخلاص يساعد املست
البعض، واإلطالع على االهتمامات واالحتياجات املعرفية اخلاصة بكل مستخدم ، وكذلك املساعدة يف عملية 

زيادة على ما يوفره املوقع من خدمات مفيدة للمستخدم، حيث يتوفر على روابط خاصة باألخبار . التشابك
األخبار واملدونات، باإلضافة إىل جمموعة هامة من : مها واملستجدات اليومية، مقسمة على فئتني رئيسيتني

، وكل فئة موضوعية هلا )إدارة األعمال، التسلية، الرياضة، التكنولوجيا، أساليب احلياة(املواضيع اليت م املستخدم 
يت تليب بإمكان كل عضو ضمن موقع تكنورايت أن خيتار املدونة ال. مدونات خاصة ا ومواد إخبارية مرتبطة ا

                                                 
1 - Web Traffic Machines .How to Bookmark for Free Web Traffic.  P. 19.[en ligne]. Disponible sur : 
http://www.ViralEbookExplosion.com /  Consulté le 18/11/ 2011 
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احتياجاته املعرفية، وإدراجها ضمن مفضالته من املدونات، حىت ولو أنشأها مستخدم آخر، كذلك بالنسبة 
لألعضاء فله احلرية يف اختيار العضو أو أكثر قصد إنشاء عالقات تبادل وتشارك احملتوى، من خالل اإلطالع 

ء إضافة املصادر أو إنشاء وسوم، ووصف هذه على امليوالت الشخصية للمستخدمني، واليت قد تتضح أكثر أثنا
وذه الطريقة ميكن حتديد أهم املدونات اليت مت .احملتويات باستخدام كلمات مفتاحية  تعكس تلك االهتمامات

كا يتيح املوقع للمستخدم البحث داخل جمموع املدونات امللصقة . إضافتها من قبل مستخدم ما على املوقع
و بالبحث داخل املدونة الواحدة، دف جتنب تكرار النتائج اليت قد تتناول موضوع بواسطة صندوق البحث، أ

  .  واحد من جانبني خمتلفني

هذا املوقع ميتاز بالقدرة على التمييز بني املدونات اليت مت اختيارها ووضعها ضمن القائمة املفضلة، 
هذه التعليقات حبجم أكرب من املدونات للمستخدم، وأفضل التعليقات والشروحات اليت جاءت حوهلا، وتكون 

نفسها، خاصة إذا كان املوضوع مطروحا للنقاش وحيظى بالعديد من التوجهات الفكرية، فإذا كان الغرض من 
إنشاء هذه املدونة هو بث ونشر املعلومات، فال ميكن احلصول على تعاليق كثرية، لكن قد تندرج التعاليق ضمن 

دمني، يف حني أن املدونة امللصقة فهي أكثر تفاعلية، وتستدعي الكثري من املناقشة مفضالت الكثريين من املستخ
  .والتعليق

  

                         )Technorati( قائمة الوسوم للشهر األخير بموقع)  21(الشكل                 

  /www.technorati.com/tag :المصدر                

 إال ،)Delicious( مبوقع مثيلتها عن ،)Technorati( موقع عرب وتعديلها الوسوم إضافة طريقة ختتلف ال
 فالوسوم أعاله الشكل خالل من ذلك ويتضح واستعرضها، الوسوم تنظيم طريقة يف يكمن البارز االختالف أن

 تم التي الوسوم

 في إضافتها

 األخير الشهر

 )ألفبائي ترتيب(

 إضافة رابط

  جديدة وسوم
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 خالل أضيفت اليت الوسوم جمموع من الواحدة الفلكسونومي تتشكل فلكسونومي؛ مكونة قوائم شكل على مرتبة
 الوسوم فمجموع فلكسونومي، يشكل األجبدية من حرف وكل ألفبائيا، ترتيبا مرتبة االستخدام، من األخري الشهر

 الوسوم ترتيب يف الطريقة هذه وتسهل احلروف، باقي مع الشيء نفس فلكسونومي، تكون (A) حبرف تستهل اليت
 .1حداثة األكثر واملوضوعات تكرارا، األكثر الوسوم تصفح املستخدم على

عالوة على كل ذلك يقوم موقع تكنورايت بعرض الصفحات األكثر شعبية، وكذلك املدونات اخلمسة 
تلك اليت يتم التصويت عليها ضمن املفضالت من قبل غالبية املستخدمني، كما أا ، وهي )Top 5(األفضل

تقدم روابط أخرى إىل املدونات املائة املفضلة، حيث يظهر كذلك عدد األفراد الذين قاموا بالتصويت على 
ذ على معظم مدونات معينة كمفضالت، فالصفحة الشعبية تقوم برتتيب املدونات اخلمسة األحسن، واليت تستحو 

 .التعليقات املقدمة حول املدونات اجليدة، يتم عرضها على ذات الصفحة

 ):Librarything(موقع .3.1.2.6

، حيث ميكن للمستخدمني  Tim Spaldingعلى يد  2005هو أحد املواقع اليت ظهرت يف عام   
يتيح استرياد البيانات فهرسة وتصنيف جمموعام اخلاصة من الكتب على اخلط املباشر، كما أن املوقع 

  .2جبانب بعض املكتبات األخرى Amazonالببليوجرافية املوجودة يف موقع مكتبة الكوجنرس باإلضافة إىل موقع 

دالة أو  خاصا به، من خالله ميكنه البحث بأي كلمة  وبإمكان املستفيد أن ينشأ على املوقع حسابا
، وتظهر نتائج البحث يف شكل تسجيالت بيبليوغرافية، ميكن إضافتها  ISBNموضوع أو مؤلف أو رقم معياري 

وبالتايل . إىل الكتب املختارة) Tags(إىل املكتبة اخلاصة باملستخدم على املوقع مع إمكانية إضافة الواصفات احلرة 
هة برؤؤس إمكانية املستخدم من وضع املصادر من الكتب يف فئات موضوعية من خالل استخدام الوسوم الشبي

املوضوعات،كما تتيح هذه املكتبة اكتشاف املستخدمني الذين هلم نفس االهتمامات وتتشابه الوسوم اليت 
ماليني  كتاب،  4، بــ 2006وقد بلغت عدد الكتب اليت مت فهرستها حىت سنة . أضافوها  حول موضوع معني

مليون كتاب  31  2008 سنة بدون التكرارات، وقدرت  يف) Tags(واصفات حرة  213.862إىل جانب 
  .3مليون 23إىل ) Tags(ووصلت الواصفات احلرة 

                                                 
1 - www.technorati.com  
2 - Caimei Lu, Jung-ran Park . User tags versus expert-assigned subject terms: A comparison of 
LibraryThing tags and Library of Congress Subject Headings. (Journal of Information Science) . vol. 36 (6) 
2010, pp. 763–779.[en ligne].disponible sur : http://jis.sagepub.com/content/36/6/763. consulté le 25- 11- 2011. 
3 - LibraryThing Zeitgeist (2011).[en ligne]. disponible sur  : http://www.librarything.com/users.php. Consulté le 
30 /10/ 2011 
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،                                                               )Librarything(الصفحة الرئيسية لموقع ) 22(لشكل ا

  http://www.librarything.com/users.php: المصدر 

وتظهر سهولة استخدام املوقع يف خطوات تنظيم اموعات املتمثلة يف الكتب املفضلة، فتتم عملية 
ألجل إضافة أحد الكتب  Add Booksضغط على من خالل الافة كتاب إىل مفضلة أحد املستخدمني، إض

املرغوب يف استخدامها وإدراجها ضمن االهتمامات الشخصية، وذلك يكون بالقيام بنوع من الفهرسة أو 
رأس  التكشيف املباشر للكتاب، وهي طريقة شبيهة بإنشاء بطاقة فهرسة باملكتبات التقليدية؛ من خالل إدخال

يف املقابل تكون عملية االسرتجاع بواسطة صندوق . ISBNي الرقم املعيار املوضوع، اسم املؤلف، كلمة دالة، 
استعراض النتائج  يف قائمة على ميني الشاشة، تكون مرتبة حسب مدي ؛ إذ يتم Search البحث واختيار  

تكرار استخدام الكلمات املفتاحية املستعملة أثناء عملية البحث، ويتم االختيار من بني التسجيالت املتوفرة، ما 
تصف ) Tags(وهنا تكون عملية التوسيم أو التصنيف احلر بإدخال واصفات حرة . اهتمامات الباحثخيدم 

حمتوى الكتب املسرتجعة ضمن النتائج حسب أفكار وتوجهات املستخدم والعالقات اليت يراها بني الوسوم وتلك 
  وهناك املكتبات اليت أتاحت.1وبالتايل الرجوع إليها عند احلاجة الكتب؛ اليت يتم  حفظها ضمن اختياراته ،

                                                 
1 - http://www.librarything.com  
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Library Thing  وتعترب مكتبة  .عرب فهرسها املباشر واستخدمت الواصفات احلرة كما هي دون أي تعديل
Danbury Public Library   أول مكتبة تستخدمLibrary Thing  ا على اخلط املباشر 1.عرب الفهرس اخلاص 

 

)                                             Library Thing(مكونات واجهة موقع ) 23(الشكل 

  http://www.librarything.com:المصدر 

وقع توفره على سحابة الوسوم اليت متثل جمموع الوسوم هذا امل ويتضح من الشكل أعاله، أن ما مييز 
املضافة واملعربة عن موضوع البحث، وكذا املوضوعات ذات الصلة بذلك، والناجتة عن عملية  توسيم الكتب 

ضافة كلمات مفتاحية وواصفات تعرب عن حمتوياا، فسحابة الوسوم هي فلكسونومي منظمة ومرتبة وفق مدى وإ
 3إمكانية االختيار بني   Library Thingوتتيح  تكرار وتردد مصطلح البحث بني املستخدمني والباحثني،

وهناك أيضا ما  .للواصفات احلرةحيث يقوم املوقع بعمل تنقيح وتصفية ) Tags(مستويات من الواصفات احلرة 
ضمن فهرس    LibraryThingحيث ميكن استخدام ،  LTFL ( Librarything For Libraries(يسمى بـــ 

استخدام الواصفات  بذلك  حتميل التسجيالت على صيغة مارك، متيحا   املكتبة على اخلط املباشر عن طريق
يوم وميكن إتاحتها على  60احلرة املوجودة باملوقع وربطها بالفهرس املباشر للمكتبة، وتتاح هذه اخلدمة جمانا ملدة 

                                                 
1 - Luiz H. Mendes,. Subjecting the catalog to tagging. (Library Hi Tech). Californie : Emerald Group.Vol. 27. 
No. 1, 2009 .pp. 30-41. [en ligne] . disponible sur :  www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm . consulté le 
14/12/2011. 
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استالم التسجيالت الببليوجرافية االختيار ما بني إتاحة هذه  ، وميكن ملسؤويل املكتبة بعد$ 1000الدوام مقابل 
  . 1باشر لديها أم غلقه مع إمكانية فتحة يف أي وقت أخرالبيانات من خالل الفهرس امل

إن نظام التوسيم الذي تعتمده هذه املكتبة هو املثال الواضح واملناسب لشرح تقنية الفلكسونومي، إذ 
مينح املستخدم مكانة أساسية يف تكوين جيمع بني التعاريف، واخلصائص اليت مت عرضها يف الفصل السابق ، ألنه 

خاصة وأن رؤوس املوضوعات يف جمموعها تشكل مكنز من املصطلحات لتنظيمية ملصادر املعلومات ، البنية ا
املقيدة، مت اختيارها من قبل املكشيفني من املكتبيني، الذين قاموا بوصف الكتب املتوفرة  باملكتبة باالعتماد على 

، ستخدام املتكرر موعات املكتبةمنهج موضوعي يف ذلك، يف حني جند أن الوسوم مت تشكيلها من خالل اال
  .اليت تتيح للمستخدم احلرية يف إضافة الوسوم والكلمات املفتاحية اليت يراها تتالءم واحتياجاته اخلاصة

  :تقنية الفلكسونومي  ودورها في تنظيم واسترجاع المعلومات .2.2.6

املقيدة، أو ما يعرب عنه باللغات احلرة، على املفردات غري ، إن  تقنية الفلكسونومي تعتمد يف آلية عملها
مما جيعلها تشرتك مع النظم األخرى اليت تستخدم اللغة الطبيعية يف اختيار الواصفات والكلمات املفتاحية، ومن 

  .جهة أخرى تستخدم  هده التقنية نظام اجتماعي تعاوين، تفتقد إليه النظم املعلومات األخرى يف تنظيم عناصرها

  : ت استخدام تقنية الفلكسونوميحاال. 1.2.2.6

أهم جماالت التوسيم، وكيفيات اندماجه مع خطط التوسم األخرى، إال أن تقنية  اسابق تناولنا يف
الفلكسونومي قد تكون مفيدة لنفسها وختدم عناصرها، وذلك يعود لألمهية الكربى اليت تقدمها عرب احلاالت اليت 

  :2ميكن أن تستخدم فيها

املصطلحات والفئات املوضوعية الغامضة يف أبعادها املوضوعية، كاملصطلحات احلديثة النشأة، تسمية  �
فعند احلديث على خطط التصنيف املمكنة، باإلمكان إدراج . واملتطورة، حبسب تغري ااالت اللغوية

 .تقنية الفلكسونومي كبعد آخر ملوضوع التصنيف

ملعلومات اليت تسمح بالتنظيم احليوي والديناميكي التفاعل الديناميكي على مستوى فضاءات ا �
للمعلومات ،مبا يشمله من منو، سرعة، وتغري، إذ  تساعد تقنية الفلكسونومي على مسايرة التغريات 

 .احلاصلة

                                                 
1 - Giustini Dean, Hooker Daniel. Social cataloguing: an overview for health librarians.. JCHLA / JABSC 
Vol. 30, 2009. [en ligne]. disponible sur  : www.pubs.chla-absc.ca . consulté le 27/11/2011. 
2 - Shirky, Clay. Ibid. 
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عند بناء العالقات الداللية على مستوى أنواع أخرى من : العالقات الداللية املتعددة، غري النقدية �
 . ملستخدم تشكيل بنية منظمة لتقنية الفلكسونوميالتصانيف، بإمكان ا

تعدد وجهات النظر واختالفها حول موضوع واحد، مبا أن النظم التقليدية يف التصنيف تعكس وجهة  �
  .نظر فردية، فالفلكسونومي بإمكاا التعبري عن وجهات نظر متعددة وكثرية

  :كنظام للغة غير المقيدة  تقنية الفلكسونومي. 2.2.2.6

 ،من اللغات الطبيعية تتخذ تقنية الفلكسونومي مرجعا لتكشيف حمتوياا، كغريها من النظم األخرى اليت
ما جعلها تواجه العديد من الصعوبات، مثل التعمق يف املعاين والدالالت، تعدد املرتادفات، واالختالف بني 

، زيادة على غياب التوجيه على املصطلحات، إضافة إىل تنوع مستويات التخصيص من حيث بناء العالقات
ومعروف أن الرتاكيب النحوية هي . مستوى الرتاكيب النحوية والتنوع الشكلي للمصطلحات والنماذج اإلمالئية

نظم لغوية تعتمد على األخذ بعني االعتبار الفراغات املوجودة على مستوى الوسوم من حيث االختالفات 
  .ض النظم، يف حني أن البعض اآلخر جتاهل ذلكاإلمالئية والكتابة اللغوية من طرف بع

قد تكون هناك أخطاء كثرية  يف  وبسب االستخدام غري السليم للكلمات املفتاحية من قبل املستخدمني
عملية التكشيف على مناذج الفلكسونومي، بعكس اللغات املقيدة واملستخدمة من قبل أخصائيني يف جمال 

الفلكسونومي تتصف بنوع من الذاتية يف إضافة الكلمات املفتاحية ، وإن كان هذا التكشيف، ويف الواقع إن تقنية 
من عيوا لدى الكثريين إال أنه يف ذات الوقت يبقى من مؤشرات إضفاء طابع اخلصوصية على الكثري من النظم، 

 املقيدة ال ختلو منوهذا ال يعين أن اللغة . مبا يتيحه املستخدم من تفاعل فوري مع النظام وتغذية راجعة له

النقائص، بل أن عيبها األكرب يعترب قوة اللغة احلرة، بدليل، الصعوبات والعوائق املرتبطة باجلهد والوقت واألعباء 
توسيم الفكرية األخرى اليت تقلل من استخدام اللغات املقيدة، ما أدى إىل االنتشار الواسع الستخدامات نظم ال

 . االجتماعية والتعاونية

  :تقنية الفلكسونومي كنظام اجتماعي تعاوني . 3.2.2.6

يعمل معظم املستخدمون أثناء القيام بعملية التوسيم  على منح أنفسهم فرصة ، ال ميكنهم احلصول 
عليها يف نظم التكشيف األخرى، واليت تستعني بعدد معني من املكشفني، فاالستعانة بعدد كبري من املكشفني، 

دية ومصداقية كل من املكشفني ومجهور املستخدمني أنفسهم، إذ مينحون ألنفسهم له عالقة وطيدة مبدى ج
فرصة التواصل مع النظام من خالل التغذية الراجعة النادرة على النظم األخرى، واليت تتضمن التكرار واحملاكاة مع 

. د ومتفق عليهأساليب عمل النظام، وذلك بالتفاوض يف استخدام معاين املصطلحات بغرض حتقيق فهم موح
فاحلاجة إىل املعاين اخلاصة والشخصية، ليس له حدود وضوابط حتكمه، بل مشكلة التجانس واملطابقة بني 
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املصطلحات هي اليت أدت إىل ظهوره، السيما وأن املعاين املشرتكة واالستخدامات املختلفة  لأللفاظ، تظهر من 
  .خالل تراكم اجلهود الفردية للمستخدمني

وعند والتطبيق الفعلي لنظام الفلكسونومي ،يالحظ أن له العديد من امليكانيزمات واآلليات تسهل عمليا 
عملية تشارك املعاين بني املستخدمني، من خالل اقرتاح الوسوم األكثر شعبية، واملعتمدة من قيل مستخدمني 

الوسوم اليت غالبا ما تستخدم مع وبكشف العالقات الداللية بني . آخرين بنفس املدلول ملصدر املعلومات نفسه
بعضها البعض، واليت تسمح لألفراد من االشرتاك يف توحيد الوسوم، هذه املقاربة مهيأة حىت تعوض تلك الوظائف 

  .اليت تؤديها املكانز عند استخدام اللغات املقيدة

وتنهار، وتتحول  ، أن الوسوم اليت تظهر متكافئة ومشرتكة، قد تزول)Shirky(ويرى أخصائي املعلومات 
إىل مصطلحات فردية خاصة، يتم اختيارها كمفردات مقيدة، وميكن توضيح االختالف يف حتقيق املعاين املتفق 

، فمثل هذه "السينما"و" األفالم"عليها، من خالل تقنية الفلكسونومي، على سبيل املثال الفرق بني مصطلحي 
ا باالستعانة بنظم التوسيم االجتماعي، حيث أن نتائج االختالفات الطفيفة بني املصطلحات ميكن معاجلته

ملصادر املعلومات ، ال يتجلى بسهولة من خالل التداول واالستخدام الفردي ، فالوسوم  االستخدام الذايت الواسع
قد تكون احتمالية، وهذا قد يتميز بشيء من االحنياز والذاتية، خبالف التكشيف الفردي باستخدام املفردات 

  . 1دة، حيث تكون املصادر مطابقة للفئات املوضوعيةاملقي

ذا يتضح أن للفلكسونومي جانبني مهمني على مستوى تنظيم املعلومات، خيتص اجلانب األول 
باألبعاد الفردية اخلاصة، حيث ختول لألفراد املشاركة يف نظام التوسيم املشكل لنماذج الفلكسونومي،  هذا 

عقب من قبل املستخدمني اآلخرين، نظر لكون النظام يستفيد بشكل مباشر من اجلانب حيتاج إىل متابعة وت
ويرتبط اجلانب الثاين باألبعاد االجتماعية والتعاونية، اليت جتعل  ، .مشاركة األفراد يف عملييت التنظيم واالسرتجاع

عدى إىل استكشاف من تقنية الفلكسونومي متعددة االستخدام، وال تقتصر على االسرتجاع والتنظيم، بل تت
املصطلحات اجلديدة، واملساعدة يف التعرف على اجلوانب األخرى اليت قد يعاجل منها املوضوع، وجيهلها 
 املستخدم، لكن مل يدرج مصطلحاا ضمن استفساراته البحثية، من خالل التعامل مع نظام متعدد املستويات،

رية تامة، وأيضا بتقاسم الشرح والتعليق للموضوع مع وضع الكلمات الرئيسية للمحتوى حب للمستخدم حيث يتيح
اليت يروا  متكافئة، وشائعة  الكلمات باستخدام  مشاركة املستخدمني الدين لديهم نفس االهتمامات

الشيء الذي حيقق صحة الفرضية الرابعة واملرتبطة مبدى قدرة املستخدم على التفاعل وتشارك مصادره  االستخدام،
  :خرين من خاللمع األفراد اآل

                                                 
1- Shirky, Clay. Social software and the politics of groups. (Clay Shirky’s Writings About the Internet). [en 
ligne] . disponible sur : http://shirky.com/writings/group_politics.html . Consulté le 30/11/2011. 
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تعدد املستخدمني يف التعامل مع النظام ومعرفة التنوع يف االهتمامات، يساعد الباحث يف احلصول على  �
 .معلومات ختدم احتياجاته، وحتيط برغباته املعرفية

تنوع مصادر املعلومات املضافة أو املستخدمة من قبل أكثر من مستخدم، واالعتماد على كلمات  �
ومشرتكة، ما ينتج عنه أفكار جديدة للتفرعات األخرى للموضوعات اليت تفيد الباحث، مفتاحية خمتلفة 

 .وذلك راجع لتشابه الكلمات املفتاحية والوسوم مع تلك املستخدمة من قبل أفراد آخرين

  :المكتباتبسيم وتقنية الفلكسونومي تطبيق أساليب التو. 3.2.6

أساليب التوسيم االجتماعي على مستوى البيئة التقليدية يقر الكثري من الباحثني بضرورة إدماج 
أن هذه التقنية بإمكاا  )Spiteri(للمكتبات، من خالل ضم تقنية الفلكسونومي مع نظم تصنيفها، إذ يرى 

ة على اخلط املباشر ، وذلك بالسماح للمستخدمني من إنشاء حإعطاء وإضافة قيمة تنظيمية للفهارس العامة املتا
من مكانز وقوائم (شخصية خاصة م تتيح هلم اإلضافة إىل نظم املفردات املقيدة الذي تعتمد عليها فضاءات 

، باإلضافة إىل إمكانية إنشاء جمموعات تكون هلا نفس االهتمامات، وهذا ما تبناه 1)رؤوس املوضوعات
)Maths(   ا تسهيل عملية تطوير نظماملفردات املقيدة، وإضافة حني أكد على أن تقنية الفلكسونومي بإمكا

مناهج جديدة لتكوينها، إذ ركز على ضرورة وجود نظام متهيدي، ميكن من خالله استخدام الوسوم الشائعة لتنمية 
  .2املفردات املقيدة، واليت تعرب بدقة على املستخدم

تنظيم وبغرض إدراج التوسيم االجتماعي، وإضافة اإلشارات املرجعية للمعلومات اإللكرتونية يف 
املعلومات، مت إجراء بعض الدراسات للتعريف بأمهية هذا األسلوب، وما ميكن أن يقدمه يف جمال تنظيم واسرتجاع 
املعلومات، وإبراز الكيفيات اليت ميكن من خالهلا إدراج تقنية الفلكسونومي مع نظم إدارة املعلومات، وهذا ما مت 

يا، بوصف مناذج تطوير املصادر وإدارا، واإلسهامات اليت ميكن تطبيقه على مستوى شبكة قطاع الرتبية باسرتال
إضافتها بواسطة استخدام التقسيمات املوضوعية لتقنية الفلكسونومي، وكذلك اقرتاح مصطلحات التوسيم من 

  . قبل املستخدمني واختيار ما يناسبهم من مفردات

راجعة للعملية االتصالية بني املستخدم ونظام ويف قطاع املكتبات، تعمل الفلكسونومي على تقدمي تغذية 
املعلومات، وبالتايل ملء الفراغات والنقائص اليت تعاين منها هذه النظم خاصة من حيث التغطية املوضوعية لنظم 
التكشيف والتصنيف من جهة، ومساعدة املهنيني من مكشفني ومصنفني على ضبط املصطلحات اجلديدة، 

  .قسيمات والتصانيف املعمول ا من جهة ثانيةواستخدامها يف حتسني الت

                                                 
1 - Caimei Lu, Jung-ran Park. op. cit. p.767. 
2 - A. Mathes, Folksonomies – cooperative classification and communication through shared metadata. 
(Computer Mediated Communication). [en ligne].disponible sur : www.adammathes.com/academic/computer-

mediated-communication/folksonomies.html . consulté  le 20/11/2011 
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وقد الحظ أخصائيو املعلومات، أن احلدود اخلاصة بنظم املكتبات احلالية يف تراجع من ناحية التغطية، 
إىل  والصلة باملوضوع، عن طريق صياغة االستفسارات، يرجع ذلك حسب املسؤولون على املكتبات أنفسهم،

لية التكشيف باستخدام املفردات املقيدة ما يعين االعتماد على اللغات الطبيعية األساليب اليت تقوم عليها عم
املقيدة، و اليت غالبا ما تكون صعبة بالنسبة للمستخدم عند صياغة االستفسارات، واستخدام كلمات معينة 

سعى املكتبيون ، وبناءا على ذلك ي1تنتمي إىل جماالت متعددة، وتتبلور يف تسجيالت خمتلفة لفهارس املكتبات
ومهنيو املعلومات يف عصر اجليل الثاين من  الويب، إىل تعزيز نظم املكتبات القائمة على بناء اإلشارات املرجعية 
و الوسوم االجتماعية اليت يقوم املستخدم بإنشائها وإضافتها لوصف جمموعات ضمن هذا النظام، باملوازاة مع 

مات املفتاحية اليت تعتمد على املفردات املقيدة اليت أنشأها املكشف، إمكانية صياغة استفسارات باستخدام الكل
قصد البحث على التسجيالت البيبليوغرافية ذات الصلة بتلك املواضيع، وتكون النتائج املسرتجعة مرتبة حبسب 

ثر على تشابه العالقات وتقارب الوسوم مع كلمات االستفسار، ويكون قياس عملية املطابقة بني كلمتني أو أك
وبتقييم األداء واستخدام هذه التقنيات اجلديدة، يثبت أنه بإمكاا . أساس الظهور املشرتك، وعالقة التشابه

التقليل من مشكلة تداخل النتائج، وحتسني مدى التحقيق اإلمجايل للبحث، عالوة على عدم إضاعة الوقت يف 
  .صياغة االستفسارات الصائبة

على مستوى املكتبات الرقمية، اليت تتخذ من التوسيم إحدى العمليات اهلامة  وقد ثبت جناح هذه التقنيات
يف تنظيم جمموعاا، و األساليب الراقية يف اسرتجاع مصادرها، وخري مثال على ذلك املكتبة الرقمية 

)Librarything( حيث يتم متثيل التسجيالت بالوسوم فقط، وان عملية البحث تكون على أساس التقارب ،
  . ني الوسوم، والكلمات املفتاحية لالستفساراتب

  :نماذج استخدام التوسيم بالمكتبات. 1.3.2.6

لقد كان تطبيق واستخدام تقنيات الوسوم االجتماعية واإلشارات املرجعية  بنظم املكتبات واملعلومات، 
 :املختصر لـ ) HarvANA( مع اإلنشاء الفعلي للميتاداتا وتطبيقه على أساليب الفهرسة التقليدية، فكان نظام

(Harvesting and Aggregating Networked Annotations) ويعين  استخراج وجتميع الشروحات على ،
 Resource Descriptionاملصدر  ، أي إطار وصف)RDF(على  منوذج   شبكة اإلنرتنت والذي يقوم

Framework  واليت هي شبيهة يف عملها بامليتاداتا . ، يف متثيل الوسوم املضافة من قبل مجهور املستخدمني
غري أن املستخدم  له احلرية  إما بإضافة وسوم جديدة، أو اختيار الوسوم املقرتحة واألكثر شعبية، أضف . املهنية

                                                 
1 - Caimei Lu, Jung-ran Park. op. cit. p.768 
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إىل ذلك أن واجهة  البحث تسمح للمستخدمني بالبحث فقط من خالل امليتاداتا الرمسية من وسوم وإشارات 
  . 1مرجعية

، لوب التوسيم ضمن نظامها الوثائقيعلى إدخال أس كتبة اجلامعية لوالية بنسلفانيا األمريكيةوقامت امل
، Penntags(2(قصد تسهيل مهمة املستخدم يف تنظيم واسرتجاع مصادر املعلومات العامة فأطلقت مشروع 

ية تكشيف الكتب، والذي يقوم على برجمية للمفضالت االجتماعية مت إنشاؤها حمليا، تتيح للمستخدمني عمل
والدوريات، واملقاالت، كذلك نتائج االستفسارات، صفحات الويب ، حىت يتمكن املستخدم من تكوين خلفية 
معرفية مسبقة حول طبيعة املعلومات اليت مت حفظها بواسطة الوسوم، فضال على أا تسمح هلم بتشارك املصادر 

رة إقباال معتربا بدليل أن الدراسات أثبت أن معدل املفضالت وقد لقت هذه املباد. والوسوم واملسارات والروابط
  .مفضلة،  وكل عملية إضافة حمددة بأربعة  وسوم فقط 27االجتماعية اليت يتم التأشري عليها يوميا بلغ 

وهناك تطبيق آخر ألسلوب التوسيم االجتماعي باملكتبات يتمثل يف مشروع الفهرس االجتماعي العام 
كأداة للتشابك   يستخدم SOPAC(  =(Social Online Public Access Catalog)(املباشر  املتاح على اخلط

االجتماعي مدجمة ضمن فهارس املكتبات، يسمح هذا املشروع للمستخدمني بتحديد الكتب اليت ختدم أحباثهم 
اإلطالع على  يف شكل مكتبة فردية، من خالل استعراض املصادر أو التعليق عليها، مع إمكانية بوسوم خاصة

قوائم الوسوم األكثر شعبية وحداثة، باإلضافة إىل معاينة التعليقات والشروحات املضافة، ناهيك عن البحث على 
3املصادر من احملتويات باستخدام جمموعة وسوم هلا ترابط وقرابة موضوعية

.  

  : الوسوم ورؤوس الموضوعات . 2.3.2.6

التوسيم، ونظم التكشيف التقليدية،  ويتضح من  خالل املقارنة يف الواقع هناك  جدال قائم بني أسلوب 
بني خصائص، املفردات املقيدة، واللغات احلرة، ويكون ذلك بتحليل بنية الوسوم و املفردات املقيدة، املبنية على 

اوئ  ، وتوضيح مزايا ومس)LCSH(املكانز وقوائم رِؤوس املوضوعات، كقائمة رؤوس املوضوعات مكتبة الكونغرس 
رؤوس املوضوعات والوسوم  ن يف االختالف بنيفالفرق بني اللغات املقيدة والتوسيم االجتماعي يكم. كل أسلوب

فرؤوس املوضوعات تكون يف جمموعة منظمة مهيكلة من الكلمات، والعبارات واألمساء . ، وأيهما حيقق نتائج أدق
ا تكون حمدودة، يف حني تكون الوسوم غري منظمة، من خالل العالقات بني املصطلحات واملفاهيم واليت عادة م

وبعيدة على الشكل اهلرمي يف بنيتها، إضافة إىل أا ال تعتمد على العالقات بني املصطلحات، إضافة إىل أا 

                                                 
1- Caimei Lu, Jung-ran Park. op. cit. p.768 
2 - Svein Anfinnsen, Gheorghita Ghinea, Sergio de Cesare. Web 2.0 and folksonomies in a library context. 
International Journal of Information Management 31 (2011) pp.63–70 .[en ligne]. disponible sur : 
www.elsevier.com/locate/ijinfomgt . consulté le 19 /12/2011. 
3 - Ibid. p.768 
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. غري مراقبة فيما خيص األلفاظ املتجانسة، أو هلا مرتادفات غامضة، وغري دقيقة، مبنية على رؤى وأفكار خاصة
ه املشكالت الشائعة للوسوم ضمن أشكال األخطاء اإلمالئية، من تصادم بني املصطلحات، وتنوع وتدخل هذ

  .االستخدام للمفرد واجلمع

وذا نستنتج أنه وبرغم االختالف اجلدري يف أساليب التطبيق واالستخدام لكل من الوسوم ورؤوس 
أجل حتقيق أهداف واحدة، األمر الذي جعلنا  املوضوعات، إال أما يعتمدان على مبادئ متشاة، ويعمالن من

نتساءل هل من املمكن أن تقدم الوسوم إضافة جديدة لقوائم رؤوس املوضوعات؟، خاصة وأن ناتج عملية 
التوسيم املمثلة يف تقنية الفلكسونومي هلا دور مهم يف استكشاف الوسوم اجلديدة، وذات الصلة والعالقة مبوضوع 

ن الناحية التقنية، بإمكان قوائم رؤوس املوضوعات استخدام نفس التقنيات اإلحصائية البحث، مع العلم أنه م
، خاصة وأن تقنية )Librarything(للفلكسونومي دف إجياد املوضوعات ذات الصلة، مثلما هو الشأن مبكتبة 

املقيدة، إذا استخدمت   الفلكسونومي ميكن أن تكون تقنية استثنائية االستخدام يف النظم اليت تعتمد على اللغات
  .كقاعدة لتطوير املفردات املقيدة، واليت تتطابق مع لغة املستخدم

  :الفلكسونومي كتقنية بديلة عن محركات البحث.4.2.6

يعترب مفهوم البحث عن املعلومات لدى الكثري من مستخدمي شبكة اإلنرتنت مرادف حملرك البحث 
الراهن تسعى كل من املنظمات واألفراد إىل اكتشاف أساليب بديلة يف الوقت  ، غري أنه)Google(وبالتحديد 

عن ذلك، خاصة مع ظهور  تقنيات التوسيم ممثلة يف مناذج الفلكسونومي، اليت وفرت للمستخدم اسرتاجتيات 
وبناءا على ذلك كان .  جديدة  يف عملية البحث، ختتلف عن تلك الوساطة اليت كانت تصنعها حمركات البحث

روري التساؤل حول قدرة هذه التقنيات الوافدة من حتقيق أمهيتها الفعلية عند إجراء البحث على من الض
املعلومات، خاصة و أن  تطور تقنية الفلكسونومي على صلة مباشرة بالطلبات القائمة على مهارات املستخدم أو 

هذا النمط اجلديد لتشارك احملتوى ما يصطلح عليه بثقافة املعلومات، إذ تكون مصادر املعلومات املقدمة حول 
الرقمي من املعلومات، أكثر وضوحا من خالل املبادرات اليت قامت ا املنصات املتوفرة على الشبكة، واليت 
تسمح بإدخال الكلمات املفتاحية املهيأة لتكون وسوم، وتربز هذه املنصات أكثر يف نظم تشارك املفضالت 

، )Delicious(لية تشغيل واستخدام نظم مواقع املفضالت السابقة مثل االجتماعية، من خالل معاينتنا آل
، واليت ال تتوفر على )XML(وغريها، واليت تعتمد على استخدام صفحات الويب على صيغة ) Technorati(و

كل املواقع، ويضاف إىل ذلك اجلدل القائم حول تقنية الفلكسونومي على مستوى املدونات، من خالل إضافة 
الوسوم، والتعليق على املقاالت من قبل مجهور املستخدمني، هذا االهتمام  أدى إىل ظهور إمكانية البحث 

.                                         عمليات تنظيم واسرتجاع املعلومات االجتماعي، وإمكانية إضفاء الطابع الشخصي على



  
  السادسالسادسالفصل الفصل     
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عموما، ورغم ضعف بعض خصائص  تقنية الفلكسونومي، واليت هي حباجة إليها، لتكون بديلة حملركات 
البحث، إال أا تقدم مساعدة هامة يف الوصول إىل املعلومات ذات األمهية الكربى، بل وحىت اليت هلا صلة مباشرة 

على جوانب مهمة يف آليات االسرتجاع باملوضوع من خالل اخلصائص اليت متيز هذه التقنية، وذلك العتمادها 
من خالل اكتشاف املعلومات اجلديد عن طريق الصدفة، أي الوصول للمعلومات مصادفة،  أو باالعتماد على 
وسائل اليقظة املعلوماتية، ومها عاملني أساسني يف إبراز الوساطة يف عملية البحث عن املعلومات، والوصول إىل 

كات البحث من كشف نتائجها ، وذلك لكون اآلليات اليت تقوم عليها حمركات البحث يف املواقع اليت ال ميكن حملر 
الفلكسونومي تقنية تكشيف الويب، ال تستطيع القيام بذلك، األمر الذي يؤكد صحة الفرضية الثانية ،  ألن 

توفره من فعالية  من خالل ما. يف عملية اسرتجاع املعلومات مقارنة باألدوات البحثية األخرى بالفعل تساعد
  .وجودة ، ال ميكن لباقي األدوات أن تقدم نتائج بنفس دقة ما تقدمه تقنية الفلكسونومي 

عالوة على ذلك تعمل حمركات البحث على توجيه عمليات ترتيب، وفرز النتائج باالعتماد على الربامج 
صورة شاملة يف وجه تلك النقائص، اآللية، من زواحف، عناكب، وروبوتات، أما تقنية الفلكسونومي فهي تقف ب

من خالل الوساطة البشرية يف التعامل مع مصادر املعلومات، وهذا ال يرتبط بإجراء نوع من التفاضل بني 
تقسيمات حمركات البحث، واألدوات األخرى اليت تعتمد على املهنيني من البشر يف القيام بعملية التحليل 

الفلكسونومي  املساعدة اليت تقدمها تقنيةفرضية الثالثة؛ املعربة على املوضوعي للمصادر، ما يؤكد حتقيق ال
حمققة نسبيا، حيث بلعب املستخدم دور بارز يف  للمستخدم يف بناء القاعدة اتمعية لتصنيف األصول الرقمية

قد يتفق تشارك املعلومات وتقاسم االهتمامات املعرفية، خاصة عند إضافة األصول الرقمية وتكشيفها حسب ما 
مع اهتمامات مستخدمني آخرين، بإضافة وسوم جديدة والتعبري عن حمتويات مصادر معلومات من خالل 
التوسيم االجتماعي أو التصنيف احلر، الذي يتيح أمام املستخدم فرصة املشاركة يف تكوين كشاف من الواصفات 

عوبات يف صياغة استفسارات البحث، احلرة، هذه األخرية تعرب عن اهتمامات مستخدمني آخرين، واجهتهم ص
ألن الكثري من العمليات اليت تدخل ضمن إشكالية .  ومل يوفقوا يف التعبري الدقيق عن احتياجام املعرفية

الفلكسونومي القائمة على مبدأ التبادل والتعاون ،واليت منها قضية امليوالت الذاتية يف إضافة الوسوم أو العثور 
ة لألخالق وآلداب العامة، وبالتايل عدم قابليتها ألن تدخل ضمن اإلطار التعاوين للتوسيم على أخرى ال متد بصل

  .االجتماعي

 Tomas(رغم التأييد الكبري الذي حظيت به تقنية الفلكسونومي، من طرف مكتشفها املهندس 

Vander Wal ( وأخصائي املعلومات)Shirky Clay (لويب، إال أن واعتبارها وسيلة أكثر فعالية لتكشيف ا
األهداف ختتلف حسب كل فرد، ما أدى إىل استخدام مصطلح التوسيم االجتماعي، لكون الطابع االجتماعي 
هو الغالب عليه من جهة ، ومن جهة أخرى ملا له من أمهية متصلة بالوظائف االجتماعية والتعاونية اليت تقدمها 

  .املفضالت
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تدخل ضمن أحد مظاهر إضفاء الطابع الشخصي على  من هذا املنطلق جند أن تقنية الفلكسونومي
، وإنشاء ملخصات أخرى انطالقا من الوسوم اليت مت RSS امللخص الوايف للموقعاملعلومات، من خالل ربطها ب

اختيارها، أو من املفضالت االجتماعية ملستخدمني آخرين، ويكون هذا النظام أكثر فعالية، إذا كانت معاملته  
، واليت )Google Alert(ملعلوماتية على شبكة االنرتنت، فهي أفضل من تنبيهات موقع جوجل كوسيلة لليقظة ا

عملية  ، وعلى ذلك فالفلكسونومي تقوم على)جوجل(تتميز خباصية الثبات القائم على قدرة ومتغريات كشاف 
فح واستخدام كلمات طريق الصدفة، أو من خالل التص( اكتشاف املعلومات واملصادر املهمة وذات العالقة عن 

مفتاحية مرتبطة بأخرى، ووسوم مستخدم هلا عالقة مبستخدم آخر،  واكتشاف املعلومات بالصدفة ميكنها أن 
  . تقدم نتائج إضافية ، غري أا حتتاج إىل فرز وفحص لذلك الكم هائل من املعلومات

  : خالصة الفصل

التأمل اجليد ألدوات اسرتجاع املعلومات عينة الدراسة من مواقع الفلكسونومي   باختصار ومن خالل
من حيث آليات عملها وقدراا على تلبية احتياجات املستفيد، وحىت من جانب  ) Google(وحمرك البحث 

ات حبث دقيقة األوجه التنظيمية، واالسرتاتيجيات املنهجية لتنظيم املعلومات واسرتجاعها، احلاجة إىل بناء أدو 
تستطيع الربط بني طبيعة االستفسار وبني النتائج املسرتجعة ملد الباحث باملعلومات اليت حيتاجها وربطها  مباشرة 

كما أن كثرة اسرتجاع النتائج  من معلومات متداخلة  تفتقر إىل الدقة، والتغطية، مثل روابط  . بسؤال حبثه
يعطي إشارة  ل البعد عن استفسارات الباحث، ضمن النتائج، الشيء الذياملعلومات التجارية واملواقع البعيدة  ك

واضحة إىل أن حمركات البحث   تعتمد  أساليب عمل ال تتوافق وطبيعة مصادر املعلومات املتوفرة على شبكة 
احلر يف يف املقابل نظم االسرتجاع اليت تعتمد على النمط ، اإلنرتنت، خاصة يمنة تقنيات اجليل الثاين للويب

عملية توسيم، تشجع املستخدم على تنظيم املعلومات بالطريقة اليت يروا مناسبة، وتقدم إجابة كافية عن 
احتياجاته، وبذلك تتيح عملية التوسيم بإشراك املستخدم يف تنشيط نظام املعلومات، وحتويل عملية إضافة وإنشاء 

معزول إىل نشاط تعاوين تشاركي، ما يقدم إضافة هامة على  امليتاداتا الصرحية للمصادر الرقمية، من نشاط مهين
 .مستوى التطورات احلاصلة يف جمال نظم املعلومات من حيث التنظيم واالسرتجاع

  



 

نتائج واقتراحات 

  الدراسة



  
  الدراسةالدراسة  حاتحاتااقترقترواوانتائج نتائج   
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  :الدراسة نتائج -

 :من خالل هذه الدراسة توصلنا إل مجلة من النتائج نوجزها  فيما يلي

أن الشبكة العنكبوتية العاملية متتلك كما هائال من مصادر املعلومات، يتميز بتنوعه ومنوه السريع، غري أن  - 1
احملتوى حيتاج إىل معاجلة دف التعرف على خصائصه  ألجل  تطوير أساليب وأدوات تنظيم واسرتجاع هذا 

 .حمتوى الويب

أن أدوات البحث املعتمدة يف اسرتجاع املعلومات على الشبكة العنكبوتية ، تفتقر إىل القدرات الداللية  - 2
لتداخل بني خمتلف آليات عمل هذه واالصطالحية، حيث أكدت الدراسة على أن هناك قدرا كبريا من ا

 .األدوات، وبذلك فهي ال متتلك القدرات الفعلية لتنظيم وحبث الويب

تتمتع مواقع تقنية الفلكسونومي بإمكانية التنظيم واالسرتجاع، من خالل سعيها إىل توفري فضاءات   - 3
. ه يتالءم واهتماماته البحثيةتسمح للمستخدم بتكشيف وتصنيف احملتوى بنفسه من خالل عملية التوسيم ملا يرا

يف حني  أنه من الصعب على املستخدم صياغة استفسارات تتطابق مع أساليب حمركات البحث يف تكشيف 
 . الويب، وتكون قادرة على اخرتاق حمتوى الويب خاصة من الناحية الداللية للمفاهيم واملصطلحات

مي يف حاجة  إىل العنصر البشري أكثر من برامج أن عملية تنظيم املعلومات من خالل تقنية الفلكسونو   - 4
حمركات البحث، وهذا ما أكده االختالف بني الكلمات الوصفية والكلمات البحثية يف حتليل احملتوي املوضوعي 

بني الشكل اإلمالئي  ملصادر املعلومات، ويرجع ذلك العتماد حمركات البحث يف أسلوب تكشيفها على املطابقة
 .ية ومصطلحات االستفسارللكلمات املفتاح

يعتمد أسلوب البحث احلر أو أسلوب التصفح على طبيعة أداة البحث، إذ تقوم حمركات البحث على  - 5
استخدام أسلوب البحث احلر، أكثر من اعتمادها على تقنية الفلكسونومي واليت جتمع بني األسلوبني، مما حيقق 

 .نتائج أفضل من حيث الدقة والصلة باملوضوع

االعتماد على اللغة احلرة يف بناء أسلوب تصفح الوسوم، بإمكانه أن حيقق أعلى درجات  التوافق بني  - 6
حتليل حمتوى املصادر وبني استدعائها، نظرا لكون املستخدم هو املسؤول عن عملية التحليل املوضوعي وله 

 .ماماتهالقدرة على التكشيف مبا يتالءم بني طبيعة مصادر املعلومات وأفكاره واهت

أن حمركات البحث عامة من حيث توجهاا، ما يكلفها  حتقيق  استدعاء أكرب للنتائج، حيث تكون  - 7
نسبة الدقة يف النتائج ذات الصلة املباشرة جد منخفضة، يف حني أن تقنية الفلكسونومي خاصة، ما يعود بالدقة 

من حيث  االستدعاء، وهذا حسب عالقة يف االسرتجاع واخنفاض يف نسبة االستدعاء، إذ تكون النتائج أقل 
 .االطراد بني االستدعاء والتحقيق



  
  نتائج واقتراحات الدراسةنتائج واقتراحات الدراسة    
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مشكالت تعامل حمركات البحث مع مصادر املعلومات على الشبكة العنكبوتية، تتعدى حدود  - 8
املشكالت اللغوية والصرفية، إىل املشكالت الداللية واملفاهيمية؛ خاصة أن هذه األخرية حتتاج   إىل تدخل 

 .ي يف التعامل مع مصادر املعلومات ، وهو ما يعتمد عليه يف نظم التوسيمالعنصر البشر 

التنوع الذي تتميز به مصادر املعلومات، يتطلب تقنيات واسرتاتيجيات خمتلفة، كما أن االحتياجات  - 9
يز ا املعقدة للمستخدمني، يف حاجة إىل أدوات ووسائل حبثية، مبنية على اخلصائص التفاعلية، واملرونة اليت تتم

 .عناصر النظام، دف حتقيق نتائج أفضل

حمركات البحث تعمد إىل تقدمي أكرب قدر من النتائج، بغض النظر عن خاصييت التغطية، والدقة،  - 10
وذلك لعدم قدرا على التمييز بني العالقات الداللية للمفاهيم واملصطلحات املستخدمة من قبل املستخدم، 

 . دور مهم يف بناء وتوظيف العالقات الداللية للمصطلحات هذا اخلري منحته نظم التوسيم 

تنظيم املعلومات من خالل أسلوب التوسيم يعتمد على قدرة املستخدم يف حتليل أفكاره وحتديد  - 11
 .احتياجاته البحثية، قصد بناء قاعدة جمتمعية من مصادر املعلومات واألصول الرقمية

  :الدراسة حاتاقترا - 

  :الدراسة ميكننا أن تقدمي مجلة من التوصيات واالقرتاحات تتمثل فيما يلينتائج بناًء على 

وتوفري . العمل على إجياد معايري خاصة بتقنيات الفلكسونومي،وضوابط حتكم جوانب عملية التوسيم -
  .أدوات مقننة تساعد يف عملية تنظيم الوسوم وطرق إنشائها وإضافتها

  .ي، والتعريف بكيفيات إتاحتهازيادة االهتمام باستخدامات الفلكسونوم -
حتفيز أخصائيو املعلومات والقائمني على املكتبات، بتطبيق آليات التوسيم وتقنية الفلكسونومي على  -

مستوى عمليات التنظيم ، البحث واالسرتجاع باملكتبات التقليدية والرقمية، خاصة على مستوى للفهارس 
 .املتاحة على اخلط املباشر

دام العقالين ألدوات البحث، بتهذيب االستفسارات، وحتديد طبيعة احلاجة إىل احلرص على االستخ -
وعدم إضاعة اجلهد والوقت يف تكرار . املعلومات، وبالتايل اختيار أي األدوات تكون أنسب يف عملية البحث

 .البحث عرب أدوات تم بالكم على حساب النوع

بني طبيعة االستفسار والنتائج املسرتجعة ملد الباحث  احلاجة إىل بناء حمركات حبث دقيقة تستطيع الربط -
 .باملعلومات اليت حيتاجها وترتبط بشكل مباشر بسؤال حبثه

السعي وراء إنشاء عالقات بني خمتلف املواقع املتعددة من حيث االهتمامات والتخصصات،واليت تتيح  -
 .أداة واحدة فقط اسرتاتيجيات خمتلفة يف عملية االسرتجاع، وعدم الرتكيز على نتائج
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ضرورة تعاون مهندسو اإلعالم اآليل وأخصائيو املكتبات واملعلومات، عند تصميم نظم اسرتجاع  -
، ألجل .املعلومات، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة املستخدم واحلالة املتغرية لبنية مصادر املعلومات على الويب

  .جاعإضافة حتسينات على االسرتاتيجيات املعتمدة يف االسرت 
القيام بدورات تكوينية دورية ملستخدمي نظم املعلومات داخل املؤسسات األكادميية، دف التعريف  -

بالتطورات احلاصلة على مستوي تقنيات البحث واالسرتجاع، وحتسيس  املستخدم بضرورة التنويع بني طرق 
 .االسرتجاع

وطبيعة التقنيات احلديثة لنظم املعلومات، ضرورة تطوير آليات البحث املتبعة يف حمركات البحث لتتوافق  -
 .ولتكون لديها القدرة يف حتليل احملتوى املوضوعي وتكشيفه بأيسر الطرق

من الضروري تطوير نظام اسرتجاع عريب متقدم وقادر على فهم النصوص العربية وبنائها اللغوي، يعتمد  -
خالل حماكاة نظم االسرتجاع األجنبية وحماولة  على خمتلف التقنيات احلديثة يف تنظيم واسرتجاع املعلومات من

 .تطويع اللغة العربية يف عمليات البحث واالسرتجاع

العمل على إدخال تغيري يف خوارزميات الفرز والرتتيب لنتائج البحث، حبيث تستطيع احملركات التفريق  -
. ت إليها، مثل املنتديات احلواريةبني املصادر األساسية للمعلومات وبني املصادر اليت تقوم بنقل تلك املعلوما

 .وبذلك يتم إدراج املصادر األصلية للمعلومات يف مستويات متقدمة ضمن نتائج البحث
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تناولت الدراسة احلالية آليات عمل تقنيات مواقع الفلكسونومي، ومدي مسامهتها يف تنظيم واسرتجاع 

اسرتجاع املعلومات علي الشبكة العنكبوتية، بآليات عمل حمركات البحث باعتبارها أكثر األدوات شعبية يف 

مصادر املعلومات يف البيئة الرقمية، وذلك بالوقوف على أوجه التوافق واالختالف من حيث سهولة االستخدام، 

طرق تنظيم املعلومات، كفاءة االسرتجاع من خالل مطابقة النتائج ودقتها، مع إبراز أهم جوانبها وأبعادها يف 

حتقيق أهدافها، من أجل إعطاء صورة عن تقنية الفلكسونومي جمال تقنية املعلومات، واملشكالت اليت تواجهها يف 

 .وتطبيقها يف نظم املعلومات، ومدى تفاعل املستخدم مع مبادئها املرتبطة بتنظيم املعلومات والبحث عنها 

ويبقى اجلدل قائما، حول ما إذا كان من الواجب اعتبار هذه األنظمة احلديثة منافس مشروط حملركات 

بارها أدوات بديلة عنها، يف جمال البحث املتعدد الذي حيتاج إىل هيكلة، وتنظيم، وليس إىل منطق البحث، أو اعت

اجلاذبية والتأثري السطحي للواجهة اخلارجية، فاملسارات اليت يتم تقسيمها يف شكل فئات موضوعية تكون أفضل 

و هذا ال يعين ركود حمركات البحث يف مدخل إلتاحة املعلومات، من التوجه مباشرة إىل حنو واجهة حمرك البحث، 

تطوير آلياا ، بل أن الكثري من حمركات البحث تسعى إىل استخدام وتطبيق التقنيات احلديثة قصد السيطرة على 

التزايد اهلائل من املعلومات، أو بغرض ذيب وانتقاء النتائج اليت جتيب على استفسارات الباحثني بصورة كافية، 

  .سعي الكثري من املواقع على اختالف اجتاهاا إىل تطبيق أساليب التوسيم عرب واجهاا البحثيةويتجلى ذلك يف 

ومن خالل التطورات احلاصلة ألجيال الويب، جند أن املستخدمني اجتهوا إىل االعتماد على تقنيات 

دوات تقنية الفلكسونومي ، و هو من أRSS امللخص الوايف للموقع ، مثل تقنية ) web 2.0(اجليل الثاين للويب 

يف التواصل من خالل خدمة الرسائل الفورية وخدمات التغذية الراجعة بني املستخدم ونظم اسرتجاع املعلومات، 

عملية املساءلة  وكلها عوامل ساعدت على خلق أفكار جديدة، حول إنشاء أدوات جديدة للتخلص من

للتعرف على نوع وطبيعة املعلومات املراد تشاركها  وتقامسها  التقليدية حملركات البحث، والعمل على إجياد وسائل

: مع املستخدمني اآلخرين ، عرب العديد من الفضاءات اليت تتيح تشارك مصادر املعلومات باختالف أنواعها

صفحات ويب، صور، مقاطع فيديو، تسجيالت صوتية، وغريها، واملالحظ أن هذه الفضاءات يطغى عليها 

ي، هذا األخري كان له تأثري كبري على اجلوانب العلمية واملهنية يف ما يتعلق بالبحث عن املعلومات اجلانب الرتفيه

واسرتجاعها، خاصة إذا ارتبط األمر باالستخدامات احلالية للشباب، وهو األمر الذي مت تأكيده من خالل املعاينة 

ستفيدين املتزايد باملواقع اليت تقدم خدمات ليست هلا اليومية لواقع خدمة اإلنرتنت باملؤسسة اجلامعية ، واهتمام امل

عالقة باسرتجاع املعلومات، األمر الذي يستدعي التمييز بني اجلوانب العلمية، املعتمدة على األساليب التشاركية، 

  .باملنصات املنتشرة على شبكة الوي  يوالتعاونية، واالجتماعية، واجلوانب األخرى من احلياة اليومية ملستخدم
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Dans cette étude nous essayons de montrer le double rôle de Folksonomies, qui 

était une technique importante pour l'organisation du contenu web par les utilisateurs, 
dans le même temps, nous pouvons la considérer comme un outil important de la 
recherche, en particulier lorsque les utilisateurs ajoutent des  étiquettes qui sont 
employées comme mots-clés dans les systèmes de recherche d'information. 

 
Le marquage (Tagging) est un outil important de refléter les points de vue de 

l'utilisateur et l'étendue de sa compréhension de contenu du Web, le 
marquage(Tagging)  est souvent réalisée collectivement d'une manière participative, 
aussi les étiquettes peuvent être structurés pour former ce qu'on appelle 
«folksonomie», qui peut capturer les intérêts collectifs et les besoins similaires, en 
engageant l'utilisateur dans la description de contenu du Web, et créer des modèles du 
Folksonomies qui peuvent faire une nette différence dans les capacités de la recherche 
, et les stratégies adoptées dans la récupération des information, et donner à 
l'utilisateur la possibilité d'organiser l'information selon ce qu'il pense est la plus 
proche de sa logique, en comprenant  la voie de travail du système de marquage 
(Tagging), qui aident d’ économiser les efforts et de découvrir les  informations à 
travers une relation sémantique  automatique, basée sur le la pertinence, et la 
convergence des concepts. 
 

Par conséquent, Folksonomies est présenté comme un outil important pour la 
recherche  de l'information, parce qu’il  joue un rôle éminent dans le domaine de la 
récupération des données sur le web , et de travailler pour surmonter les problèmes de 
la recherche, qui se posent à l'utilisateur quand il a utilisé les moteurs de recherche, ce 
dernière beaucoup plus concentrent  sur le volume pas sur la qualité, quels que soient 
les aspects négatifs de la folksonomie, la satisfaction de l'utilisateur et la réponse à ses 
besoins par son propre, à travers l'ajout des mots ou des courtes phrases limitées, peut 
en cacher une signification particulière derrière elle, ce que reflètent la  différence  
proportionnelle   entre les idées des individus, en raison de la variété du contenu 
intellectuel, aussi bien qu'il limite le problème du collision linguistique entre les 
termes. En effet, Folksonomies reste comme  un sujet de controverse sur la fiabilité 
des étiquettes   ajoutées par l'utilisateur, la question qui se propose ; est ce que les 
modèles de folksonomie capables de produire un Thesaurus structuré  sur la base du 
langage libre ? cette étude est une partie d'un ensemble important des études qui sont 
ouverte sur la consultation et la discussion. 
 
        Mots-clés: Recherche d'information, Organisation d'information, Folksonomie, 
Signets, Etiquetage  social, World Wide Web, Moteurs de recherche, Web 2.0. 
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In this study we try to show the dual role of Folksonomies, which was an 
important technique for organizing web content by users, in the same time we can 
consider it as a significant tool in searching, particularly when users add tags that are 
employed such as keywords in retrieval systems. Tagging is an important tool to reflect 
users’ views and understandings of certain web content, Tagging is often carried out 
collectively in a participatory manner, and tags can be structured to construct what is 
called ‘Folksonomy’, which can capture the collective interests and  similar needs by 
engaging the user in the description of Web contents, through  making Folksonomies 
which can make a clear difference in the searching skills, and the retrieval strategies by 
giving the users the opportunity to organize information by how he see it through his 
logic, and to understand the working way of tagging system, which help to economize 
efforts and to discover information  through an automatic semantic relationship, based 
on the relevant and convergence of concepts. 

 
Hence, Folksonomy is introduced as an important aid in retrieval systems based 

on uncontrolled vocabulary. in the process of searching information, therefore the 
considerable role that play in the information retrieval field, and work to overcome the 
problems of research, that confront the user when he used search engines, that care with 
recall not with relevancy, whatever  the disadvantages Folksonomy, satisfaction the user 
and responding to his needs by his own through adding limited words or short sentences 
may hide special meanings behind it, what reflect the degree of difference between the 
ideas of individuals, as a result to the variety of the intellectual content, as well as they 
limit the problem of collisions of language between the terms. So, Folksonomy stay a 
controversial subject about the reliability of tags added by the user, and whether 
Folksonomy can be produce Thesaurus based on the uncontrolled language. This 
research is part of an important set of research that is able to examined and discussed. 

 
Keywords : Information retrieval, Information organization, Folksonomy, 
Bookmarking, Social tagging, World wide web, Search engines, web 2.0, ���  
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يف هــذه الدراســة حاولنــا إبــراز الــدور املــزدوج الــذي تلعبــه  الفلكســونومي بكوــا تقنيــة هامــة تنظــيم  

مفيــدة يف عمليـة البحــث، خاصـة وأن املســتخدم حمتـوي الويـب مــن قبـل املســتخدمني، ويف الوقـت نفسـه أداة 

  .هو املسؤول عن إنشاء الوسوم واستخدامها ككلمات مفتاحية يف نظام اسرتجاع املعلومات

الـذي غالبـا  ملسـتخدم ومـدى فهمـه حملتـوى الويـب،عكـس أفكـار ات  وسـيلة هامـة  أسلوب التوسـيمف

ــــــا وبطريقــــــة تشــــــاركية ــــــتم اســــــتخدامه مجاعي ــــــىن  ،مــــــا ي باســــــم  مــــــا يعــــــرفتشــــــكيل ل خاصــــــة وأن الوســــــوم تب

ـــة واالحتياجـــات املتشـــاة، مـــن خـــالل إشـــراك  ،لفلكســـونوميا ـــة االهتمامـــات اجلماعي ـــيت بإمكاـــا تغطي وال

علــى  حوالــيت بإمكاــا صــنع فــارق واضــ، وإنشــاء منــاذج الفلكســونومي  املســتخدم يف وصــف حمتــوى الويــب

تنظــــيم  ســــرتجاع، ومــــنح املســــتخدم الفرصــــة يفمســــتوى مهــــارات البحــــث، واالســــرتاتيجيات املعتمــــدة يف اال

املعلومـــات حســـب مـــا يـــراه أقـــرب إىل منطقـــه، وذلـــك بفهـــم كيفيـــة عمـــل نظـــام التوســـيم، الـــذي ســـاعد علـــى 

املوضـوع، وتقـارب ادخار اجلهد واكتشاف املعلومات من خالل عالقة داللية آليـة تقـوم علـى أسـاس الصـلة ب

  .املفاهيم

تقنيــة الفلكســونومي أداة هامــة يف عمليــة حبــث املعلومــات، نظــرا للــدور البــارز الــذي تلعبــه يف ومــن مث تكــون  

تمـاده علـى حمركـات جمال االسرتجاع، وبعملها على جتاوز مشكالت البحث اليت تصادف املسـتخدم عنـد اع

إرضـاء مهما كانت سلبيات تقنيـة الفلكسـونومي ، إال أن باحلجم على حساب النوع، و   تماليت البحث ، 

املستخدم وتلبية احتياجاته بنفسه من خالل إضـافة  كلمـات حمـدودة أو مجـل قصـرية قـد ختفـي وراءهـا معـاين 

تـايل تنـوع للمحتـوى الفكـري، فضـال عـن أـا الخـتالف بـني أفكـار األفـراد، وبالخاصة، ما يعكس درجـات ا

وتبقـــي تقنيـــة الفلكســـونومي حمـــل جـــدل حـــول مـــدى .اللغـــوي بـــني املصـــطلحات حتـــد مـــن مشـــكلة التصـــادم 

مكنــز مبــين علــى  إمكــان  منــاذج الفلكســونومي مــن إنتــاجيت يضــيفها املســتخدم،  وهــل بمصــداقية الوســوم الــ

    .بحثمن جمموعة هامة من األحباث القابلة للفحص وال ءجز   دراسةاله فهذ أساس اللغة احلرة،

  

 :  المفتاحيةالكلمات 

 -التوســيم االجتمــاعي  -املفضــالت االجتماعيــة  -الفلكســونومي –تنظــيم املعلومــات -اســرتجاع املعلومــات

 .يليةدراسة حتل -اجليل الثاين من الويب  -حمركات البحث  -الشبكة العنكبوتية العاملية

 

 

 



  

  

  

  

  الملخص
  

يف هــذه الدراســة حاولنــا إبــراز الــدور املــزدوج الــذي تلعبــه  الفلكســونومي بكوــا تقنيــة هامــة تنظــيم  

مفيــدة يف عمليـة البحــث، خاصـة وأن املســتخدم حمتـوي الويـب مــن قبـل املســتخدمني، ويف الوقـت نفسـه أداة 

  .هو املسؤول عن إنشاء الوسوم واستخدامها ككلمات مفتاحية يف نظام اسرتجاع املعلومات

الـذي غالبـا  ملسـتخدم ومـدى فهمـه حملتـوى الويـب،عكـس أفكـار ات  وسـيلة هامـة  أسلوب التوسـيمف

ــــــا وبطريقــــــة تشــــــاركية ــــــتم اســــــتخدامه مجاعي ــــــىن  ،مــــــا ي باســــــم  مــــــا يعــــــرفتشــــــكيل ل خاصــــــة وأن الوســــــوم تب

ـــة واالحتياجـــات املتشـــاة، مـــن خـــالل إشـــراك  ،لفلكســـونوميا ـــة االهتمامـــات اجلماعي ـــيت بإمكاـــا تغطي وال

علــى  حوالــيت بإمكاــا صــنع فــارق واضــ، وإنشــاء منــاذج الفلكســونومي  املســتخدم يف وصــف حمتــوى الويــب

تنظــــيم  ســــرتجاع، ومــــنح املســــتخدم الفرصــــة يفمســــتوى مهــــارات البحــــث، واالســــرتاتيجيات املعتمــــدة يف اال

املعلومـــات حســـب مـــا يـــراه أقـــرب إىل منطقـــه، وذلـــك بفهـــم كيفيـــة عمـــل نظـــام التوســـيم، الـــذي ســـاعد علـــى 

املوضـوع، وتقـارب ادخار اجلهد واكتشاف املعلومات من خالل عالقة داللية آليـة تقـوم علـى أسـاس الصـلة ب

  .املفاهيم

تقنيــة الفلكســونومي أداة هامــة يف عمليــة حبــث املعلومــات، نظــرا للــدور البــارز الــذي تلعبــه يف ومــن مث تكــون  

تمـاده علـى حمركـات جمال االسرتجاع، وبعملها على جتاوز مشكالت البحث اليت تصادف املسـتخدم عنـد اع

إرضـاء مهما كانت سلبيات تقنيـة الفلكسـونومي ، إال أن باحلجم على حساب النوع، و   تماليت البحث ، 

املستخدم وتلبية احتياجاته بنفسه من خالل إضـافة  كلمـات حمـدودة أو مجـل قصـرية قـد ختفـي وراءهـا معـاين 

تـايل تنـوع للمحتـوى الفكـري، فضـال عـن أـا الخـتالف بـني أفكـار األفـراد، وبالخاصة، ما يعكس درجـات ا

وتبقـــي تقنيـــة الفلكســـونومي حمـــل جـــدل حـــول مـــدى .اللغـــوي بـــني املصـــطلحات حتـــد مـــن مشـــكلة التصـــادم 

مكنــز مبــين علــى  إمكــان  منــاذج الفلكســونومي مــن إنتــاجيت يضــيفها املســتخدم،  وهــل بمصــداقية الوســوم الــ

    .بحثمن جمموعة هامة من األحباث القابلة للفحص وال ءجز   دراسةاله فهذ أساس اللغة احلرة،

  

 :  المفتاحيةالكلمات 

 -التوســيم االجتمــاعي  -املفضــالت االجتماعيــة  -الفلكســونومي –تنظــيم املعلومــات -اســرتجاع املعلومــات

 .يليةدراسة حتل -اجليل الثاين من الويب  -حمركات البحث  -الشبكة العنكبوتية العاملية
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