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 مستخلص
 لكافة أنواع اإللكترونيةمعلومات المصادر الكثير من أن شبكة اإلنترنت صارت تزخر ب

المستفيد العادي، بل والمتخصص، ، ما جعل حكومية )تجارية(الحكومية وغير ال سواءالمؤسسات 
، وفي التمكن من مصادر المعلومات المنشورة منالكم الكبير  هذا يعاني صعوبة في التعامل مع

يدركون تماًما أن المطلوب ليس مجرد  المستفيدين، كما صار معظم بشكل دقيقإيجاد المطلوب 
. وهنا نجد إليهاهي التي يحتاجون  المعلوماتبقدر أن تكون تلك  المعلوماتصول على كم من الح

مصادر المعلومات اإللكترونية التي إلى  ينتيسير وصول المستفيد في أخصائي المعلوماتدور 
حصر ولما كانت الببليوجرافيات إحدى أهم األدوات التي تساعد في  ،يحتاجون إليها بشكل دقيق

ة لتطور كافة المجاالت ودخول يوكنتيجة طبيعبكل أشكاله وأنواعه،  الفكري وتحليل اإلنتاججمع و 
ساعد ذلك في  ومرافق المعلومات في المكتبات األعمالفي كافة  اآللية وشبكة اإلنترنتالحاسبات 

حصر وتحليل و  وبين عمليات ضبط، البحث عن وسيلة وأداة جديدة تدمج بين علم الببليوجرافيا
 إليهتربط بين ما توصلت  ألداةفكانت النتيجة هي الوصول ، في بيئة الويبادر المعلومات مص

ومن هنا كان  عليهايقوم  ةدوات مقننأالتكنولوجيا في هذا المجال وبين علم له كيان وله معايير و 
، ليخرج لنا مصطلح جديد وعلم جديدة أكثر الدمج بين مصطلح الببليجرافيا ومصطلح الويب

وتعني  "ويب"نه يتكون من مقطعين أكما يتضح من المصطلح مة، وهو مصطلح "الويبجرافيا" و مالئ
وبذلك يصبح معني المصطلح ضبط أو نسخ  ،و ضبطأنسخ  وهي "جرافيا"شبكة اإلنترنت و

عداد ا  عرف بها في بيئة الويب، و يالمعلومات و مصادر حلل يصف و ي الذي علمالهو ، و الويب
ر وتصف وتسجل هذه المعلومات وفًقا لقواعد وضوابط محددة ولتحقيق كيانات إلكترونية تحص

، وتسعي هذه الدراسة لتوضيح مفهوم الويبجرافيا وأهميتها في ضبط مصادر هداف معينةأ
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المعلومات الرقمية، ووضع العالقات الويبجرافية وعناصر الضبط الويبجرافي التي تساهم في تطوير 
ات بشكل أكثر دقة في بيئة اإلنترنت، مما يجعل هناك أساليب آليات تنظيم واسترجاع المعلوم

سلوب أستخدام ابواستراتيجيات بحث ولغات استفسار، وقد اعتمد الباحث على المنهج التجريبي 
التجربة البعدية على مجموعه من مصادر المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات عالئقية وتنفيذ 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن العالقات الويبجرافية تساعد على شبكة العالقات الويبجرافية عليها
تحسين جودة البحث واالسترجاع لمصادر المعلومات، ويعتبر علم الويبجرافيا ونظمه أكثر العلوم 

 مالئمة للدمج بين النظم التقليدية والنظم الحديثة، لتنظيم مصادر المعلومات الرقمية.
 الكلمات المفتاحية:

قواعد البيانات  -بحث واسترجاع المعلومات  –العالقات الويبجرافية  –الببليوجرافيا  – الويبجرافيا
 العالئقية
 التمهيد:

ا ا وتجميعً ، حصرً أشكالهليوجرافيا علم مستقل مجاله الوحيد اإلنتاج الفكري بكل بإن علم الب
من  عليهأهمية ما يقوم تكتسب من  هوفلسفته، وأهميت ها، وهو علم له قواعده ومبادئا وترتيبً ووصفً 

حصر وجمع اإلنتاج الفكري الذي يتناوله وهو مهم في وقتنا هذا أكثر من أي وقت مضى، نتيجة 
ة ي، وكنتيجة طبيعاإلنسانيةكافة مجاالت المعرفة  تشهدهاالنفجار المعرفي وتدفق المعلومات الذي 

المكتبات ساعد ذلك في  عمال فيلتطور كافة المجاالت ودخول الحاسبات اآللية في كافة األ
ستفيد من تطبيقاته نا و جميعً  نعرفهالبحث عن وسيلة وأداة جديدة تدمج بين علم الببليوجرافيا الذي 

التاريخية والعملية في حصر اإلنتاج الفكري على مر العصور وبين عمليات ضبط وحصر وتحليل 
 إليهتربط بين ما توصلت  داةاإلنتاج الفكري في بيئة الويب، فكانت النتيجة هي الوصول أل

يقوم علىها منذ عرف التاريخ  ةدوات مقننأالتكنولوجيا في هذا المجال وبين علم له كيان وله معايير و 
جرافيا ومصطلح و ومن هنا كان الدمج ما بين مصطلح الببلي ،ضوابط جمع وحصر اإلنتاج الفكري

 الويب.
 إلى باإلضافةوعية المعلومات دي ألوكما نعلم أن علم الببليوجرافيا يهتم بالجانب الما

وعية المعلومات كثر بالجانب الفكري ألأ اهتمامهالجانب الفكري ولكن علم الويبجرافيا سوف يركز 
صبح المستفيد يبحث عنه ويحاول الوصول أوهذا ما  ونظم استرجاع المعلومات، في بيئة الويب

صبح يهم أوكل ما  ،ة وليس شكلها أو حجمهاوهو القيمة الفكرية والعلمية والمعرفية للمعلومإليه، 
 حتياجها.االباحث هو قيمة المعلومة وقت 
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تساعد في ظهور علم جديد يخرج منها ليكتمل بها في عالم الويب  فالببليوجرافيا سوف
خصائي يجعل أل، وهذا تكنولوجيا معالجة البيانات في بيئة الويب هويستفيد من كل ما تقدم

 اتصبح المكتبات جزءً  ىساسية للويب وحتألفي تشكيل البنية ا اكبيرً  ادورً المكتبات والمعلومات 
الكيانات  إعدادفي منظومة اإلنترنت ويصبح لفهارسها قيمة فكرية وعلمية وذلك من خالل  احيوي  

دوات البحث اآللية في أالويبجرافية لمحتوياتها مما يجعل الوصول لها بسهولة ويسر من خالل كافة 
ب. وعلم الويبوجرافيا هو العلم الوحيد القادر على تحقيق ذلك الحلم من خالل ما يقوم به بيئة الوي

دوات البحث وتبحث فيها أكيانات ويبجرافية مبنية من خالل لغات برمجية تفهمها  إعدادمن 
ضبط وحصر وتحليل اإلنتاج الفكري المنشور على  ىوتسترجعها بسهولة ويسر مما يساعد عل

دوت البحث فهم ن الويبجرافيات ستكون هي الوسيلة التي من خاللها يمكن ألإأي لويب، اشبكة 
دوات أمن ذلك في أن تقوم  اكثر ضبطً أمر بل سيصبح األ ،فهارس لمكتبات وتحليل محتوياتها

 ى،خر أوعالئقية مع كيانات ويبجرافية  مترابطةتوفير كيانات ويبجرافية  ىبحث قائمة بذاتها عل
 بحث في المسقبل.وات بمثابة محركات دوستكون هذه األ

 

 أهمية الدراسة:
 التي المواضيع أكثر من لالتصاالت وخزن واسترجاع المعلومات الحديثة التكنولوجيا تعد

 جديدة مكاناتا  و  ،تراقد بدخول فسمحت ،مؤسسات المكتبات والمعلومات بشكل عام بيئة في أثرت

 العمل بيئة في لتؤثرتبات، ومراكز المعلومات؛ المك في عديدة وفعاليات نشاطات لدعمة؛ وكثير 

 على معتمدة ثقافة لىإ المكتبة ثقافة تغيير في مهًما عاماًل  التكنولوجيا هذه فيها أصبحت التي المباشرة

 أدوات ومن. دواتهاأ واستثمار استخدام طرقأو  استعماالتها أم دارتهاإ في أكان ذلك سواء، التكنولوجيا

 أكثرالمتاحة البحث  كافة آلياتتعتبر نيات بحث واسترجاع المعلومات، حيث تق التكنولوجيا هذه
الكمبيوتر والهواتف الذكية وشبكة اإلنترنت بشكل تالقي إقباال من مستخدمي  وهى تطورا مما سبق

ما يرغبون من  ىحيث يستفيد منها ماليين المستخدمين لمساعدتهم في الوصول إل كبير،
أفضل وأقصر هي أصبحت ف كافة المواقع وقواعد البيانات اإللكترونية، هاالتي تحتوي المعلومات

، ونظًرا إلى الكمية الكبيرة من النصوص والتعليقات والمنشورات طريق للوصول إلى المعلومات
والمعلومات المتاحة، فإن البحث واالسترجاع األلى بل والداللي المتوفر اآلن يكون صعًبا عليه 

هذا الكم من المعلومات والنصوص، بل وغير ُمْجٍد في بعض األحيان،  التحكم والسيطرة على
ولذلك يعتبر الوصول ألداة قوية لبحث واسترجاع المعلومات، وتحديد االحتياجات من مصادر 
المعلومات بدقة شديدة، والربط بين مختلف أشكال مصادر المعلومات في استراتيجية بحث واحدة؛ 
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ة بالنسبة لمؤسسات المعلومات بشكل عام والمسئولين عن تنظيم له أهمية كبيرة وضرورة ملح
واسترجاع المعلومات بشكل خاص، وكذلك مجتمع المستفيدين والباحثين، وتسعى هذه الدراسة 
لوضع القواعد والمبادئ التي تساهم في إنشاء وتصميم الويبجرافيات وصواًل لشكل جديد لبحث 

جيات البحث المترابطة أو ما يعرف بالبحث المترابط، وهو نوع واسترجاع المعلومات، وفًقا الستراتي
بحث جديد يدمج ما بين البحث عن النصوص والصور واألصوات وكل ما هو متعلق بها من 

 الموضوعات المتشابهة والمثيلة بناًء على قواعد الربط والعالقات الويبجرافية.
 مشكلة الدراسة:

تقني سريع أدى إلى حدوث ثورة ضخمة في إننا نعيش اآلن في عصر يتميز بتطور 
المعلومات والتي كان نتاجها الطبيعي تنامًيا سريًعا في حقول المعرفة وزيادة كبيرة وهائلة في 
المعلومات وظهور أنواع شتى من أوعية المعلومات في كل المجاالت، وكل هذا التطور أصبح 

ت والمعلومات في السيطرة على هذا الكم يشكل عبئا كبيًرا على المستفيدين بل وأخصائي المكتبا
من المعلومات ومصادرها المختلفة، وبالرغم من وجود أدوات البحث المختلفة المتاحة حالًيا على 
شبكة الويب، والنظم اإللكترونية الخاصة بالبحث واالسترجاع إال أنها جميًعا ال تفي بمتطلبات 

بحت غير متطورة مع طبيعة المستفيد الحالي الذي واحتياجات المستفيدين المستقبلية، بل إنها أص
يرغب دائما في توقع ما يريد من جانب من هو قائم على مسئولية تقديم المعلومات والبحث عنها، 
ولذلك تمثلت مشكلة الدراسة الرئيسة في إمكانية الوصول الستراتيجية بحث جديدة ومختلفة تساهم 

من المعلومات باالعتماد على فكرة قواعد البيانات في اكتشاف وتوقع احتياجات المستفيدين 
 العالئقية ومن خالل تطبيقات ومعايير علم الويبجرافيا.

 الحالية، نظم استرجاع المعلومات وأدوات البحث على شبكة الويبفإن  فضاًل عن ذلك
دودة في فإنها مح ،تطوير قدراتها في البحث الذكي عن المعلومات وتحليلها ىما كانت تعمل علهْ م  

النهاية بقيود البحث الشكلي وفًقا لطبيعة تكويد محتوي مصادر المعلومات، ومن هنا تنبع المشكلة 
آليات بحث مترابطة للبحث في كافة أشكال مصادر المعلومات الرئيسة للدراسة في ندرة توافر 

ير ورفع يقلل من فرصة تطو أن  المترابطة وذات العالقة في الشكل والمضمون، وهذا من شأنه
هذه المشكالت عن  ىفي التغلب عل الويبجرافياوتساعد ، استرجاع المعلوماتبحث و كفاءة نظم 

كنموذج يمكن تطبيقه  عالئقيةالبيانات اللقواعد جديدة  آليهطريق تصميم وبناء لغة استفسار عربية 
 فيما بعد في بيئة شبكة الويب.
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 أهداف الدارسة:
 .هميتها والفرق بينها وبين علم الببليوجرافياالتعرف على علم الويبجرافيا وأ .1

 . العالقات الويبجرافيةالتعرف على المحددات و  .2
 .الضبط الويبجرافي للكيانات الرقميةوضع تصور ألساليب وعناصر  .3

 الوصول الستراتيجيات وآليات بحث واسترجاع جديدة تساعد في: .4
 .تحديد وتوقع االحتياجات من مصادر المعلومات بدقة شديدة -
 .شكال مصادر المعلومات في استراتيجية بحث واحدةأالربط بين مختلف  -

 تساؤالت الدراسة:
 ؟الفرق بينها وبين علم الببليوجرافياما و  ومدى الحاجة إليه؟ علم الويبجرافيا ما هو .1

 التي تنشأ بين مصادر المعلومات؟ العالقات الويبجرافيةما هي المحددات و  .2
 ؟لضبط الويبجرافي للكيانات الرقميةمعيارية لكيف يمكن وضع عناصر وبيانات  .3

 هل تساعد الويبجرافيا في الوصول الستراتيجيات وآليات بحث واسترجاع جديدة؟ .4

شكال مصادر المعلومات في استراتيجية ألربط بين مختلف هل تؤدي العالقات الويبجرافية ل .5
 ؟بحث واحدة

 
 مصطلحات الدراسة:

     Webgraphy لويبجرافياا

عداد كيانات إلكترونية ا  وصف وتحليل المعلومات والتعريف بها في بيئة الويب، و  هو علم
 هداف معينة.أتحصر وتصف وتسجل هذه المعلومات وفًقا لقواعد وضوابط محددة ولتحقيق 

   webliographyويبليوجرافيا
لويب قائمة بالوثائق اإللكترونية أو مواقع الويب أو الموارد األخرى المتاحة على شبكة ا

 العالمية، وخاصة تلك المتعلقة بموضوع معين:
 The Relational Database Modelقية ئقاعدة البيانات العل 

( يختص كل جدول  Tablesهي قواعد بيانات  تقوم بتخزين البيانات في صورة جداول )
 عن طريق اشتراك كلثم إيجاد العالقة بين كل جدول واآلخر إن وجدت منها بموضوع معين، 

 .أكثر( في بيان واحد )أو امنهم
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 فروض الدراسة:
يعتبر علم الويبجرافيا ونظمه أكثر العلوم مالئمة للدمج بين النظم التقليدية والنظم الحديثة،   -1

 لتنظيم مصادر المعلومات في شكلها ونمطها الجديد.
 مات.تساعد العالقات الويبجرافية على تحسين جودة البحث واالسترجاع لمصادر المعلو   -2

 منهج الدراسة وأدواتها:
؛ التجربة البعديةسلوب أ( باستخدام التجريبيهذه الدراسة على المنهج )اعتمد الباحث في 

فكانت  فكما يقال إن الظاهرة توحي بالفكرة، والفكرة توجه التجربة، والتجربة تحكم على الفكرة،
وأنواع مصادر المعلومات سواء  الظاهرة التي يشهدها الجميع هو التشتت الحالي في كافة أشكال

المتاحة على شبكة اإلنترنت أو من خالل نظم استرجاع المعلومات المختلفة، وهذه الظاهرة أوحت 
بفكرة الدمج بين علم الببليوجرافيا بمفهومه القديم وشبكة الويب ومصادرها المتنوعة والربط بينهما 

كون أكثر قوة في استرجاع مصادر بنوع جديد من العالقات للكشف عن إليه بحث جديدة ت
المعلومات، وهذه الفكرة كان ال بد لها من إجراء تجربة حقيقية وعلمية للتحقق من صدق الفرض 
العلمي من أجل بيان مدى جودتها في تحقيق االستفادة منها في تحسين جودة البحث واالسترجاع، 

 معلومات.والتغلب على بعض مشكالت التشتت الحاصل في مختلف مصادر ال
  أدوات جمع البيانات

 :الملحظة
وذلك بمالحظة التشتت في كافة أشكال وأنواع مصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت أو 
من خالل نظم استرجاع المعلومات المختلفة، ومالحظة أساليب البحث واالسترجاع الحالية لمعظم 

حث جديدة، وآليات بحث عربية أدوات ونظم البحث واالسترجاع المتاحة، ثم الوصول لطرق ب
مختلفة تتناسب مع طبيعة العالقات بين مصادر المعلومات مما يجعل قدرات البحث أكثر دقة 

 وتلبية الحتياجات المستفيدين.
كما استخدمت المالحظة في تصميم البحث التجريبي لقاعدة البيانات وتجربة أساليب 

 افية القائمة بين مصادر المعلومات.البحث المختلفة في ضوء شبكة العالقات الويبجر 
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 قائمة المراجعة:
كان االعتماد على قائمة المراجعة في جمع مصادر المعلومات المختلفة والتي يوجد بينها 
أنواع من العالقات الويبجرافية، وأيًضا مصادر معلومات التي ليس لها عالقات ويبجرافية وذلك 

المعلومات، باإلضافة إلى ذلك ُاْعتُِمد على قائمة المراجعة لتنفيذ التجربة على كافة أشكال مصادر 
في تصميم نماذج الضبط الويبجرافي لهذه المصادر والتي اشتملت على بيانات الضبط واإلدخال 

 مثل العنوان، والمؤلف، والشكل، والتاريخ... إلخ.
 مناقشة الدراسات السابقة:

البحث سواء باللغة العربية أو اللغات لم يجد الباحث دراسة واحدة تتناول نفس موضوع 
قائمة بالوثائق اإللكترونية األخرى حيث كانت معظم الدراسات بل جميعها تعرف الويبجرافيات بأنها 

تلك المتعلقة  وًصاأو مواقع الويب أو الموارد األخرى المتاحة على شبكة الويب العالمية، وخص
تشهادات المرجعية التي تحمل بعض بيانات ، أي إنها قائمة المراجع أو االسبموضوع معين

الوصف الببليوجرافي مع روابط لصفحاتها على الويب واعتبار وجود رابط للمرجع بأنها قائمة 
ويبجرافية، وفي ضوء هذا المفهوم فإن جميع الدراسات التي تناولت مصطلح الويبجرافيا تختلف 

راسة كعلم له مبادئ ومعايير، ومنهج يقوم تماًما عن علم الويبجرافيا الذي يؤسس له في هذه الد
نشاء العالقات بين مصادر المعلومات المختلفة على شبكة الويب،  عليه بناء القوائم الويبجرافية، وا 
من أجل الوصول لوسيلة بحث واستفسار جديدة تعتمد على معايير الضبط الويبجرافية والعالقات 

 وضوعات بل والمؤلفين أيًضا...إلخ.بين مصادر المعلومات من حيث العناوين والم
 إشكإلىه مصطلح الويبجرافيا:

 توضيح مهم وهو الفرق بينها وبينبد من  قبل الحديث عن الويبجرافيات ال
الببليوجرافيات اإللكترونية التي تكون على شكل صفحات كتاب مخزنة على الحاسوب، 

المعلومات على الشاشة تلك  إظهاربحيث تكون بمثابة مخزن لمعلومات الفهرس ويمكن 
بنفس شكلها وتسلسلها في البطاقة، وتوصف مداخل الفهرس الموضوعي المحوسب الذي هو 

بين  ُيطاب قن أعبارة عن قناة اتصال تعمل باتجاه محدد، من خالل رؤوس الموضوعات بعد 
نه أكما يتضح من المصطلح أما علم الويبجرافيا فهو  ،رؤوس الموضوعات ومصطلح الباحث

 الداللي للويب تكون من مقطعين ويب وتعني " شبكة اإلنترنت بكل مراحل تطورها وصواًل ي
هو علم ، و المصطلح ضبط أو نسخ الويب ىوبذلك يصبح معن ،و ضبط"أ"وجرافيا وهي "نسخ 

تحصر وتصف  إلكترونيةعداد كيانات ا  وصف وتحليل المعلومات والتعريف بها في بيئة الويب، و 
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 هداف معينة.أات وفًقا لقواعد وضوابط محددة ولتحقيق وتسجل هذه المعلوم
دت الزيادة الهائلة والمتنوعة في المعلومات والنمو السريع في عدد أعلى جانب آخر 

مستخدميها عبر شبكة اإلنترنت إلى اهتمام المؤسسات المهنية في مجال المكتبات 
رس اللمستفيدين من خالل فهتاحتها ا  والمعلومات بتوفير سبل الوصول إلى هذه المعلومات و 

  (World Cat)المكتبات على اإلنترنت، ومن أشهر هذه الفهارس، الفهرس العالمي الموحد

، حيث يضمن هذا الشكل من الفهارس االتصال المباشر ما بين (OCLC)على شبكة 
ذلك المكتبات ونظم شبكة المعلومات واالتصال المباشر بالقواعد الببليوجرافية التي لديها، و 

باإلضافة إلى  Online Searching  من خالل استراتيجية بحث خاصة باالتصال المباشر
االستفادة من هذه  ذلك وجود العديد من محركات البحث ونظم المعلومات التي تعمل على

دخالهاالتقنيات المتطورة  مع التقنيات األخرى في تطوير عملها في البحث واالسترجاع  وا 
، ومن هنا كانت فكرة الدمج بين علم كبير كان له الفضل لهذا الغرض التي يجري تطويرها

في تنظيم المعرفة البشرية وحفظها وتناقلها وهو علم الببليوجرافيا وبين التقنيات الحديثة التي 
تسجيالت  بناءتتمثل في تستخدم في بيئة الويب ونظم بحث واسترجاع المعلومات، حيث 

من العالقات بين مصادر المعلومات ليؤدي في النهاية بسهولة  ويبجرافية تخلق نوًعا جديًدا
لذلك الكم  الوصول لطريقة بحث جديدة تلبي كافة متطلبات المستفيدين الحالية والمتوقعة

عن طريق  الويبجرافيةمكانية استرجاع البيانات إتوفر ، مع وعية المعلوماتأالهائل من 
 .ل استغالل شبكة اإلنترنتومن خالفي فهارس المكتبات البحث المباشر 

 في الوصول لمصادر الويب: الويبجرافياتعلم أهمية 
شبكة اإلنترنت ال يمكن الوصول لها من  ىن فهارس المكتبات المتاحة علأمن المعروف 

دلة الموضوعية، وال يمكن ألي باحث دوات البحث في بيئة الويب مثل محركات البحث واألأخالل 
لكتروني لتلك ذا تمكن من معرفة عنوان وموقع الفهرس اإلإال إمكتبة ما  هما تحتوي ىالحصول عل

، وهذا لكترونيةفهارسها اإل إلىالمكتبة أو من خالل البحث عن المكتبة ذاتها ومن ثم الوصول 
لكتروني خاص بمكتبة ما أو قد يكون رابط إعمل متعب وقد ينتهي بعدم القدرة في الوصول لفهرس 

يمكن البحث في هذا  نه الأشبكة اإلنترنت، كما  ىة علبموقع المكت ىالفهرس غير واضح عل
سبيل المثال عند البحث عن "رواية األيام لطه  ىالفهارس من خالل محركات البحث نفسها، عل

نه في هذه الحالة ال يمكن الوصول لهذه إف  ،حسين"  المتاحة في فهرس "مكتبة مصر العامة"
هم تحاول الويبجرافيات أن موهنا يأتي سؤال  ،شبكة اإلنترنت ىعل الرواية من خالل أدوات البحث
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ة عن هذه الرواية داخل فهرس المكتبة؟ وهل ليه وهو هل يمكن الوصول لبيانات تفصييتجاوب عل
 يمكن استرجاعها من خالل محركات وأدوات البحث على شبكة الويب؟

من  أيًضاحركات البحث و بالطبع يمكن الوصول لمحتويات فهارس المكتبات من خالل م
ن تؤدي الويبجرافيات أن بل وأدوات البحث المستقبلية ويمكن دوات البحث المتوفرة اآلأخالل كافة 

هم من شبكة الويب وهو ما مدوات بحث جديدة تساعد في كشف واسترجاع الجزء الالوصول أل إلى
حقق كل ذلك في حالة بناء يهم الباحثين في مجاالت البحث العلمي وتطور العلوم، ويمكن أن يت

ن واستخدام لغات تعبر عن لة كما نفهمها نحن اآلكيانات ويبجرافية بلغات برمجية تفهمها اآل
مضامينها والعالقات الويبجرافية بين مصادر المعلومات المختلفة في الموضوع الواحد وعدم التشتت 

 الموضوعي والتوحيد في سبل الوصول للمعلومات.
ت البحث فهم فهارس ادو افيات ستكون هي الوسيلة التي من خاللها يمكن ألكما أن الويبجر 

دوات بحث أفسوف تظهر  ،اا وتحكمً كثر ضبطً أمر بل سيصبح األ ،المكتبات وتحليل محتوياتها
وستكون  ىخر أوعالئقية مع كيانات ويبجرافية  مترابطةقائمة بذاتها على توفير كيانات ويبجرافية 

 محركات البحث في الوقت الحاضر.دوات بمثابة هذه األ
 :التاليةويمكن تلخيص أهمية الويبجرافيات في النقط 

: تمد مستخدمي شبكة الويب بالمعلومات الوصفية عن مصادر الويب واإلنتاج الفكري العام أوالا 
 .والمتخصص لكل الفئات

ماح بدارسة اتجاهات همة عن توزيع اإلنتاج الفكري في بيئة الويب والسم إحصائيات إعطاء: ثانياا 
 .النشر الموضوعية واللغوية والمكانية والزمانية...إلخ

على  اليومخالل  وُيْنش رمستخدمي شبكة الويب الذكي بكل ما يرتبط بتخصصاتهم  إمداد :ثالثاا 
بحث ذكية تربط ما بين احتياجات الباحثين  ةداأشبكة الويب، وذلك من خالل توفر 

 .بأول في بيئة الويب أواًل  وتخصصاتهم وبين كل ما ينشر
دوات البحث على أاسترجاع المعلومات وتطور  ة: سوف تساعد الويبجرافيات في تطوير فكر رابعاا 

هم من شبكة الويب بشكل خاص مشبكة اإلنترنت بشكل عام والسيطرة والتحكم في الجزء ال
 وهو محتويات المكتبات ومراكز البحوث والجامعات والمعاهد... إلخ 

: المساهمة في االندماج والتطور لعلوم المكتبات وتطور شبكة الويب وتقديم خدمات اخامسا 
معلومات متنوعة وتوفير الوقت والجهد لمستخدمي شبكة الويب في الوصول للمعلومات التي 

 إليها.يحتاجون 
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ري تعتبر الويبجرافيات النوافذ الرئيسة التي سوف ننظر من خاللها على اإلنتاج الفك :اسادسا 
والتأكد من صحتها وربطها  ةواحدة لنفس الفكر  معلومةكثر من أبين  ةالمنشور والمقارن

 .تدعمها وتساعد في تحقيق مصداقيتها أخرىبمعلومات 
 وتقسيماتها الموضوعية:بجرافيات يلو امحددات ال

للويبجرافيات حدود كما لها معايير للوصف، وحدودها يمكن أن يستخدم بعٌض منها أو 
وفًقا لسياسة نظام االسترجاع وطبيعة عملة، أو سياسة المكتبة التي تقوم على وصف  جميعها

نشاء العالقات بينها، وسواء كانت المكتبة تعمل لخدمة جمهور عام أو متخصص فإنها  المصادر وا 
 ال تخرج عن الحدود التالية في إنشاء قوائم الويبجرافيات وهى:

 :الويبجرافيا الزمانية -1

ت التي تنتمي لفترة زمنية معينة أو التي تتحدث عن فترة زمنية معينة تضم المعلوما
 :كالتاليضافتها للملف الويبجرافي إبد أن تتخذ شكلين في  وهي ال
ي فترة أالملف الويبجرافي وهي التي نحدد من خاللها  إعداد: تحدد من بداية األولالشكل 

التعديالت  كإجراءاتالمنشورة  ىر خعمال األصلي وليس األالعمل األ إليهازمنية ينتمي 
  .والوصف

: تكون ضمن بيانات التعريف المدمجة بالملف الويبجرافي عن العمل الشكل الثاني
ضافي إخر وهو بيان وفي هذه الحالة تختلف الفترة الزمنية من عمل آل ه،المعلوماتي نفس

 المعلومة. ههذ إليهاي فترة زمنية تنتمي ألتوضيح 
 :كانيةالويبجرافيا الم  -2

ولية للعمل مرحلة النشر األ هتضم المعلومات التي تحدد المكان الذي تغطي  
ما إوهي بذلك  ه،العمل نفس ىعل أخرىشكال أي تغيرات و أ إجراءوكذلك مكان  المعلوماتي،

ن تكون مكانين، حيث أصلي أو ول للعمل األوهو مكان النشر األ اواحدً  ان تكون مكانً أ
افلي صللمكان األ باإلضافة ي تعديل أو وصف للعمل أ بإجراءخر إلخاص المكان اآل ُيض 

 المعلوماتي.
 على سبيل المثال

كثر من أمن خالل  وُتْرِجم تمريكا أفي  RDAتاحة المصادر ا  معايير وصف و  ُنِشر ت
الويب  منها عروض تقديمية على ،شخص في مجال المكتبات والمعلومات في بلدان مختلفة

 .للدكتور محمد عبدالحميد معوض
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 ]أمريكا. مصر[ المكان.
تي المكان الثاني للدول أوي ،صليللعمل األ ةول للدول الحاضنحيث يأتي المكان األ

 التعديل. ُأْجِري فيهالتي 
 الويبجرافيا اللغوية. -3

 إليهاصلي العمل األ ُتْرِجم  التي  ةيضا اللغأو  ،بها األصليالعمل  ُكِتب  تضم اللغة التي 
تي في أي أخرى؛ حيثصلي بلغات الصادرة عن العمل األ خرىعمال األو التقارير واألأ

اللغة  ،]اللغة الفرنسية اللغة :ا مثلثانيً  األخرىثم اللغة  صلية للعمل أوال،الترتيب اللغة األ
 .العربية[

 الويبجرافيا النوعية -4

نوعية  إلى اإلضافةبصلي تضم معلومات خاصة بنوعية العمل المعلوماتي األ
نواع مصادر أتحدد فيها  ىوه األصلي،للعمل  او وصفً أ العمل المتكافئ سواء كان معدالً 

 المعلومات وأشكالها في بيئة الويب، على سبيل المثال:
 المدونات والمواقع الشخصية.، و المنتديات، و مواقع التواصل االجتماعي

مكن إعداد قواعد بيانات ويبجرافية ، فيالتقسيمات الموضوعية للويبجرافياأما عن 
الويبجرافيا ، و الويبجرافيا السياسيةمتخصصة في مجال موضوعي محدد على سبيل المثال: 

...إلخ، باإلضافة إلى ذلك يمكن الويبجرافيا الثقافية، و لويبجرافيا الرياضية، وااالقتصادية
مكن أن تكون بمثابة تصميم قوائم ويبجرافية عامة في مجاالت موضوعية متنوعة، حيث ي

هيكل تنظيمي لمصادر المعلومات اإللكترونية من خالل إنشاء شبكة من العالقات 
الويبجرافية بينها لسهولة استرجاعها كما هو الحال في بيئة الويب ونظم استرجاع المعلومات 

 في المكتبات ومراكز المعلومات.
 الضبط الويبجرافي للكيانات الرقمية

ضع دراسات الكتب بخرج من بطن علم الببليوجرافيا ل احديثً  افيا علمً يعد علم الويبجرا
يهدف هذا العلم في و  ومصادر المعلومات تحت السيطرة والتحكم المنظم في بيئة الويب،

ا ا ومعياري  ا علمي  ا دقيقً حصر ووصف كيانات المعلومات في بيئة الويب وصفً  إلىساس األ
فق معايير الضبط الببليوجرافي التي كانت تستخدم في كما هو العمل في بيئة المكتبات و 

 .بناء القوائم الببليوجرافية
دوات والمعايير المستخدمة في بيئة المكتبات بشكل عام ان ة لتطور األيوكنتيجة طبيع
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أكثر بقيمة  االهتمامصبح أالتي تقدمها لمجتمع المستفيدين، حيث  الخدماتتتطور معها 
البيانات المترابطة ومن هنا ظهرت أهمية  ،لوقت المناسب للمستفيدالمعلومات وتوفرها في ا

ا مع هذا التطور بدأ المتخصصون فى مجال المكتبات وتماشيً  ،وتحليل المعلومات ووصفها
والمعلومات في تطوير المعايير المستخدمة في عمليات الفهرسة والوصف، سواء بتحويل 

يانات معيارية حديثة تتناسب مع التطورات بنيتها لبنية أنطولوجية أو إنشاء نماذج ب
 التكنولوجية التي طرأت على عمليات إتاحة المعلومات واسترجاعها.

شبكة اإلنترنت تزخر بالكثير من مصادر المعلومات على جانب آخر صارت 
 والثقافية، الحكومية والتعليميةلكثير من المؤسسات السياسية والتربوية والبحثية  لكترونيةاإل
المعلومات وظهور مصطلحات  تطوير مصادر إلى ىدأر الحكومية )تجارية(، مما وغي

عن عبارة  ىالمصطلحات ما يعرف بمصطلح الكيانات الرقمية، وه هجديدة، ومن هذ
بسط تعريفها تعتبر مجموعة من أفي المكتبات والمستودعات الرقمية، وفي  ةمعلومات مخزن

 والصورة والصوت شكل النص في مختلفة معلومات والتي تحتوي الوحدات الرقمية الصغيرة،

 واحد. محتوى مجتمعين لخدمة كلهم أو بعضهم والحركة والرسم
ومع الزيادة السريعة والمتدفقة لهذه الكيانات الرقمية أصبح المستفيد العادي، بل 
والمتخصص، يعاني صعوبة في التعامل مع الكم الكبير لهذه المعلومات، وفي التمكن من 

اد المعلومات المطلوبة والمحددة، كما صار معظم المستفيدين يدركون تماًما أن المطلوب إيج
ليس مجرد الحصول على كم من المعلومات بقدر أن تكون تلك المعلومات هي التي 

عبء ثقيل تجاه هذه الكيانات الرقمية؛  عليه. وهنا نجد دور المكتبي الذي يقع إليهايحتاجون 
في وظيفة من أهم وظائف اختصاصي المكتبات والمعلومات؛ هي  إذ يتمثل هذا العبء

 تيسير وصول المستفيد إلى هذه الكيانات الرقمية بوصفها وفهرستها وتصنيفها.
وتتمثل عملية الضبط الويبجرافي للكيانات الرقمية في إعداد وصنع الويبجرافيات التي 

 ُتْجمَّعموحد بينها، والتي  ونمط ،تحصر وتحلل معلومات هذه الكيانات على أسس معينة
 لخدمة هدف أو غاية معينة.

متنوعة  أشكاالً ن المعلومات في البيئة التكنولوجية الجديدة أصبحت تتخذ أوبما 
طريقة لضبط هذه  إيجادبد من  ومتعددة جمعت ما بين النص والصوت والصور، كان ال

والقواعد التي سعت لضبط  المعلومات في البيئة الجديدة، حيث ظهر العديد من المعايير
دوات وبرامج كاملة للسيطرة على كم اإلنتاج الفكري أوتنظيم هذه المعلومات، ووجدت 
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 عليهاالتي تعمل  األساسيةالمنشور عبر شبكة الويب، وتعتبر الكيانات الرقمية هي الركائز 
لرقمي على ا ىالمحتو  إنتاج أشكالفي بيئة الويب وتشمل على كل  تمثلهالويبجرافيات بما 

 :التاليشبكة اإلنترنت كما يتضح من الشكل 
 
 
 
 
 

 عناصر الضبط الويبجرافي
ن وهو يعتمد بشكل اآل ىمن المعروف أن الوصف الببليوجرافي منذ زمن بعيد وحت

األنجلو كبير على عناصر الوصف الببليوجرافي الشهيرة والمعترف بها في قواعد الفهرسة 
صدر المعلومات وعندما كانت الببليوجرافيات تهتم بشكل والتي تصف وتعرف بم أمريكية

 العصر الذي اشتهرت فيه الببليوجرافيا كان ال هكبير بمصادر المعلومات وهو ما كان يتطلب
دوات حصر وجمع ووصف اإلنتاج الفكري المنشور في البيئة التقليدية وكانت أبد من توافر 

 أماوفًقا لها،  ةالقوائم الببلوجرافي تُْبن ىلضبط هي العمل الببليوجرافي حيث وضع لها عناصر ل
كثر من االهتمام بالشكل المادي لوعاء أصبح االهتمام بالمعلومات أفي بيئة الويب 

بد من  غير ملموسة، ولذلك كان ال أخرى أشكاالً صبح الوصف المادي يتخذ أالمعلومات بل 
 المقننةاذج مقرب المعايير والنأة، و مع البيئة الجديد ىتوفر عناصر للضبط الويبجرافي تتماش

طار مبادرة اإلما يعرف بفي ضبط وبناء الملفات الويبجرافية هو  عليهاالتي يمكن االعتماد 
 همتطلبات الوظيفية للتسجيلال ( ونموذجBIBFRAME) الببليوجرافي في فهارس المكتبات

معايير خاصة ، حيث يمكن االعتماد عليها في وضع عناصر و (FRBRالببليوجرافية )
 بوصف مصادر المعلومات في البيئة اإللكترونية وقواعد البيانات الويبجرافية.

 الصورة

 

 الصوت

 

 النص

 
 اوالصورة معا  النص والصوت
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نحو تصميم وبناء لغة استفسار عربية جديدة عن طريق العلقات  :الجانب العملي
  الويبجرافية

 :تصميم وبناء لغة االستفسار العربية المقترحة: أوالا 
واستراتيجيات البحث واالسترجاع، ثم بعد  في المرحلة األولي لوِحظت كافة أنواع

ذلك ِصيغ ت مجموعه من العالقات التي يمكن أن تتواجد بين مصادر المعلومات وبعضها 
بعًضا والتي تساعد في استرجاعها والتغلب على التشتت لبعضها عن بعض، فكانت 

لمساهمة في العالقات الويبجرافية هي األداة المستخدمة للربط بين مصادر المعلومات وا
تشكيل أداه استرجاع عربية بمفهوم وسياسة جديدة تقوم على عناصر الربط والعالقات بين 
مصادر المعلومات وليس على مصطلحات كشفية أو كلمات نصية داخل النص الموضوعي 

 لمصدر المعلومات.

ومات بين مصدر معل ُيْرب طالعالقة التي تنشأ عندما  بأنهاتعرف العالقة الويبجرافية و 
وهذه العالقات توضح المسارات المختلفة  ،لكتروني ومصدر معلومات آخر أو أكثرإ

توضح نوع العالقة بين العمل  معلومةلمصادر المعلومات لكي تضع بين يدي المستفيد 
أنواع رئيسية من العالقات الويبجرافية  ةصلي وبين ما بين يديه من معلومات، وهناك ثالثاأل

من العالقات  ىخر أمنها مجموعة  تحت كل   تندرجالستفسار اآللي، و التي تشكل طبيعة ا
 الفرعية كما يلي:
 األصلية:عمال أوالا: علقات األ

صلي المتكافئة للعمل األ األخرىعمال صلية واألعمال األتربط هذه العالقات بين األ
 ما:فرعية هالعالقات ال على اثنين مني تشمل هو 
 صليعلقة العمل األ -1

صلي ويضم معلومات أولية لمؤلفة هو عمل األ أيدينان العمل الذي بين أة توضح هي عالق
عمال تجمعها أتصدر بصفة دورية أو ضمن  أخرى أعمالأو هو عمل جديد ضمن مجموعة 

 .خصائص مشتركة
 األخرىعلقة النسخ  -2

سم العمل اخر ويذكر آهو نسخ لعمل  أيدينان العمل الذي بين أهي عالقة توضح 
  ألصلي.اخر اآل
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 األعمال المثيلة:علقة  -3

ويذكر  وليس هو خرآلعمل  مثيلن العمل الذي بين أيدينا هو أهي عالقة توضح 
  .خرسم العمل اآلا

  ىثانياا: علقات المحتو 
ي تعديل أو أالتي تضم  األخرىعمال صلية واألعمال األتربط هذه العالقات بين األ

 :كثر من عالقة فرعية هيأصلي وتشمل على ألالموضوعي للعمل ا ىجراء تم على المحتو إ
 :علقة ترجمة .1

صلي )ويذكر ن العمل الذي بين أيدينا هو مترجم عن العمل األأهي عالقة توضح 
  .صلي(عنوان العمل األ

 :علقة ملخص أو مستخلص .2
ن العمل الذي بين أيدينا هو ملخص أو مستخلص عن العمل أهي عالقة توضح  
 صلي( لعمل األصلي )ويذكر عنوان ااأل

 :علقة تعديل .3
جراء تعديل طفيف على إن العمل الذي بين أيدينا هو عبارة عن أهي عالقة توضح 

ذا كان هناك تعديل في عنوان العمل إصلي صلي )ويذكر عنوان العمل األالعمل األ
 .صلي(األ

 :علقة طبعة جديدة .4
صلي لعمل األن العمل الذي بين أيدينا هو طبعة جديدة عن اأهي عالقة توضح 

  .صلي()ويذكر عنوان العمل األ
  :علقة تحويل .5

عن  خروجه إلى باإلضافةصلي ي تحويالت تمت على العمل األأتوضح هذه العالقة 
تشمل تلك  ىوهذه العالقات تضم عالقات صغر  ،ول مرةأ ظهورهشكله المألوف عند 

 التحويالت ومنها على سبيل المثال ما يلي:

  الصغرى.العالقات  -

 .نص مسرحي إلىحويل ت -
 .رواية إلىتحويل  -
 .سيناريو إلىتحويل  -
 ى.خر أشكال تحويل أل -
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 :ثالثاا: علقات الوصف
نها تربط بين العمل أي أصلي العالقة بصفة توصف طبيعة العمل األ هذهتتسم 

 .صلي واستنسخاتهخر يصف ويحلل المحتوى والعمل األآصلي وأي عمل األ
 علقة مراجعة .1

وخروج العمل الفرعي المراجع  ُروِجعصلي الذي العمل األ تضم معلومات عن
 .بين العملين العالقةوتوضيح 

 علقة نقد .2

  .من قبل ُأْصِدرصلي أخر آتبين العالقة بين العمل الذي يقوم بنقد عمل 
 علقة تقييم .3

ن أخر بشرط آعمال التي تقوم بتقييم عمل ما عن عالقة تقييم فهي تشمل كل األأ
ن كان التقييم لعمل إأما  ،صلي وهنا تكون العالقة الفرعية عالقة تقييمللعمل األيكون التقييم 

نها تضم إي أفهنا العالقة تكون متشابكة  ،ن يكون التقييم لعمل مترجمأصلي كأغير 
 :ن هماان فرعيتاعالقتين رئيسيتين ولهما عالقت

 .ة[[ وعالقتها الفرعية ]ترجمىعلقة محتو ولي ]العالقة الرئيسية األ
 .[ وعالقتها الفرعية ]تقييم[علقة وصفالعالقة الرئيسية الثانية ]

 تعليقعلقة  .4

 .خرآمن خالل عمل  عليهالذي تم  والتعليقصلي توضح العالقة بين العمل األ

 علقة طبعة شارحة .5

خر آصلي أن العمل الذي بين أيدينا هو طبعة شارحة لعمل أتوضح هذه العالقة 
 صلي.ن كان هناك تعديل في العنوان للعمل األإصلي وان العمل األويذكر نوع العالقة وعن

 ؟كيف تكتب هذه العلقات 
بعد إنشاء قاعدة البيانات ُصمِّم  نموذج خاص إلدخال البيانات وبه مجموعة من 
الحقول يوضح من خاللها طبيعة العالقات بين مصادر المعلومات التي ُتوص ف سواء كانت 

وتصميم القوائم عداد إعند ة أو حتى صغرى، حيث إنه يجب عالقات رئيسية أو فرعي
بد من  الالويبجرافية، أو إنشاء نماذج الوصف في قواعد البيانات ونظم البحث واالسترجاع 

للملف الويبجرافي وفًقا للعالقات السابق ذكرها  نضيفهالعالقة للعمل الذي  ةتوضيح سم
 كالتالي
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 .قة [العالقة الرئيسية. ] نكتب نوع العال
 .العالقة الفرعية.  ] نكتب نوع العالقة [

 .. ] نكتب نوع العالقة [الصغرىالعالقة 
  :على سبيل المثالف

عمل سينمائي لرواية حديث الصباح  إلىناريو وتحويله يقام شخص ما بكتابة س
 .على شبكة الويب هوالمساء لنجيب محفوظ  وعرض

 ؟ وكيف تكتب؟العالقة هنا لهذا العمل ةالسؤال هنا ما سم
 .[  علقة محتويالعالقة الرئيسية. ]  
 .[  علقة تحويلالعالقة الفرعية.  ]  

 .[  سيناريو . ] ىالعالقة الصغر 
في النهاية فإن المفهرس سواء كان برنامًجا ذكي ا أو شخًصا يقوم بوصف مصادر و 

قواعد البيانات أو  المعلومات فهو يتعامل مع حقول لهذه العالقات مبنية بلغات برمجية في
نظم بحث واسترجاع المعلومات، وبالتالي تستطيع كافة أدوات البحث من فهمها كما يفهمها 
اإلنسان ويقرأها مباشرة، وهنا يمكن أن يفهم نظام االسترجاع طبيعة العالقة بين مصدر 
المعلومات وآخر وذلك بناًء على ما ُوِضع  في هذه الحقول، مما ييسر عملية البحث 
واالسترجاع ويخلق لنا استراتيجية جديدة للبحث واالسترجاع خارج نطاق النص الكامل 

  والكلمات المفتاحية.
 :التجربة البعدية )بعد إنشاء قاعدة البيانات العلئقية( ثانياا:

في المرحلة الثانية بعد الوصول لطبيعة االستفسار والعالقات بين مصادر المعلومات 
قاعدة البيانات التي يمكن من خاللها تجربة االستفسارات المبنية على  ُأْنِشئ ت وُصمِّم ت

العالقات الويبجرافية، وقد ُاْخِتير ت قواعد البيانات العالئقية لعدة أسباب منها أنها تعد من 
أنسب أنواع قواعد البيانات التي يمكن اختبار طبيعة هذا االستفسار عليها، باإلضافة إلى أن 

البعدية يحتاج إلى تدخل الباحث في تعديل وضبط المتغير التجريبي وقواعد إجراء التجربة 
البيانات نفسها تعتبر األداة التي يسهل التحكم فيها وضبط متغيراتها سواء في الجداول أو 

 في بناء االستعالمات والنماذج من أجل توضيح أكثر لطبيعة االستفسار وسهولة تقييمه.
دخال بيانات مجموعة من مصادر  وفي هذه المرحلة ُاْنُتِهي   من تصميم قاعدة البيانات وا 

المعلومات في مجال الحاسب اآللي ومجموعة أخرى من مصادر المعلومات في مجال 
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المكتبات والمعلومات، حيث ُأِضيف ت العالقات الويبجرافية لمجموعة مصادر المعلومات 
مجموعة الضابطة، في حين مصدر( وهي تمثل ال 500الخاصة بالمكتبات وبلغ عددها )

ُأْدِخل ت مصادر المعلومات الخاصة بالحاسب اآللي دون إنشاء أي عالقات ويبجرافية لها في 
مصدر( وهي  500قاعدة البيانات، في حين توجد عالقات بينها بالفعل وقد بلغ عددها )

 تمثل المجموعة التجريبية.

جرافي لهذه المصادر ُأْجِري وبعد االنتهاء من إدخال عناصر الوصف والضبط الويب
 البحث واالسترجاع على المجموعتين )الضابطة والتجريبية(

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 شاشة البحث (1)  رقم شكل
ويمثل الشكل السابق شاشة البحث التي ُاْسُتْرِجع ت النتائج من خاللها، فقد ُبِني ت 

ا لعالقاتها بمصادر آلية بحث واسترجاع جديدة تقوم على استرجاع مصادر المعلومات وفقً 
المعلومات األخرى سواء األصلية أو ذات العالقة معها في الوصف والشرح والتحويل 
ألشكال أخرى من مصادر المعلومات، بل وحتى ما كتب عن هذه المصادر من معلومات 

 سواء للتقييم أو النقد...إلخ
 نتائج الدراسة:

موعتين، في كل نوع بحث سواء البحث لقد ُأْجِري ت ثالثة أنواع من االستفسارات للمج
 العام أو البحث المترابط للتأكد من مدى صحة الفرض العلمي:

 
 

 Userواجهة البحث = 

Interface 

البحث  ةالمكتبات.. )اكتب كلم
 هنا(

 البحث العام 

البحث  ةالمكتبات.. )اكتب كلم
 هنا(

 املرتابطالبحث 
SU-R 

 العالقات الفرعية

M-R 

 العالقات الرئيسية
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 ( عمليات البحث واالسترجاع للمجموعة الضابطة1جدول رقم )
 

 كلمات البحث
المجموعة الضابطة )مصادر المعلومات في موضوع 

 المكتبات(
النسبة  البحث العام

 المئوية
البحث 
 المترابط

 لنسبة المئويةا

 %10 50 %70 350 المكتبات
 %20 100 %63 315 المعلومات
 %17.5 86 %57 287 الفهرسة

كما يتضح من الجدول السابق أن البحث العام عن الثالث كلمات للمجموعة 
الضابطة لمصادر المعلومات كانت النتائج كبيرة جًدا ومشتتة، في حين كان البحث عن 

العالقات األصلية لكلمات البحث الثالث أكثر دقة وشمولية لما هو مصادر المعلومات ذات 
مطلوب في كل استراتيجية بحث، على جانب آخر يمكن أن تتنوع استراتيجية البحث عن 
نفس الكلمات مع تغير طبيعة العالقة التي نرغب في الحصول عليها، فمثال البعض يريد 

ة ألشكال أخرى ولها أصليات ونسخ مصادر معلومات مترجمة أو مصادر معلومات محول
أخرى، والبعض يريد معلومات حول مصادر المعلومات فكلها رغبات تساعد على تضييق 
البحث وفي نفس الوقت تساهم في التغلب على التشتت الحاصل في مصادر المعلومات 

لية فأنت صاحب نتائج بحثك وفًقا الختياراتك والعالقات التي حددتها سلًفا قبل إجراء عم
 البحث.

 ( عمليات البحث واالسترجاع للمجموعة التجريبية2جدول رقم )
 

 كلمات البحث
المجموعة التجريبية )مصادر المعلومات في موضوع 

 الحاسب اآللي(
البحث 
 العام

النسبة 
 المئوية

النسبة  البحث المترابط
 المئوية

 %90 450 %90 450 الكمبيوتر
 %76 380 %76 380 الحاسب اآللي

 %46 230 %46 230 اإلنترنت
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يوضح الجدول السابق أن البحث العام عن الثالث كلمات للمجموعة التجريبية 
% من إجمالي النتائج المتاحة 90لمصادر المعلومات كانت النتائج كبيرة تصل بنسبة 

بقاعدة البيانات وهذا يدل على مدى التشتت الكبير والتوسع في نتائج البحث، وكانت هي 
النتائج عند البحث عن نفس الكلمات داخل مربع البحث المترابط وذلك لعدم وجود نفس 

عالقات تصف وتحدد طبيعة كل مصدر معلومات من البداية مما يجعل النتائج غير دقيقة 
وغير محددة ولم يساهم في تلبية رغبة المستفيد وتعريفه بما يمتلك من نتائج في موضوع 

 بحثه. 
يعتبر ( يتحقق من صحة الفرض العلمي الذي 2و1جدولين رقم )وأخيًرا فمن خالل ال

العالقات الويبجرافية تساعد في تحسين جودة البحث واالسترجاع لمصادر المعلومات، وأن علم 
الويبجرافيا  ونظمه أكثر العلوم مالئمة للدمج بين النظم التقليدية والنظم الحديثة، لتنظيم مصادر 

 الجديد في بيئة الويب. المعلومات في شكلها ونمطها
 

 التوصيات
 ضرورة تطبيق الويبجرافيات في تطوير أساليب البحث واالسترجاع على شبكة الويب. .1

يجب على القائمين تطوير أدوات البحث واالسترجاع على الويب تضمين االسترجاع اآللي  .2
ت ومبادئ بالعالقات الويبجرافية والعمل على تكشيف صفحات الويب باستخدام هذه العالقا

 إنشاء الويبجرافيات.

ينبغي وضع معايير وعناصر خاصة لوصف مصادر الويب في الملفات الويبجرافية سواء  .3
أو ( BIBFRAME) طار الببليوجرافي في فهارس المكتباتمبادرة اإلباالعتماد على نموذج 

ر الحديثة أو غيرها من المعايي (FRBRمتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية )ال نموذج
 المستخدمة في وصف المصادر على شبكة الويب.

 
 
 



  هندى عبد اهلل هندىد. 
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