
 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آلية استرجاع المعمومات من خالل الشبكة الدولية لممعمومات وقواعد البيانات عمى الخط المباشر
 م.م. آمل عمي محسن  م.م. أنور عدنان مزىر  صباح محمد فياض .م.م  ميد مزيدد. رشيد ح

 ديوان الييئة /المعيد التقني ناصرية  
 المقدمة

أك العبارات أك الكممات ، أك األسئمة، تكمف في نكعية االستفسارات، إف مفتاح النجاح في الحصكؿ عمى نتائج بحث جيدة
محركات البحث. لكف المشكمة األساسية ىنا تكمف في أف الغالبية العظمى مف المستخدميف المفتاحية التي نقـك بإدخاليا في 

، كالتي تؤدم إلى الحصكؿ عمى النتائج المطمكبة، ال يقكمكف عادة بإدخاؿ االستفسارات أك الكممات المفتاحية الصحيحة
أنو  سيط في العنكبكتية. كيرل البعضعف طريؽ إجراء بحث ب، عادةن ما يمكف الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات بسيكلة

ىنا إمكانية البحث عف اإلنتاج الفكرم  . كيعني البحث المباشرOpen Searchليس ثمة كصكؿ مباشر دكف بحث حر 
أدكات البحث الحر.. كالجدير ، دكف أية عكائؽ. كلذا أحياننا ما ييطمؽ عمى أدكات البحث في مصادر الكصكؿ المباشر

فيما يكصؼ النمطاف اآلخراف باألدكات المخصصة لمصادر ، ا تكصؼ محركات البحث باألدكات الشاممةبالذكر أنو عادةن م
. كيمكف اعتبار ىذه األدكات جميعنا ىي آليات الكصكؿ إلى Open access-specific toolsالكصكؿ المباشر 

 المعمكمات 
  المشكمة

  يمكف تحديد مشكمة البحث بالتساؤالت اآلتية
 أدكات البحث عف المعمكمات في شبكة االنترنت؟ابرز  ما ىي -ُ
 ما ابرز استراتيجيات البحث المستخدمة في استرجاع المعمكمات؟ -ِ
 ما ىي ابرز محركات البحث النصية كالصكرية التي يمكف مف استخداميا في استرجاع المعمكمات؟ -ّ

 األىمية 
مناسبة كالتعرؼ عمى استراتيجيات البحث المناسبة تكمف أىمية ىذا البحث مف أىمية االستخداـ الصحيح ألداة البحث ال

 لمكصكؿ إلى المعمكمة المطمكبة بأقؿ جيد كاقصر كقت كأكثر دقة
 :األىداف

  -:لتحقيؽ جممو مف األىداؼ كالتي منيا ييدؼ البحث
 إبراز أىـ أدكات البحث عمى االنترنت -ُ
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 التعريؼ بأىـ استراتيجيات استرجاع المعمكمات  -ِ
 عمى الخط المباشر  د البيانات كأنكاعياتعريؼ مفيـك قكاع -ّ
 التعريؼ بأىـ أساليب البحث عف المعمكمات عمى االنترنت -ْ
 نيت االنتر 

لذا فأنيا اكسع شبكة حكاسيب في العالـ تزكد  .مبليف الشبكات كالحكاسيب المرتبطة مع بعضيا في مختمؼ انحاء العالـ
كما انيا تزكد  .نقؿ الممفات ،االخبار كالكصكؿ الى قكاعد البيانات، يكالبريد االلكتركن، المستخدميف بالعديد مف الخدمات

التي يمجأ الييا  كمف األساليب ،بخدمات الدخكؿ في حكارات مع اشخاص اخريف حكؿ العالـ كممارسة االلعاب االلكتركنية
  :الشخص لمبحث عف المعمكمات عمى االنترنت نذكر منيا

 لمصادر المعمكمات المنشكرة  االطبلع عمى االستشيادات المرجعية -
 االستعانة بالركابط المتاحة عمى مكاقع االنترنت  -
 البحث في ادلة مكاقع االنترنت المطبكعة  -
 البحث في محركات البحث  -

 -:كيتميز األخير باالتي
 شمكلية التغطية المتاحة مف المعمكمات عمى الشبكة  -
 ة اسرع حيث يتـ ادارج المكاقع الحديثة فييا بصكر ، حداثتيا -
 سيكلة البحث فييا  -
 مصطمحات البحث  إتاحتيا تحديد المكضكعات بشكؿ اكبر تخصيصا مف خبلؿ ربط -
 سرعة الكصكؿ لممعمكمة المطمكبة مف خبلؿ خيارات البحث المتاحة -
 كما كانيا تعد كاحد مف نظـ استرجاع المعمكمات  -
بميكنيف مف صفحات الكيب المتاحة اماـ الجميكر إلى أف الشبكة العنكبكتية تحتكم عمى أكثر مف  تشير الدراسات 
ىذه االرقاـ  دراسة اخرل اف حجـ الشبكة العنكبكتية قد تضاعفت ثبلث مرات خبلؿ العاميف االخيريف كتكفي كقدرت ،العاـ

كال يكجد فيرس  .لتمثؿ كابكسا حتى بالنسبة لممستفيديف كلمتخصصي المعمكمات الكثر حنكو كتمرسا في مجاؿ البحث
 البيانات االساسية المتعمقة بكؿ صفحات الكيب المنشكرة عمى الشبكة العنكبكتية  ركزم يتضمفم

 أدوات البحث عن المعمومات 
  :اك فئات رئيسية كىي االقساـ تقسـ أدكات البحث إلى مجمكعة مف

 االدلة المكضكعية  -
 محركات البحث  -
 البكابات  -
  األدلة -أوال

اعدتيا مكاقع الكيب كقاـ  .كضكعي بالبحث في قاعدة بيانات صغير تشمؿ عناكيف كشركحيمكف مقاربة الدليؿ الم
 كعمية فيمكف تعريؼ االدلو المكضكعية كمكاقع العاممكف بمؤسسة الدليؿ المكضكعي بانتقائيا كتنظيميا في فئات مكضكعية

كالعمـك كيمكف أف  -التربية  -الفف  لمكاقع أخرل كتنظيميا تحت رؤكس مكضكعات اخرل كاسعة مثؿ متخصصة باالنترنت
ضمف الدليؿ  بالبحث مكضكعات عريضة الى اف تجد المكضكع المحدد الذم ترغب فيو اك اف تقـك باعتماد تتصفح

اف البحث داخؿ الدليؿ المكضكعي يشبو حالة الزبكف داخؿ المحبلت التجارية كىك  .المكضكعي باستخداـ كممات مفتاحية
المحؿ عمى الجناح الذم يكجد بو احد انكاع الخبز ثـ يتكجو بعد ذلؾ مباشرة الى الرؼ المعني باالمر يسأؿ احد العامميف ب

فعمى سبيؿ  .دكف اف يضيع كقتو في مشاىدة بضائع اخرل يغطي الدليؿ الكاحد جزء صغير مما يتكافر مف مكاقع االنترنت
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 % كاالشخاص الذيفُكثر شعبية فأنو يغطي اقؿ مف الذم يعد اكبر دليؿ مكضكعي كاأل yahooالمثاؿ فأف دليؿ ياىك 
كنظرا لغياب ترتيب  .المكضكعية التي يجب اف تككف عمى رأس القائمة ينشؤكف الدليؿ المكضكعي ىـ الذيف يحددكف الفئات

 تؤخذ منيا المصطمحات المكضكعية كيمكنؾ إف تتصفح األدلة المكضكعية ككأنؾ تتعامؿ مع ىرمي معيارم أك لغة مكحدة
الى االسفؿ خبلؿ اغصاف الشجرة لتضيؽ  )الجذع( شجرة مكضكع معيف أم مف المستكل االعمى لمفئات المكضكعية

كاليدؼ مف كراء اعداد ىذه االدلة  .المكضكع اكثر فأكثر بغرض تحديده الى اف تسترجع الكثيقة اك الممؼ المرغكب فيو
فاعتماد طريقة الكممات المفتاحية يمكنؾ الكصكؿ مباشرة الى حتى يتمكف المستفيد مف استخداميا في تصفح المعمكمات، 

  -:كلمحصكؿ عمى نتائج افضؿ بأمكانؾ اف تعتمد المقاربة التالية.مصادر ذات الصمة بمصطمح البحث المستخدـ
 ادخؿ الدليؿ المكضكعي  -ُ
 كاصفو) ( البحث عف كممة -ِ
 يؿ انظر مجددا في القائمة المستحصؿ عمييا مف قاعدة بيانات الدل -ّ
 انتقؿ الى مكقع يذكر اف لديو الكثير مف الكاصفات كفي افضؿ حالة ستجد انو يمكف البحث في احد ىذه المكاقع  -ْ
  ).بعض المكاصفات( تصفح الكاصفات كاذا كانت امكانية البحث متكافرة فابحث في المكقع عف -ٓ

في االنساف ىك الذم يقـك بتنظيـ  اف جانب القكة الكاممو في االدلة المكضكعية مقارنة بمحركات البحث تتمثؿ
مصادر المعمكمات في الفئات المكضكعية كيكجد باالنترنت عدد كبير مف االدلة المكضكعية كيقـك كؿ كاحد منيا بتجزئة 

 الخاصة. المعمكمات كتنظيميا كفقا لطريقتو
ص المكاضيع المصنفة التي البحث عف المعمكمات بكاسطة تفح كتقدـ األدلة لممستخدـ طريقة سريعة لمبدء بعمميات

 مكضكع الئحة مف المكاضيع الفرعية فيمكف لممستخدـ أف يتفحصيا تباعا إلى أف يصؿ إلى إذ يندرج تحت كؿ، يعرضيا
يتراجع كيختار مكضكعا ، كفي حاؿ عدـ كجكد المعمكمات تحت المكضكع الذم اختاره المستخدـ، المعمكمات المطمكبة

 ...كىكذا، تفرعاتو مف جديدرئيسيا آخر ليقـك بالبحث في 
 – yahoo :أدلة البحث تعمؿ أيضا كمحركات منيا كفي ىذا السياؽ البد مف تكضيح مف أف ىناؾ العديد مف

AltaVista – excite  
 محركات البحث  -ثانيا:

 مفيوم محركات البحث
 تبحث في صفحاتالعنكبكتية ؛ حيث  يشارؾ محرؾ البحث دليؿ البحث في ككنيا مرحمة متقدمة مف صفحات

عرؼ زيف عبد اليادم محركات البحث عمى أنيا "أدكات بحث  .مجاالتيـ العنكبكتية عف ما يفيد الباحثيف مف معمكمات في
، استراتيجيات بحث مفتكحة بالمغة العربية مثبل باستخداـ بحث محددة مثؿ المنطؽ البكليني أك تعمؿ مف خبلؿ استراتيجيات
كاألكثر مف ذلؾ أنيا تبحث عف أشياء كالصكر كالخرائط كاألشكاؿ األخرل في ، ائؽ نصيةكذلؾ لمبحث في حقكؿ أك كث

بيئة محددة ىي شبكة اإلنترنت كذلؾ يعني أنيا تبحث في مبلييف المكاقع كمميارات الكممات في كقت محدد كتتميز بسرعة 
، ؿ المصطمحات التي تـ البحث عنيا أك بعضيااالستجابة كعادة ما تككف إجاباتيا إما مكاقع عمى اإلنترنت تتكافر فييا ك

أشار المفيـك السابؽ إلى الطبيعة العامة  ."Search Directories أك مكاقع محددة سمفا مف خبلؿ ما يعرؼ بأدلة البحث
كما أشار التعريؼ العاـ إلى البحث بمختمؼ أشكاؿ مصادر ، كليس لمحرؾ البحث بمفرده، العنكبكتية ألدكات البحث عمى

كمف التعريفات أيضا التي  ..لمعمكمات. كعمى ىذا فاف المفيـك السابؽ يمكف تخصيصو ليعكس طبيعة المحرؾ الخاصةا
أك عف مصادر المعمكمات عمى اإلنترنت ػػ كالمصادر  /أنيا " عبارة عف أداة تقـك بالبحث في ك :كضعت لمحركات البحث

ثـ تقـك بإتاحتيا لممستفيديف كؿ ، اكينيا عمى مرصد البيانات الخاص بياىنا يقصد بيا المعمكمات عمى المكاقع ػػػ كتخزيف عن
المستخدمة في البحث كمف ثـ تمكف المستفيد مف الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات  المصطمحات/ حسب المصطمح

  .المختمفة عمى اإلنترنت
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ذلؾ الف الكاتب ذكر طريقتي  إال أف التعريؼ السابؽ يصدؽ عمى أدكات البحث بصفة عامة كليس محرؾ البحث فقط
كتعتمد محركات البحث عمى الطريقة اآللية فقط في التجميع ، كىما الطريقة اآللية كالبشرية العنكبكتية جمع المصادر مف
ككاف التعريؼ السابؽ سكؼ ، بينما تعتمد أدلة البحث عمى الطريقة البشرية في عممية التجميع كاإلضافة، كالتكشيؼ كالبحث

 .عنى أفضؿ إذا ما استخدـ لتعريؼ أدكات البحث بصفة عامةيؤدم الم
فاف ىناؾ مجمكعة مف العناصر التي تذكر ميزات محركات البحث عف ، بعد ما سبؽ مف تعريفات لمحركات البحث

 كىي كاألتي.غيره مف األدكات األخرل
 ىك البحث محرؾ

 ، نصر البشرمكليس الع Robots اعتمادا عمى البرامج اآللية بناؤه مكقع تـ )ُ
 إنما باالعتماد عمى منزلة كترتيب الصفحات.، باستخداـ رؤكس المكضكعات محتكياتو ال يتـ تنظيـ )ِ
 السترجاع النص  Linkعمى النص الكامؿ حيث يجعؿ مف كؿ كممة داخؿ النص رابط يحتكم )ّ
 المحركات البحث داخؿ النتائج.كـ ىائؿ مف الصفحات كفي حالة البحث الضيؽ يمكف في بعض  المكقع يسترجع ىذا )ْ
 .بداخمو الغث كالثميف مف المعمكمات بؿ يكجد، صفحات العنكبكتية ال يقيـ المكقع )ٓ

فأف محركات البحث تشكؿ كشافات شاممة لبلنترنت بالرغـ مف اف محركات البحث تيدؼ ، عمى خبلؼ األدلة المكضكعية
 يب فاف ذلؾ الى تكشيؼ كؿ كممة كاردة في كؿ صفحة مف صفحات الك 

% مما يتكافر مف  َٖ-َٔيمثؿ ميمة مستحيمة فحتى اكبر محركات البحث ال تستطيع تكشيؼ سكل ما يقارب 
  .معمكمات في االنترنت

  -:كيتككف كؿ محرؾ بحث مف
  نظاـ لمتجميع -ُ
  نظاـ لمتكشيؼ -ِ
  خكارزمية لمبحث -ّ
  لتنظيـك  خكارزمية لمترتيب -ْ

ىذه البرامج االربعة يؤثر عمى النتائج المتحصؿ عمييا كىذا السبب يجعؿ إف كجكد أم اختبلؼ كاف كاف بسيطا في 
النتائج تختمؼ اختبلفا كبيرا بيف محركات البحث حتى كاف كانت تستخدـ مصطمحات البحث نفسيا كىذا سبب كافي 

 ليجعمؾ تتجنب التعكد عمى استخداـ محرؾ بحث كاحد 
 أنكاع محركات البحث 
 عيالمكضك  التخصص مف حيث/ أ
 محركات بحث متخصصة/ ُ /أ
 محركات بحث عامة/ ِ/ أ
 العنكبكتية قكاعد البيانات عمى/ ّ/ أ
 محركات بحث متعددة/ ْ/ أ
 التخصص المغكم حيث مف /ب
 محركات بحث محددة المغة/ ُ/ ب
 محركات بحث متعددة المغات/ ِ/ ب
 التخصص الجغرافي حيث مف/ ج
 محركات بحث المناطؽ/ ُ/ ج
 بحث إقميمية محركات/ ِ/ ج
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  محركات بحث شاممة/ ّ/ ج
 أساليب االسترجاع حيث مف/ د
 محركات بحث المكاقع/ ُ/ د
 محركات بحث المحركات/ ِ/ د
 محركات بحث قكاعد البيانات/ ّ/ د
 التخصص النكعي " كسيط المعمكمات " حيث مف /ىػ
 محركات بحث عامة/ ُ/ ىػ
 محركات بحث الفيديك/ ِ/ ىػ
 ث المكاد المسمكعةمحركات بح/ ّ/ ىػ
 محركات بحث الصكر/ ْ/ ىػ
 

 :البوابات -ثالثا:
سكل في صكرتيا المطبكعة اـ االلكتركنية كقد تبنى ىذا  الى محتكيات بالكصكؿ أنيا خدمة تسمح لممستفيديف 

 ف الشركات الكبرل المتكفرة عمى محركات البحث كالتي تيدؼ الى تقديـ خدمات اخرل لممستفيدي المصطمح مف قبؿ
كىي عبارة عف قاعدة بيانات تشتمؿ عمى تسجيبلت مفصمة لما كراء البيانات تقـك بكصؼ مصادر االنترنت كتكفير 

االختيار فييا البحث في قاعدة البيانات بكاسطة الكممات الدالة اك تصفح  يمكنو الرابطة الفائقة ليذه المصادر كالمستفيد ىنا
 ات المصادر تحت رؤكس المكضكعات كمف الخدم

سكل عمى المستكل  مف المستفيديف عمى مستكل كاسع التي تقدـ خدماتيا( االفقية البكابات كتكجد أنكاع منيا 
التي تقدـ  الراسية كالبكابات yahoo ,info mine ,hot bootمثؿ  اك عمى مستكل النشاط اك المكضكعي الجغرافي
  مثؿ بكابة مف المستفيديف متخصص الى مجتمع خدماتيا
 ات التفاعل بين المستفيد والشبكة واجي
 القكائـ المنسدلة -
 صناديؽ االشارة  -
 صناديؽ البحث  -

صفحات  حيث يمكف اف تتكفر ىذه الخيارات كميا اك بعضيا في ادكات البحث كما يمكف اف تتكفر بما يسمى
  .المساعد تشرح كيفية عمؿ تمؾ المحركات
 طرق البحث التي تتيحيا تمك المحركات 

 :البسيطالبحث  -ُ
يمكف مف خبللو البحث عف مصطمح كاحد كاكثر مف مصطمح لتحديد المطمكب بصكرة اكضح كلتميز المطمكب عما 

،...) كيتبلءـ البحث البسيط مع التساؤالت الكاضحة  ،بناية المكتبة الجامعية المكتبات الجامعية، مثاؿ المكتبة( سكاه
 الى اتباع طرؽ اكثر تعقيدا مما ىك عمية في البحث البسيط كالمباشرة اما التساؤالت المعقدة فأنيا تحتاج 

 :البحث المتقدـ -ِ
بغرض تكفير خصائص مقدمة لمبحث كمف ذلؾ المغة اك المجاؿ  المنسدلة تستخدـ بعض محركات البحث القكائـ

بالتالي تقميؿ الزمف ك  التي تيدؼ الى تقميؿ نتائج البحث اك زيادة دقة النتائج المسترجعةك  الزمني لمبحث كما سكل ذلؾ
 المستغرؽ في البحث عف اليدؼ 

 استخداـ عكامؿ المنطؽ البكلياني  -ّ
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تمكف محركات البحث كاالدلة عمى االنترنت المستخدميف مف امكانية استخداـ عكامؿ المنطؽ البكلياني الداء الكظيفة 
) في ك( andيمكف لممستفيد اف يستخدـ التي تؤدييا الرمكز الرياضية مف اضافة مصطمحات اك استشارات اخرل حيث 

في عممية  )اك( orعممية البحث مف اجؿ استرجاع كؿ مالة عبلقة مع مصطمح اك مصطمحات البحث كاف يستخدـ 
الستبعاد الكثائؽ االخرل التي اليرغب المستفيد مف  )ماعدا( notاالسترجاع احد المصطمحيف ككما يمكنة استخداـ 

  .استرجاعيا
تستخدـ معامبلت اخرل في عمميات البحث كاالسترجاع مف خبلؿ االنترنت حيث يمكف استخداـ معامؿ  كما يمكف أف

اك عمى االقؿ غير متباعدة كثيرا عف ، الذم يضمف كركد مصطمحات البحث الى جانب بعضيا البعض nearالتقارب 
 بعضيا حتى يتـ استرجاعو مف كثائؽ 

 
 
 

 االنترنت  استراتيجيات البحث واالسترجاع عمى -
  :أىـ ىذه االستراتيجيات ىي

  استراتيجيو الطمقة في الظبلـ -ُ
شرط اف يككف ىذا المفيـك معبرا  )الكجو الكاحد( يمكف استخداـ ىذه الستراتيجية مع االستفسار ذات المفيـك الكاحد

ة كفريدة بحيث يمكف باستخداميا كلكي نطبؽ ىذه االسترتيجية فأنو يجب اف تككف ىذه الكممة محدكد .عنو بكممة كاحدة فقط
  )مكتبات( استرجاع عدد قميؿ مف النتائج

 استراتيجيو البنجو  -ٕ
يطمؽ عمى ىذه التسمية نسبة الى لعبة البنجك التي يفكز بيا البلعب اذا كانت مجمكعة مف االرقاـ التي يتـ اختيارىا 

 الخاصة بو اف ىذا الكجو اليتـ بكممة كاحدة كلكف بعبارةعشكائيا تتطابؽ مع مجمكعة االرقاـ المكجكدة عمى بطاقة المعب 
 المكتبات الجامعية العراقية)( البلزمة لمتعبير عف االستفسار مثاؿ )سمسمة مف الكممات(
 استراتيجيو القضمة  -ٖ

تستخدـ ىذه اإلستراتيجية إلجراء بحث حكؿ مكضكع يتضمف عدة اكجو كعندىا عمى الباحث اف يقـك بالبحث عف 
) ثـ يتـ البحث في النتيجة عف الكجو ِ، ُ( كاحد مف اكجو البحث عف طريؽ استخداـ الستراتيجيات السابقة كؿ مف كجو

 .الثاني مف اكجو البحث كذلؾ بغرض تحديد المطمكب بدرجة اكبر
 زراعة المؤلؤ  -ٗ

كتتـ  .Google ،Exciteيتـ تطبيؽ ىذه االسترتيجية بطريقة أليو في بعض محركات البحث كخاصة في كؿ مف 
 find  عممية البحث في ىذه الستراتيجية في حالة معرفة الباحث لكثيقة معينة عندىا يستطيع الباحث الضغط عمى امر

similar pages             
           K7ra/ ghazy/ ousybe.html   صفحات شبيية 

  الحاجة إلى استراتيجيات البحث في استرجاع المعمومات
كتتطمب استراتيجيو  .ـ المكتبات كالكتب كمحبلت بيع الكتب كالمعمكمات بالتنظيـ عمى خبلؼ االنترنتيتميز عال

البحث اف تصبح مدركا لبلختبلفات المكجكدة بيف االدلة المكضكعية كمحركات البحث كاف تختار مصطمحات البحث التي 
لمستخدـ كاعيا باالختبلفات التي تميز الكيب عف كؿ كقبؿ كؿ ذلؾ يجب اف يككف ا .تتبلئـ مع مكضكع البحث كاداة البحث

 حيث انيا  .مصادر المعمكمات االخرل
 دائمة التغير  -
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اليكجد نظاـ داؿ يكضح لممستفيد اف كانت المعمكمات متنقاة مف غير مؤىؿ في مجاؿ اـ اف مصدرىا شخص  -
 متخصص 

 اف االتصاؿ باالنترنت يختمؼ عف المقابمة المباشرة  -
 بيف الحقائؽ كاالراء كالمكاد االعبلنية  صعكبة التميز -
  يككف مف السيؿ الحصكؿ عمى اجابة قد تبدك صحيحة كلكنيا في الكاقع خاطئة -

 -:اف حصيمة أم بحث تعتمد عمى تقاطع ثبلثة عكامؿ ىي
 استراتيجيو البحث  -ٔ
 اداة البحث  -ٕ
 محتوى صفحة  -ٖ

لمذككرة اعبله مف ىنا يجب اف يحاكؿ المستخدـ اف كمف ىنا كبما انو مف الصعكبة بمكاف التحكـ في كؿ العكامؿ ا
راء "مناقشة السؤاؿ كفي لغة المكتبيف فأف الباحث يحتاج الى اج .عممية بحث تنجز عمية مف كؿ يستفيد مما يحصؿ

" مع نفسو كىناؾ بعض االسئمة التي يمكف اف يطرحيا الباحث عمى نفسو كمف خبلليا يمكف اف يجد عناصر المرجعي
 - :ليالبلجابة 
 ىؿ اف االنترنت ىك اكثر المصادر المبلئمة مف غيره لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة  -ُ
 ىؿ يريد الباحث استكشاؼ مكضكع اـ العثكر عمى اجابة لسؤاؿ محدد  -ِ
 ىؿ يريد معمكمات حديثة اـ المعمكمات القديمة  -ّ
 ما مستكل المعمكمات التي يبحث عنيا  -ْ
 يا كاتب المعمكمات ماىي السمات التي يجب اف يتصؼ ب -ٓ
 .حتى يستخدـ الدليؿ المكضكعي، ما المصطمحات اك الكممات التي تصؼ بيا مكضكع البحث -ٔ

ففي حالة اذا كاف اليدؼ مف البحث ىك اكتشاؼ مكضكع كليس الحصكؿ عمى اجابة لسؤاؿ محدد عندىا يستخدـ 
ك المكضكع الكاسع الذم يمكف اف يدرج تحتو كمف ىنا يجب اف يفكر الباحث في االطار الكبير ما ى .الدليؿ المكضكعي

اذا اخترت اف تبحث ضمف احد االدلة المكضكعية بدال مف التصفح فيجب عمى الباحث اف يستخدـ مصطمحات  .السؤاؿ
بحث تصؼ مكضكع البحث كتميزه مع التذكير ىنا باف قاعدة بيانات الدليؿ المكضكعي ال تحتكم النص الكامؿ لمكثائؽ 

  .مية البحث في االدلة المكضكعية باستخداـ مصطمحات محدكدة جدا قد يككف غير نافعكعمية فاف عم
 أخطاء رسم الكممات والبدائل المطروحة 

لك كاف أم كاتب صفحة كيب كارتكب خطأ في رسـ احدل الكممات كحتى لك كاف ماىرا في اكتشاؼ مثؿ ىذه 
ككمبيكتر  .مكتبات مثبل اذا ما كتبت بكتابة مختمفة مثبل مكاتباالخطاء فانو لـ يجد الصفحة التي قاـ باعدادىا حكؿ ال

 كىكذا 
  التخمين المنطقي

 اذا كاف الباحث يريد الحصكؿ عمى معمكمات "منظمة" معركفة كيعتقد انيا تمتمؾ مكقعا خاصا بيا عمى االنترنت
يتبع ذلؾ اسـ المنظمة اك  .wwwفاذا كاف ذلؾ غير مجديا فيجب تكرار المحاكلة بدكف طباعة  .wwwفيجب اف يطبع 

 URLكفي حالة عدـ جدكل التخميف المنطقي بخصكص عنكاف  ،URLمختصرىا ثـ بعد اختيار المستكل األعمى لعنكاف 
  .لممنظمة فيجب اف يتـ البحث عف عنكاف المنظمة مستخدما احد محركات البحث التي تسمح بالبحث بالحقكؿ

  القوائم البريدية ومجموعات األخبار
تشكؿ القكائـ البريدية كمجمكعات األخبار منابر لؤلفراد لكي يتبادلك األراء كتشكؿ تمؾ القكائـ البريدية كمجمكعات 
األخبار مصدرا ميما لمحصكؿ عمى المعمكمات الحديثة كالتفصيمية كتكتسب القكائـ البريدية كمجمكعات األخبار طابعا 
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مة كالحصكؿ عمى اجابات محددة مف اشخاص مكجكديف في مختمؼ انحاء نقاشيا كغير رسمي كتتيح لممستفيد طرح االسئ
اما عممية البحث في القكائـ البريدية كرسائؿ مجمكعة األخبار حيث تقـك العديد مف مكاقع البحث باالنترنت بارشفة  العالـ

 النصكص الكاممة لمئات الرسائؿ التي يبعث بيا الى القكائـ البريدية كمجمكعات األخبار 
كتتيح   www.desanews. comمف ابرز ىذه المكاقع الذم يمكف الكصكؿ الية عف طريؽ العنكاف التالي ك 

 ادكات البحث الرئيسية لممستفيد امكانية حصر بحثو في مجمكعات اخبار معينة باختيار المجمكعة التي يرغب فييا 
 * أمثمة عن أدلة البحث 

 : yahoo ياىك -ُ
تبر اقدـ دليؿ متكافر عمى الكيب كيتضمف ياىك فئات مكضكعية كضعيا العاممكف كىك يع ُْٗٗظير ياىك عاـ 

  .بالدليؿ كالتي يمكف اف ينطمؽ فييا المستفيد في بحث عف المكاقع التي تتضمف المعمكمات التي يرغب فييا
ِ- msn search    

ىا الى اف تصبح عمى افضؿ بسعييا المستمر لتحسيف البرمجيات التي تنتجيا كتطكير  Microsoft تعرؼ شركة
مجمكعة مف المحرريف الذيف  msnكجو ممكف كيعتبر ىذا الدليؿ مثاال ساطعا لمنتجات مايكركسكفت كيتكفر لشركة 

  .كيقكمكف باختيار افضؿ المكاقع ذات الصمة بتمؾ االستفسارات .يتابعكف اكثر االستفسارات
 .* أمثمة عن محركات البحث

     Googleجكجؿ  -ُ
خيارات اخرل باالضافة  Googleحيث يكفر  .ر الجك جؿ أفضؿ محرؾ بحث كيتمتع بسمعة جيدة يستحقيايعتب

لصفحات الكيب مف ذلؾ اف المستفيد بامكانة اف يسترجع صكرا كمعمكمات مصدرىا مجمكعات االخبار كما يمكف المستفيد 
الى التعريفات المعجمية لممصطمحات كالى مف الكصكؿ الى صفحات كيب قديمة كما انو يساعد كيتيح الكصكؿ السيؿ 

المعمكمات المتعمقة ببكرصة االسيـ كخرائط شكارع المدف كارقاـ الياتؼ كبامكاف المستفيد اف يحصؿ عمى معمكمات 
  )help page( المحرؾ Google( تفصيمية حكؿ المكضكع برجكعة الى صفحة المساعدة

كف االقتصار في ىذا البحث عمى مصادر الكصكؿ المباشر فحسب يم، كالجدير باإلشارة أنو عند البحث في جكجؿ
كاختيار "مجانية ، Usage Rightsكىي خاصية حقكؽ االستخداـ ، باستخداـ إحدل الخصائص المتقدمة في ىذا المحرؾ

 ).ُشكؿ ( مف بيف خيارات ىذه الخاصيةfree to use or shareاالستخداـ أك المشاركة" 
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    Alta vista التافيستا -ِ

لعدة  كبقي ُٓٗٗأقدـ محرؾ بحث في الكيب يستخدـ الزخارؼ حيث انطمؽ المحرؾ سنة  Alta vistaيمثؿ 
 كبدأ اليـك يركز عمى كظيفة البحث كانو قد حقؽ تحسنا مممكسا  مة الى المستفيديفسنكات افضؿ محرؾ بحث يقدـ نتائج قي

    Ask jeeves  اسؾ جيفز -ّ
البحث  تنفيذ  باعتبارة محركا لمبحث الذم يتيح لممستفيد ُٗٗٗ – ُٖٗٗاكتسب ىذا المحرؾ شيرة خبلؿ سنتي 

 بطرح اسئمة تعتمد في صياغتيا عمى المغة الطبيعية 
لـ يكف ناتجا عف التقنية بؿ نتيجة لمعمؿ الكبير الذم يقـك بو حكالي  Ask jeeves قع فاف االداء الجيد ؿكفي الكا

يعتمد عمى  Ask jeevesكىـ يتكلكف االشراؼ عمى عممية البحث كما زاؿ  )الككاليس( محررا مكجكديف خمؼ َُٓ
 المحرريف مف البشر كاف كاف عددىـ قد تقمص. 

 Lycos اليككس -ْ
اال انو ال يعتمد  .yellow pagesكمحرؾ بحث ثـ اصبح يضـ الى جانبة دليبل ضخما لبلنترنت يطمؽ عمية  بدا

العاب عمى ، لكصؼ المكاقع كالصفحات كيتيح المكقع خدمات متعددة مثؿ البريد المجاني meta tagعمى عبلمات الميتا 
 كانشاء صفحة كيب ، كالدردشة، االنترنت

Fast -5-  
 all the محرؾ البحث المتعدد " Fast " http:/ / www.multimedia.alltheweb.co البحثتتبع أداة 

web ؛ حيث يعدFast كال تختمؼ ىذه  .عف بحث ممفات الكسائط المتعددة مف صكر كفيديك كصكت المسئكؿ الكسيط
التجميع ليذا النكع مف  األداة في بحث ممفات لكسائط عف مثيبلتيا السابقة مف محركات البحث في العمؿ سكاء كاف

كىك األمر الذم تتسـ بو محركات ، إال إف االختبلؼ قد يرجع فقط إلى تغير بعض آليات البحث، الممفات أكالتكشيؼ
 .البحث عامة
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Ditto - 6- 
كىك مف المحركات المتخصصة ، بحث الصكر عمى اإلنترنت مف أىـ محركات " Ditto" www.ditto.com يعد

ث المحرؾ في أنكاع مف الصكر مثؿ الصكر الفكتكغرافية كالرسكمات كالمكحات الفنية كغيرىا مف يبح .في شكؿ الصكر
، برنامج الزاحؼ في تككيف مجمكعاتو كاإلضافة إلى قاعدة البيانات Ditto يستخدـ .Image العناصر المكممة لمصطمح

ذم يعتبر أكؿ مراحؿ تحميؿ محتكل صفحات حيث يحدد برنامج الزاحؼ محتكل الصفحات حديثة االلتقاط كىك اإلجراء ال
. كيتيح محرؾ البحث التصفح المكضكعي العاـ .كالتعرؼ عمى مجمكعة الكممات التي يمكف استرجاع الصكر بيا، الصكر

 .إضافة إلى إمكانية البحث بالكممات المفتاحية لمصكرة، عف االسترجاع
Find Sounds - 7 - 
يحاكي ، بالبحث عف المكاد الصكتيةالبحث التي تختص  محركات يعتبر أحد

يعتمد محرؾ البحث عمى  .العنكبكتية مختمؼ االستخدامات لكؿ أعمار مستخدمي www.findsounds.com " محرؾ
إال انو يعمؿ بشكؿ مخصص عمى ممفات المكاد ، العنكبكتية العنكبكتية في اقتناء صفحات الزاحؼ كطبيعة محركات برنامج

التي تستخدـ مع أرضيات  AIFF, AU, and WAVE ر أنكاع محددة مف الممفات الصكتية مثؿفضبل عف اختيا، الصكتية
يعتمد ىذا المحرؾ أيضا عمى  .العنكبكتية كالتي يشيع استخداميا عمى، Macintosh, Unix, and Windowsتشغيؿ مثؿ

ميمة التكشيؼ كمف ثـ استدعاء العنكبكتية الستخداميا في ع الكممات التابعة لممادة الصكتية في ممفات الصكت عمى
 .الصكت بحسب كممات البحث المدخمة مف جانب المستخدـ

Corbis -8- 
يرجع ذلؾ إلى عكامؿ عدة مف ، العنكبكتية الصكر عمى أىـ مكاقع بحث www.corbis.com يعد مكقع البحث

مميكف صكرة مف حجـ كمي ُ.ِكتقدر ىذه المجمكعة بػ ، مى الخط المباشرأىميا حجـ المجمكعات التي تخضع لمبحث ع
كيؤدم ىذا المكقع عممو في بحث الصكر مف خبلؿ تجميع كـ كبير سكاء عمى الخط المباشر  .مميكف صكرة ٓٔيصؿ إلى 

ـ المكضكعي أك أف ىذا المحرؾ يسمح باستخداـ أسمكبيف مف البحث ىما البحث بالتقسي، أك قكاعد البيانات المكتنزة
كال يتبع ىذا التقسيـ أم خطط تصنيؼ محددة إلى انو يعبر عف المكضكعات ، لرؤكس المكضكعات Browsing التصفح

 .أما األسمكب اآلخر فيك المتمثؿ في البحث بالكممات المفتاحية .بشكؿ عاـ
 

  نسبة المكاقع التي تغطييا محركات البحث مف مجمكع مكاقع الشبكة - 
عمى ، 1999 لمبحكث الكاقع في مدينة برينيتكف في كالية نيكجرسي األمريكية عاـ NEC ة أجراىا معيدأكدت دراس

كبينت ، مع النمك الكبير لمكاقع الكيب إف ىذه المحركات لـ تتمكف مف التأقمـ، محرؾ بحث مستخدمة في اإلنترنت ُُ
كاف إدراج الصفحات الجديدة بينيا يستغرؽ  ،مف صفحات الكيب الدراسة أف محركات البحث ال تغطي سكل قسـ ضئيؿ

 .طكيبل كقتا
ال يغطي  ىك أكثر المحركات شمكال لكنو عمى الرغـ مف ذلؾ "northern light" البحث ككجدت الدراسة أف محرؾ

 ، مف صفحات اإلنترنت التي يمكف أف تصؿ اإلنترنت إلييا ٔ/ ُسكل 
 أنواع قواعد البيانات حسب محتوياتيا

 :كىي السامرائي)أربعة أنكاع مف قكاعد البيانات كالمعمكمات حسب طبيعة محتكاىاك  قنديمجي( لقد أكرد
، ): كىي القكاعد التي تقدـ بيانات كصفيةBibliographical Databases( قكاعد المعمكمات الببميكغرافية .ُ

 مؿ لممعمكماتلممعمكمات. كىي ال تزكد الباحث بالنص الكا، كمكضكعية كتظير بشكؿ كشافات كمستخمصات
)Full-text)  .نما تقدـ مستخمصات لمتعريؼ بما ىك منشكر مف مصادر عف المجاؿ الذم يبحث فييا الباحث كا 

) ERIC( كقاعدة أريؾ، ) الزراعيةAGRICOLA( ) الطبية كقاعدةMEDLINE( كمف أشيرىا قاعدة مد اليف

http://www.corbis.com/
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م في االختصاصات المذككرة. كتشتمؿ ىذه التي تعمؿ عمى تحميؿ كتكشيؼ كاسترجاع النتاج الفكر ، التعميمية
القكاعد إشارات كصفية كببميكغرافية لآلالؼ مف الدكريات كالمصادر المتخصصة التي تنشر في مختمؼ مناطؽ 

 العالـ. 
): تقدـ ىذه القكاعد اإلجابة عمى استفسارات الباحثيف المرجعية مثؿ Reference Databases( قكاعد مرجعية .ِ

 كالمكسكعات المحك سبة. ، كقكاعد األدلة الببميكغرافية، لمعاجـ المحك سبةقكاعد القكاميس كا
حصائية .ّ ): كىي قكاعد تقدـ معمكمات إحصائية محك Numeric & Statistical Databases( قكاعد رقمية كا 

 سبة عف السكاف أك إحصاءات متنكعة أخرل تشمؿ مختمؼ مياديف الحياة. 
النص الكامؿ لمبحث باإلضافة لمممخص ، : كتقدـ ىذه القكاعد(Full-Text Databases( قكاعد نصكص كاممة .ْ

 كالمعمكمات الببميكغرافية لمصادر المعمكمات المحكسبة كىي أفضميا. 
 المعمومات() تعريف قواعد البيانات

ظيا ىي عبارة عف مجمكعة مف البيانات كالمعمكمات المخزنة بترتيب كنسؽ إلكتركني معيف يسيؿ التعامؿ معيا كحف
كاسترجاعيا كاستخراج النتائج منيا. كيمكف تعريفيا بشكؿ مبسط بأنيا مجمكعة مف البيانات المرتبة كالمنظمة ترتبط فيما 

 بينيا بركابط منطقية.
كىي عبارة عف ، أك قاعدة البيانات التي تصمـ أك تستأجر أك تشترل، قنديمجي مجازا قاعدة المعمكمات كقد أطمؽ عمييا

بغرض تأميف حاجات محددة مف متطمبات ، مف بيانات كمعمكمات مرتبطة مع بعضيا بنسؽ معيفمجمكعة منظمة 
 المستفيديف.كمف ابرز األمثمة ليذه القكاعد

  :HINARIقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية 
k.orgwww.healthinternetwor/ / http: 

تكفر ىذه القاعدة مجمكعة ىائمة مف مستخمصات  World Health Organizationتصدر عف منظمة الصحة الدكلية 
كتكفر كذلؾ النصكص الكاممة لمجمكعة مف الدكريات تصؿ إلى أكثر ، دكرية ََِٓاألبحاث كالمقاالت الصادرة ألكثر مف 

 مف ألؼ دكرية تقدـ النصكص الكاممة لممقاالت. 
 )HINARI ىي اختصار (Health Internet work Access to Research Initiative 

االشتراؾ بيا يكفر خدمة قميمة التكاليؼ لمدكؿ الفقيرة أك محدكدة الدخؿ مف مجمكعة الدكؿ النامية عمى المكقع التالي: 
http:/ / www.healthinternetwork.org 

 ,Blackwellيصدرىا ستة ناشريف كىـ: ، دكرية ََُٓتألفت مف ك  ََِِأكائؿ عاـ  HINARIظيرت قاعدة بيانات 
Elsevier, STM, Kluwer, Springer, Willey ، كقد لحؽ بيـ كذلؾ اثناف كعشركف ناشران بعد نصؼ عاـ مف ظيكر

ت دكرية. تستطيع الجامعا َََِالمشركع ليزيد عدد الدكريات االلكتركنية التي تقدميا دكر النشر ىذه إلى أكثر مف 
كيتـ تحديد رسـك االشتراؾ في ىذه القاعدة بما يتناسب كالدخؿ ، $َََُالفمسطينية االشتراؾ برسـك رمزية تصؿ إلى 

) كتغطي ىذه القاعدة مجمكعة مقاالت كأبحاث ذات نصكص GNP Per Capita( القكمي لمفرد في الدكلة التي تشترؾ.
لتخدـ الييئة التدريسية  ََِّبيا مكتبات جامعة النجاح منذ عاـ  كالصحة العامة. كتشترؾ، كاممة خاصة في الطب كالبيئة

 كمية الطب.، في كمية الدراسات العميا في برامج البيئة كالصحة العامة
 Emerald Full-Textقاعدة معمكمات اإلدارة كاليندسة كالمحاسبة 

إلكتركنيان بكاسطة االشتراؾ عف طريؽ كتصدر ، مجمة إدارية تصدرىا دكر نشر مختمفة ََْتحكم ىذه القاعدة أكثر مف 
، المحاسبة، عمـ المعمكمات كعمـ الحاسكب، سنكم كتحكم المكاضيع التالية: اإلدارة المجمس الثقافي البريطاني باشتراؾ
 .MCBتصدرىا مطبعة جامعة ، كتركز عمى الصناعة بصكرة رئيسية

 طريقة البحث:

http://www.healthinternetwork.org/
http://www.healthinternetwork.org/
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Boolean Search: 
not ،or, and 
Truncation (*):  
process* "Orange contains more vitamin than Apple “ ” double quotation, mark. 
Nesting search: 
 (Oranges & apples) and "Vitamins"  
Process: 
Asterisk  

 نتائج الدراسة
 -:إلى بضع نتائج أىميا ما يمي الدراسة كيمكف أف تخمص ىذه

يحتاج بدكره إلى تكثيؼ ، المعمكمات الرقمية المرئية التي أفرزتيا بيئة الكيب طكسائ إف التعدد كالتنكع في أشكاؿ  .ُ
باألطر كالمعايير التي يمكف بيا بناء مكاصفات تنظيـ كاستدعاء لمثؿ ىذا الكـ اليائؿ المتنكع مف أكعية  لمخركج الدراسات
 المعمكمات

مما ، طكر كتعدد كسائطو النصية كالصكتية كالمرئيةلمحتكل اإلنترنت قد أثر عمى مبلحقة ت السريع إف التنامي  .-ِ
 يتطمب إيجاد كسائؿ استرجاع مناسبة تتبلءـ مع ىذه الزيادة المطردة في كـ المعمكمات

كذلؾ عمى الرغـ مف اختبلؼ كسائط ، البحث باستخداـ آلية كاحدة لتنظيـ كبحث مصادر الكيب تعمؿ جميع محركات  .ّ
عمى ثبلث برامج فرعية  كأكد ذلؾ التكحد في بناء محركات البحث اعتمادىا .الكسيط الكاحدحمؿ المعمكمات كتعددىا داخؿ 

 تعمؿ ىذه البرامج بآليات مخصصة السترجاع المعمكمات.، لجمع كتنظيـ كبحث معمكمات الكيب المختمفة
كمات المسترجعة باالعتماد كتقميؿ حجـ المعم كجكد إستراتيجيات بحث مختمفة يمكف استخداميا مف اجؿ استرجاع دقيؽ  .ْ

 عمى نظرية الدقة كاالستدعاء
 
 

 المصادر
 تحديات الحاضر كأفاؽ المستقبؿ  :المكتبات الرقمية .كليـ، ارمز-ُ
 ََِديسمبر ، ٕاألنكاع العدد ، األداء، المفيـك :ربيع سيد. محركات بحث الكسائط المتعددة-ِ
، المعمكمات العربيةك  مجمة المكتبات، دراسة تجريبية مقارنة :رنتمحركات البحث عمى شبكة اإلنت .زيف عبد اليادم -ّ
 .َُص .ََِِأبريؿ ، ِع
، إيماف فاضؿ. قكاعد البيانات كنظـ المعمكمات في المكتبات كمراكز المعمكمات. عماف: دار المسيرة، السامرائي-ْ

 ص. ََِٓ
  ََُِ، الرياض مكتبة الممؾ فيد الكطنية -.ترجمة عبد المجيد/ البحث الذكي في شبكة االنترنت .تشيرؿ، غكلد-ٓ
 دار الميسرة لمنشر :عماف -.تكنكلكجيا المعمكماتك  نظـ المعمكمات اإلدارية .عامر إبراىيـ، قنديمجي-ٔ
يماف فاضؿ، قنديمجي -ٕ . ُّٗ-ُٖٓالكراؽ.ص ص، عماف.تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقاتيا): ََِِ( عامر إبراىيـ؛ كا 

 ََِٓ، نشر
مكتبة  :الرياض -.حشمت قاسـ ة:ترجم/ . أساسيات استرجاع المعمكمات كأنظمة استرجاع المعمكماتك ؼ.، النكستر-ٖ

 ُٕٗٗ، الممؾ فيد
  ََِٔ )ْْع ( آداب الرافديف – .حسف رضا محركات البحث عمى االنترنت، النجار-ٗ
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 ََِٓ، دايةدار الب :عماف -.عامر شقر/ استرجاع نظـ المعمكمات اإلدارية .عصاـ، النداؼ-َُ
Privacy Policy :Ditto ،Ditto ،2002 ،11-2002 / 10/ cited 10 ،/ www.ditto.com/ / http:

privacy.asp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 (YAHOO) األدلة الموضوعية المتاحة عمى محرك البحث
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 )GOOGLE( االدلة المكضكعية المتاحة في محرؾ البحث

 
 

 

 
 

 )ASK JEEVES( ضكعية المتاحة في محرؾ البحثاالدلة المك 
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 )ALTAVISTA( االدلة المكضكعية المتاحة في محرؾ البحث

 
 

 

 
 )LYCOS( االدلة المكضكعية المتاحة في محرؾ البحث

 
 
 
 
 

 السمات الشخصية لدى الرياضيين وغير الرياضيين
 ميثم صالح كريم م.       رائد عبد األمير عباس د.


