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ملخص

لقد اأدى تطور ومنو الويب اإىل حدوث تغيري كبري يف اأ�ساليب البحث عن املعلومات و�سبل 
الإفادة من امل�سادر املتاحة من خالل الويب.  ويرجع ذلك ب�سكل كبري اإىل النمو ال�سريع والهائل يف 
عدد واأ�سكال واأنواع م�سادر املعلومات املتاحة من خالل الويب، بالإ�سافة اإىل تنوع تلك امل�سادر، 
و�سهولة الو�سول اإليها، هذا اإىل جانب طبيعة تلك امل�سادر والتكنولوجيات امل�ستخدمة يف اإتاحتها. 
هذه الأمور جعلت من الويب اأكرب م�سدر للمعلومات يف الع�سر احلايل.  وقد �ساحب ذلك تعدد 
يف اأ�ساليب البحث وال�سرتجاع، لتك�سب اأبعاداً اأكرث تخ�س�ساً وذكاًء نتيجة ما اأفرزه الإطار اجلديد 
من اآليات وبرجميات متعددة،  حيث ت�سعى ملزيد من التمكن من املعلومات ، وطرق معاجلتها 
، حيث تتناول الدرا�سة التعريف بالأدوات البحثية على  الويب و�سمات وخ�سائ�ص كل اأداة 
والفرق بني الأدلة ، وحمركات البحث ، وحمركات البحث املتعددة ، و�سمات الأدلة البحثية 
وخ�سائ�سها وطريقة عملها، ومكونات حمركات البحث على الويب والربامج الأ�سا�سية التي تعتمد 

عليها وكيفية عملها واأنواعها، ومفهوم املحركات املتعددة و�سماتها ومزاياها البحثية.   
Abstract

 The development and growth of the Web has led to a significant change 
in the ways of information research and the use of the resources available 
through the Web. This is mainly due to the rapid growth in the number, 
forms and types of sources of information available through the Web, in 
addition to the diversity and accessibility of these resources, as well as the 
nature of those sources and the technologies used to make them available. 
These made the Web is the largest source of information in the present era. 
This is accompanied by a diversity in the methods of research and retrieval, 
to gain more specialized and intelligent dimensions as result of the new 
framework of various software seeking more effectiveness in the informa-
tion retrieval and processing. 

The study concerns with the definition of research directories on the 
web, the characteristics of each one and the difference between directories, 
search engines and multiple search engines. In addition, the study also cov-
ers the characteristics of search engines, their components and the basic 
programs they depend and how they work and their types. 

.  
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املقدمة

اأمام التدفق ال�سريع للمعلومات يف ع�سر التقنيات احلديثة، تغري الإطار العام ملفهوم البحث 
اإىل طريقة تهدف من هذه  املعلومة  للعثور على  ت�سعى  البيانات وا�سرتجاعها، فمن طريقة  عن 
العمليات اإىل الفرز والنتقاء، لكن يف ظل تزايد حجم البيانات وت�سعب متطلبات امل�ستفيدين، 
تعددت على الويب خدمات توفر قيمة اإ�سافية للمعلومة امل�سرتجعة، هدفها اإعانة امل�ستفيد لتوفري 
اأق�سى قدر ممكن من امل�سداقية، واجلدوى العلمية للت�سرف والإفادة الق�سوى منها، واأمام هذه 
اأكرث تخ�س�ساً وذكاًء نتيجة ما  التغريات تطورت و�سائل البحث وال�سرتجاع، لتكت�سب اأبعاداً 
اأفرزه الإطار اجلديد من اآليات وبرجميات متعددة، حيث ت�سعى ملزيد من التمكن من املعلومات، 
وطرق معاجلتها، حيث اإنها زودت اأدوات البحث على الويب بو�سائل ماألوفة و�سهلة للح�سول على 

املعلومات.
مشكلة الدراسة

  لقد اأ�سبح الويب ل يواجه فرطاً يف املعلومات املتاحة على الويب فح�سب، بل اأ�سبح يواجه 
فرطاً اأكرب يف اأدوات البحث امل�ستخدمة يف ح�سوله على احتياجاته منها، حيث تزايد ا�ستخدام 
اأدوات البحث على الويب، واأ�سبحت معلوماتها م�سدراً وا�سع النت�سار، لذلك ت�سعى الباحثتان 
يف التعرف على الأدوات البحثية على الويب و�سمات وخ�سائ�ص كل اأداة، واإبراز اأكرث الأدوات 
ا�ستخداماً والإفادة منها، واأ�سباب ال�ستخدام ومربرات عدم التعامل مع اأدوات بحثية معينة، 
ومدى اإملامهم بالأنواع املختلفة من الأدوات البحثية املتاحة على الإنرتنت، ومدى ر�ساهم عن 

النتائج امل�سرتجعة من خاللها.
أهمية الدراسة:

ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من اأهمية اأدوات البحث، حيث تعترب و�سيلة لرفع كفاءة البحث 
وم�ساعدة الباحثني على تلبية احتياجاتهم من املعلومات.

اأما الأهمية التطبيقية فتاأتى من دورها يف الإفادة من اأدوات البحث واملعلومات املتاحة على 
الويب من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن. 

أهداف الدراسة:

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق هدف رئي�ص وهو مدى اإفادة اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية 
نورة بنت عبد الرحمن من الأدوات البحثية املتاحة على الويب، بالإ�سافة اإىل حتقيق الأهداف 

الفرعية التالية:                                                                                                           
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باآليات عمل حمركات البحث والأدوات البحثية املتاحة على الويب واأهم  1- التعريف 
خ�سائ�سها.

2- حتديد الأدوات البحثية التي يعتمد عليها اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت 
عبد الرحمن.

3- التعريف با�سرتاتيجيات البحث امل�ستخدمة بكل منها.
4- حتديد معوقات ا�ستخدام الأدوات البحثية على الويب من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
5- حتديد اأف�سل واأهم الأدوات البحثية التي يتم العتماد عليها من جانب اأع�ساء هيئة 

التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
تساؤالت الدراسة:

1- ما اأ�سباب ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن للويب؟
الرحمن  عبد  بنت  نورة  الأمرية  بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  معدل  ما   -2

لالإنرتنت؟
3- هل ي�ستخدم اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن الأدلة البحثية 

املتاحة على الويب؟
4- ما اأ�سهر الأدلة البحثية التي يعتمد عليها اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت 

عبد الرحمن؟
5- ما حمركات البحث التي يف�سلها اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد 

الرحمن؟
6- ما ا�سرتاتيجيات البحث التي يتم ا�ستخدامها عند البحث يف الأدوات البحثية املتاحة 

على الويب؟
7- هل يعتمد اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن على حمرك 

بحث معني؟
على الويب؟

التدري�ص بجامعة  اأع�ساء هيئة  التي يعتمد عليها  املتعددة  اأ�سهر حمركات البحث  8- ما 
الأمرية نورة بنت عبد الرحمن؟

منهج الدراسة:

  اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي التحليلي، وذلك من خالل ما يلي:
اإعداد ا�ستبيان لأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن يغطى العنا�سر 

التالية:
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• اأغرا�ص ا�ستخدام الإنرتنت.	
• ا�ستخدام الأدلة البحثية.	
• ا�ستخدام حمركات البحث العامة. 	
• ا�ستخدام حمركات البحث املتعددة.	

للو�سول اإىل موؤ�سرات عن اأهم الأدوات البحثية امل�ستخدمة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص 
بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

ا�ستخدامها  زيادة  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  البحثية ل�ستك�ساف  الأدوات  بتحليل  القيام 
والعتماد عليها من جانب اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

اختيار عينة الدراسة:

مت اختيار عينة عمدية ممثلة للربامج الأكادميية باجلامعة باختالف تخ�س�ساتها، وقد مت اختيار 
�ستة برامج كتايل:

كلية الآداب وكلية اخلدمة الجتماعية )الكليات الإن�سانية( وكلية علوم احلا�سب واملعلومات 
وكلية العلوم )الكليات العلمية( وكلية ال�سيدلة وطب ال�سنان )الكليات ال�سحية( ومت توزيع 
ال�ستبيان على )20( من اأع�ساء هيئة التدري�ص ومعاونيهم بكل كلية، وجاء توزيع الأع�ساء كما 

يو�سحه اجلدول رقم )1(. 
جدول )1(: توزيع عينة الدرا�ضة ح�ضب درجات اأع�ضاء هيئة التدري�س

الإجمايل معيد حما�سر  اأ�ستاذ م�ساعد اأ�ستاذ م�سارك اأ�ستاذ الربامج الأكادميية
20 2 2 8 5 3 كلية الآداب
20 5 3 5 4 3 كلية اخلدمة 
40 7 5 13 9 6 الكليات الإن�سانية
20 5 4 8 1 2 كلية علوم احلا�سب واملعلومات
20 1 6 7 3 3 كلية العلوم
40 6 10 15 4 5 الكليات العلمية
20 - 5 12 2 1 كلية ال�سيدلة
20 2 2 11 3 2 كلية طب الأ�سنان
40 2 7 23 5 3 الكليات ال�سحية

120 15 22 51 18 14 املجموع 
%100 12.5 18.3 42.5 15 11.7 الن�سبة املئوية
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مصطلحات الدراسة:

       Search Directories  1- الأدوات البحثية
وتي�سر  الإنرتنت،  على  املتاحة  وال�سفحات  املواقع  بتنظيم  تقوم  التي  الأدوات  تلك  هي 

ا�سرتجاعها من جانب امل�ستفيد.
 Directories Web  2- الأدلة البحثية

جتميع ملواقع الإنرتنت وترتيبها وفقاً لقطاعات مو�سوعية، اعتمادا على اخلربات ال�سرية، ومن 
اأ�سهر هذه الأدلة: 

Open Directory- Look Smart- About.Com- Yahoo-Virtual Library.

                                                               Search Engines  3- حمركات البحث
حمركات البحث هي قواعد بيانات �سخمة من م�سادر الويب املختلفة، التي جتممت اآلياً عن 
طريق العناكب اأو الزواحف، التي تبحر يف ف�ساء الويب، تقوم بتو�سيل احللقات والروابط بع�سها 
ببع�ص، والتحقق من هوية ال�سفحات ليقوم بفهر�ستها ا�ستناداً اإىل عدد من املعايري املعدة من قبل 
مالكي املحرك، ويكرر هذه العملية – اأي زيارة ال�سفحات – للبحث عن التحديثات التي تطراأ 
عليها ، وتوفر هذه الأدوات مكاناً خم�س�ساً لكتابة ال�ستعالم ، الذى يتوىل مطابقته مبا لديه من 
م�سادر مت جمعها م�سبقاً يف قاعدة بياناته، ومن ثم ا�سرتجاع النتائج التي توافق ال�ستعالم ا�ستناداً 
اإىل عدد من املعايري، والبحث وال�سرتجاع يتم يف قاعدة بيانات املحرك ولي�ص يف الويب الكامل، 

الويب التي تطابق ا�ستعالم امل�ستخدم، ومن اأ�سهر حمركات البحث :
Hotbot-Googel- Yahoo-AltaVista-Lycos- Infoseek- Excite. 

    Meta Search Engines   4- حمركات البحث املتعددة
حمركات البحث املتعددة متثل اأدوات بحث هائلة يف م�ستويات التغطية مقارنة باأي اأداة بحث 
مفردة حيث تتيح ا�ستخدام العديد من اأدوات البحث يف وقت واحد، ومن خالل �سا�سة بحث 
وعر�ص واحدة فهي و�سيلة فعالة للك�سف عما يحتويه الويب يف مو�سوع معني، كما ت�ساعد على 
مقارنة نتائج حمركات البحث الرئي�سية. وهي كذلك اأداة فعالة لتجنب �سياع الوقت يف البحث 
املبا�سر يف حمركات البحث الفردية، وكما تتيح للم�ستخدم معرفة كربى باأدوات البحث التي 
رمبا ل ي�سادفها اأبداً. وتتميز هذه املحركات بانها ل متتلك قاعدة بيانات فعلية واإمنا تقوم باإر�سال 
ال�ستف�سار اإىل العديد من قواعد البيانات ثم جتميع النتائج وترتيبها اعتماداً على لوغاريتمات 

حمددة.
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الدراسات السابقة:

توجد العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت الأدوات البحثية املتاحة على الإنرتنت من 
جوانب متعددة، من هذه الدرا�سات ما يلي:

1- Halim, Hananzita and Kiran Kaur” Malaysian Web Search engines: 
Acritical analysis” Malaysian Journal of Library &Information Science. 
11, 1(2006) 22-103.(

على  املتاحة  املاليزية  البحثية  والأدلة  البحث  حمركات  وتقييم  ح�سر  الدرا�سة  تناولت 
الإنرتنت، مع عر�ص �سماتها واإمكاناتها البحثية ولقد �سملت الدرا�سة اأربعة حمركات واأدلة بحثية 

ماليزية لدرا�سة
 Malaysia Directory, Malaysia Central, Saja Search, Cari 

كما عر�ست الدرا�سة اأهم خ�سائ�ص و�سمات حمركات البحث املاليزية وبيان وظائفها وقدراتها 
البحثية من حيث معدلت الدقة وال�ستدعاء وبيان اأهم مظاهر القوة وال�سعف يف تلك املحركات، 
وقد اتخذت الدرا�سة حمرك البحث جوجل كاأداة للتقييم واملقارنة بني تلك املحركات، حيث 
اعتمدت الدرا�سة على املنهج التحليلي املقارن لقيا�ص معدلت الدقة وال�ستدعاء لكل حمرك 
من خالل اإجراء 25 عملية بحثية بكل حمرك، وتو�سلت الدرا�سة اأن Malaysia Directory هو 
اأف�سل الأدوات البحثية املاليزية من حيث دقة النتائج، بالإ�سافة اإىل وجود فارق كبري يف القدرة 
ال�سرتجاعية بني حمركات البحث املاليزية وحمرك البحث جوجل، وحاجة تلك املحركات  اإىل 

دعم وزيادة قدراتها البحثية.
2-Zhang, Jessica “ Software Provides Chinese search engine: Sohu. 

Com Launches Newly Upgraded Sogou Version 3.0 On January 1,2007” 
Product News Network(Jan 8, 2007): NA. Info Trac One File. Thomson 
Gale. King Abdul Aziz University. 20 Jan.2007.( 

تناولت الدرا�سة بالو�سف والتحليل حمرك البحث  Sogouوهو حمرك بحث متخ�س�ص يف 
تك�سيف ال�سفحات ال�سينية على الإنرتنت، حيث اأظهرت الدرا�سة اأن املحرك ظهر لأول مرة يف 

عام 2004.                  
ويبلغ حجم قاعدة البيانات اخلا�سة به اأكرث من 10 بليون �سفحة ويب ويقوم بتحديث حواىل 
500 مليون �سفحة يومياً، وظهرت منه حتى الأن الإ�سدارة 2.0 و2.5  والإ�سدارة احلالية هي 3.0 

وقد ازدادت فيها �سعة قاعدة البيانات وازدادت �سرعته وقدرته على التحديث. 
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العربية على الإنرتنت، من حيث  البحثية  تناولت الأدلة  "هاين عطيه" التي  3- درا�سة 
مفهومها والفرق بينها وبني حمركات البحث واأنواعها، وهدفت الدرا�سة اإىل تقييم الأدلة العامة 
التي تبحث باللغة العربية ولديها قاعدة بيانات وعنوان ثابت غري م�ست�ساف، والتي و�سل عددها 
اإىل 17 دلياًل بحثياً ومت العتماد على 87 معياراً وموا�سفة مت تق�سيمها اإىل �ستة معايري اأو موا�سفات 

اأ�سا�سية هي:
1- املوا�سفات الإدارية

2- املوا�سفات الفنية
3- املوا�سفات ال�سكلية
4- املوا�سفات اخلدمية
5- املوا�سفات التقنية

6- املوا�سفات التحريرية
وتو�سلت الدرا�سة اإىل توافر اأكرث من 60% من املعايري يف اأربعة اأدلة، كان يف مقدمتها دليل 
اإ�سالم اأون لين حيث توافرت به 70% من املعايري يليه دليل �سعودي لينك بن�سبة 62% ثم كل 
من دليل عجيب ودليل فهار�ص بن�سبة 61% لكل منها. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اأن حتظى الأدلة 

العربية باهتمام اأكرب من الهيئات احلكومية، وان تلتزم باملعايري العامة لإعداد الأدلة البحثية.
4- درا�سة "بدوية الب�سيوين" والتي تناولت التعريف مبحركات البحث املتعددة وخ�سائ�سها 
النتائج  وترتيب  ال�ستف�سارات  مع  التعامل  يف  امل�ستخدمة  التقنيات  وحتديد  عملها،  واآلية 
وا�سرتاتيجيات البحث امل�ستخدمة ومدى الثقة يف تلك النتائج وم�سادر احل�سول عليها، واملقارنة 
بينها للو�سول اإىل اأهم املحركات املتعددة التي ميكن العتماد عليها يف اإجراء الأبحاث العلمية. 
واعتمدت الباحثة يف عمليات التقييم على قائمة من املعايري بلغت 42 معياراً مت توزيعها على 

خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية هي:
1. �سهرة املحرك املتعدد.

2. حتديد م�سادر البحث التي يتم التعامل معها.
3. الإمكانات البحثية.

4. عر�ص النتائج.
5. خدمات اإ�سافية.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل قائمة مبحركات البحث املتعددة والتي و�سل عددها اإىل 64 حمركاً 
مرتبة تنازلياً وفقاً لعدد املعايري املتوافرة يف كل حمرك متعدد وتوافر يف 28.13% من حمركات 
البحث املتعدد اأكرث من 50% من املعايري، يف حني توافر 4.69% من املحركات املتعددة 50% من 



900

املعايري مما يدل على حاجة تلك املحركات املتعددة ملزيد من الإمكانات اخلا�سة بالبحث والعر�ص 
والتعامل مع ال�ستف�سار حتى ميكن العتماد عليها يف الأبحاث العلمية. 

5- درا�سة " ويليام جين�سري: William Ginchereau التي تناولت حمرك البحث املتعدد 
Meta Crawel.ودرا�سة " مارى اإيلني : Mary Ellen التى تناولت Surfwax. ودرا�سة "لينكا 
ليتل: Lyneka Little " التي تناولت dogpile حيث تناولت كل درا�سة من هذه الدرا�سات 
اأحد حمركات البحث املتعددة وكيفية البحث يف هذا املحرك، وكيفية ا�ستخدام كل اأيقونة من 
الأيقونات املوجودة مبوقعه، مع عر�ص لأهم مزايا هذا املحرك املتعدد من حيث اإمكاناته البحثية 
وطريقة فرز وترتيب نتائجه، واأو�ست كل درا�سة على حدة ب�سرورة ا�ستخدام ذلك املحرك املتعدد 

مو�سوع الدرا�سة.
6- ودرا�ستي " �سيد ربيع"، حيث تناولت الدرا�سة الأوىل حمركات بحث الو�سائط املتعددة 
على الإنرتنت من حيث مفهومها واأنواعها ومراحل عمل حمركات بحث الو�سائط املتعددة، والتي 
ال�سوت،  ال�سور، وحمركات بحث  الفيديو، وحمركات بحث  اإىل حمركات بحث  تق�سيمها  مت 
وتعر�ست الدرا�سة لنماذج من حمركات بحث الو�سائط املتعددة وبيان اأهم �سماتها وخ�سائ�سها 

.Ditto، Find sound،Corbis البحثية ومن هذه املحركات
7- وتهدف الدرا�سة الثانية اإىل حتديد خ�سائ�ص ال�سورة الرقمية الثابتة بو�سفها و�سيطاً حلمل 
املعلومات املرئية، من حيث عنا�سرها اخلارجية ال�سكلية اأو الداخلية املو�سوعية، بالإ�سافة اإىل درا�سة 
اآليات عمل حمركات بحث ال�سور الرقمية مبا يدعم املعاجلة والتنظيم وال�ستدعاء وفقاً لطبيعة اللغة 
العربية. وقد اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام عدد من املناهج منها، املنهج التجريبي يف ا�ستخدام 
مناذج خمتلفة من الوا�سفات مع حمركات ال�سور وجمع نتائج ال�سرتجاع وحتليلها، ثم قيا�ص مدى 
فاعلية هذه النتائج مع اأ�ساليب ال�سرتجاع الآيل املطروحة لل�سور الرقمية الثابتة، وخ�سائ�ص اللغة 
العربية وو�سع معايري وموا�سفات ملحركات بحث تدعم اللغة العربية، واملنهج املقارن الذي يعتمد 

على املقارنة بني كفاية حمركات البحث يف ال�ستدعاء وال�سرتجاع.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن معيار دبلن كور هو اأف�سل معايري الو�سف الفني التي تتعامل مع 
ال�سور الرقمية حيث يعترب هذا املعيار اأكرث املعايري اهتماماً بو�سف املحتوى من خالل تخ�سي�ص 

عن�سري املو�سوع والو�سف اإىل جانب عنا�سر الو�سف املادي.
واأظهرت الدرا�سة افتقار حمركات البحث يف ا�ستخدام تقنيات التعامل مع اللغة العربية وقلة 
اهتمامها بال�سور العربية وتركيز املحركات الداعمة منها للغة العربية على حتقيق ا�ستدعاء مرتفع مع 

درجة حتقيق منخف�سة يف نتائج البحث.
8- ودرا�سة "عبد الرحمن القرين" التي اأظهرت تاأثري حمركات البحث على ا�ستخدام 
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قواعد البيانات باملكتبة املركزية بجامعة امللك عبد العزيز لدى طالبات املاج�ستري بكلية الآداب، 
ا�ستخدام  عند  تواجههن  التي  وال�سعوبات  ال�ستخدام  يف  الطالبات  اجتاهات  على  والتعرف 
حمركات البحث وقواعد البيانات املتاحة باملكتبة املركزية. واعتمدت الدرا�سة على املنهج امل�سحي 
وتكونت عينة الدرا�سة من عينة ع�سوائية مكونة من 80 طالبة ميثلن التخ�س�سات املختلفة بالكلية، 
وكان حمرك البحث جوجل هو اأكرث املحركات ا�ستخداماً وذلك بن�سبة 96.3% يليه حمرك ياهو 
بن�سبة 60% ثم حمرك البحث Look Smart بن�سبة 20% ثم All the web بن�سبة 13.7% يليه 

Altavista ثم Infosek

Lycos، Hotbot بن�سبة 1.3% لكل منها. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اعتماد طالبات  واأخرياً 
املاج�ستري اعتماداً كبرياً على حمركات البحث عند اإعدادهن للبحوث اأكرث من اعتمادهن على 
قواعد البيانات املتاحة يف املكتبة املركزية. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تعريف الطالبات بكيفية 

ا�ستخدام قواعد البيانات والإفادة منها، وزيادة الفرتة املخ�س�سة للطالبات با�ستخدامها.
يت�سح من خالل عر�ص الدرا�سات ال�سابقة تركيزها على اأنواع معينة من الأدوات البحثية 
وعر�ص �سماتها وخ�سائ�سها، وا�ستطلعت درا�سات قليلة اأراء امل�ستفيدين واجتاهاتهم ل�ستخدام 
اأدوات بحثية معينة، و�سوف تركز الدرا�سة احلالية على حتديد مدى ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص 
بجامعة الأمرية نورة لالأدوات البحثية املتاحة على الإنرتنت، مع عر�ص خل�سائ�ص و�سمات تلك 

الأدوات وحتديد اأف�سلها من حيث ال�ستخدام.
أدوات البحث على الويب

ميثل العدد ال�سخم للوثائق املتوافرة على الويب حتدياً لنظم ا�سرتجاع املعلومات املتمثلة يف 
اأدوات البحث، مما اأ�ساب اأغلب امل�ستخدمني بعدم الر�سا عن النتائج امل�سرتجعة من عملية البحث 
يف هذه الأدوات، لأنها قد ل يكون لها عالقة بحاجة امل�ستخدم، مما يدفعه للفح�ص اليدوي للقائمة 
الطويلة من النتائج امل�سرتجعة، اأو اإعادة �سياغة ا�ستف�ساره مرة اأخرى �سواء بالتعديل اأو احلذف اأو 

البحث يف اأداة بحث اأخرى.
وميكن لنا اأن ن�سف طريقة بحث امل�ستخدم يف اأداة البحث باأنها حوار بني امل�ستخدم واأداة 
البحث، يبداأ بامل�ستخدم باإر�سال ا�ستف�ساره اإىل اأداة البحث التي بدورها تنقل هذا ال�ستف�سار اإىل 
قاعدة بياناتها املعدة �سلفاً التي تقوم مب�ساهاتها مبا لديها من وثائق ا�ستعدادا لدفعها يف �سورة نتائج 

تقدم اإىل امل�ستخدم.                                                           
وقد فر�ست الزيادة املطردة للوثائق على الويب حتدياً واجهته اأدوات البحث مما فر�ص عليها 

عدداً من املتطلبات ملواجهة هذا التحدي من اأهمها: -  
(MCA, Sunanda Patro.,2005.P34)
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• قدرة نظم ال�سرتجاع على حتديد مكان الوثائق على الويب.	
• كفاءة نظم ال�سرتجاع على تقدير اأهمية الوثائق وت�سنيفها.	
• و�سول النظم الآلية اإىل اأحدث املعلومات.	
• امل�ساحة التي يغطيها نظام ال�سرتجاع من الويب الكامل.	
• قدرة النظام على فهم ا�ستف�سار امل�ستخدم وتقدمي النتائج املالئمة.	

ويحدد نوعية الأداة عدد من املعايري الثابتة التي ميكن عن طريقها ب�سهولة حتديد نوعية الأداة 
وهي ما يلي: - 

1– بناء قاعدة البيانات لبع�ص اأدوات البحث تعتمد على الزواحف يف بناء قواعد بياناتها 
وتعرف هذه الأدوات باملحركات، وهناك اآخري لي�ص لديها زواحف اأو قواعد بيانات 
بل تعتمد على الأدوات الأخرى يف البحث، تعرف هذه الأدوات مبحركات البحث 
وفهر�ستها  امل�سادر  جمع  يف  الب�سرى  العمل  على  يعتمد  الأخر  وبع�سها  املتعددة، 
وت�سنيفها يف بناء هرمى، وتعرف با�سم اأدلة البحث املو�سوعية، ونوع رابع ي�سبه الأدلة يف 
اعتماده على العمل الب�سرى لكن ي�ساف اإليه �سخامة قواعد البيانات وتنوعها يعرف 
ببوابات الويب، ي�ساف اإىل ذلك برامج وكيلة تقوم بدًل عن الإن�سان يف تنفيذ طلباته 

تعرف بالربامج الذكية.
2– حجم قاعدة البيانات، اإن حجم قاعدة البيانات وفرتات التجديد يوؤثر يف ال�ستدعاء ودقة 
النتائج، وتتفاوت اأدوات البحث يف ذلك حني جند �سخامة يف قواعد بيانات املحركات، 
حيث جندها اأقل من الأدلة ول وجود لها يف املحركات املتعددة، وجندها وا�سعة وباأ�سكال 

متعددة يف البوابات.
3– اإمكانيات البحث، التي تختلف من اأداة اإىل اأخرى، اإذ جند حمركات البحث توفر كافة 
طرق البحث بدءاً من ا�ستخدام الكلمات املفتاحية اأو الدللية اإىل البحث باللغة الطبيعية 
مرورا بالقطع، و�سوًل اإىل البحث بالروابط البوليانية، حيث جند غيابا لهذه الطرق يف اأغلب 
الأحيان يف حمركات البحث املتعددة، وت�سيف كل من الأدلة والبوابات طريقة الت�سفح 

للقوائم الهرمية ب�سكل اأ�سا�ص لعملها مع توفري بع�ص من هذه الطرق.
وميكن تق�سيم اأدوات البحث اإىل: -

• 	Search Engine   حمركات البحث
• 	  Search Directories    اأدلة البحث
• 	Meta Search Engines حمركات البحث املتعددة
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 Search Engine أواًل: حمركات البحث

 تاأتى حمركات البحث كو�سيلة من اأهم و�سائل البحث عن املعلومات على الويب، وت�سكل 
هذه الأدوات نقطة عبور بني امل�ستخدم وم�سادر املعلومات على الويب، وحمركات البحث هي 
قواعد بيانات �سخمة من م�سادر الويب املختلفة، التي جتمعت اآلياً بوا�سطة العناكب اأو الزواحف، 
التي تبحر يف ف�ساء الويب، وتقوم بتو�سيل احللقات والروابط بع�سها البع�ص، ويتحقق من هوية 
ال�سفحات ليقوم بفهر�ستها ا�ستنادا اإىل عدد من املعايري املعدة من قبل مالكى املحرك، ويتم تكرار 
التي تطراأ عليها، وتوفر هذه  التحديثات  – للبحث عن  ال�سفحات  زيارة  – اأي  العملية  هذه 
الأدوات مكانا خم�س�سا لكتابة ال�ستعالم الذى يتوىل مطابقته مبا لديه من م�سادر ثم جمعها 
م�سبقاً يف قاعدة بياناته، ومن ثم ا�سرتجاع النتائج التي توافق ال�ستعالم ا�ستنادا اإىل عدد من 
املعايري، ومن ثم يتم البحث وال�سرتجاع يف قاعدة بيانات املحرك ولي�ص الويب الكامل، ويتكون 

عمل املحرك ب�سكل عام من ثالث مراحل هي) �سكل رقم 1(:
الويب لإيجاد �سفحات  يبحر يف  1- تبداأ الأوىل مع برنامج العنكبوت “Spider” الذي 
على  والطالع  الويب  �سفحات  لزيارة  يغو�ص  جديدة وي�سمى Crawler" “لأنه 

حمتوياتها، وياأخذ هذا الربنامج موؤ�سرات وعناوين لتلك املواقع.
2- وتاأتى بعدها مرحلة تو�سيف �سفحات الويب املختارة وفهر�ستها وفق جمموعة من املعايري، 

مثل الكلمات الأكرث تكراراً من غريها، وحتفظ النتائج يف قاعدة بيانات �سخمة.

شكل )1( طرق عمل عناكب حمركات البحث
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3- وتبداأ املرحلة الأخرية، اإذ يلتقط حمرك البحث ال�ستعالم، الذي يقوم امل�ستخدم بتدوينه، 
ويقارنه مع حمتويات قاعدة البيانات املوجودة لديه با�ستخدام خوارزميات املطابقة " 

Ranking Algorithms "، ثم تعر�ص نتائج البحث املتمثلة مب�سادر الويب.

ومن املمكن اأن جند اأن ملحرك البحث �سبعة اأجزاء رئي�سة هي: - 
 "Robots" “Crawlers” ويطلق عليها كذلك  1- العناكب “Spiders" اأو الزواحف 
اأو " Wanderer “وهي برامج اآلية م�سممة خلدمة حمركات البحث، تقوم بتجميع 
املواقع عن طريق الإبحار يف الويب ا�ستناداً اإىل عدد من املعايري املعدة م�سبقاً من قبل 

ال�سركة املالكة للمحرك.
2- قاعدة بيانات املحرك ت�سكل جميع البيانات املخزنة حول �سفحات الويب، وتت�سمن 
كافة البيانات التي اأ�سافها الزاحف اإىل املواقع والتي اأر�سلها اأ�سحابها اإىل حمرك البحث، 
وحمركات البحث ل تبحث يف الويب مبا�سرة، بل يبحث كل حمرك يف قاعدة بياناته 

اخلا�سة املختارة واملنتقاة من ماليني ال�سفحات التي قام بت�سكينها داخلها.
3- برنامج الفهر�ضة: لعل ا�سرتجاع النتائج ناق�سة اأو غري ذات �سلة مبو�سوع ال�ستعالم 
يف بداية ن�ساأة حمركات البحث كان مقبوًل، نظراً لتوا�سع تقنيات الفهر�سة امل�ستخدمة 
اآنذاك، ولكن بعد عدة �سنوات من التقدم امتلكت حمركات البحث التقنيات احلديثة 
وزادت اأنظمة الربجمة والت�سال، واأدت هذه املرونة اإىل تلبية احتياجات امل�ستخدمني، 
ومل تقت�سر هذه التحديثات على اإ�سافة مواقع جديدة اأو معدلة بل حذف الروابط 
 – التغيري  و�سمل  بياناتهم  قواعد  اإنعا�ص  اإىل  يوؤدى  مما  واملت�سابهة  امليتة  وال�سفحات 
با�ستمرار  املواقع وفهر�ستها وت�سنيفها  الريا�سية امل�ستخدمة يف جمع  كذلك- الطرق 

ملواجهة النمو املتزايد.
4- حمرك ال�ضرتجاع: بداأت حمركات البحث  يف اأيامها ا�سرتجاع النتائج ا�ستنادا اإىل 
بوا�سطة حقل  اأبجدياً  مرتبة  ال�ستعالم  مبو�سوع  �سلة  ذات  تكون  قد  بدائية،  معايري 
خا�ص، مثل : املوؤلف، اأو العنوان، اأو تاريخ الن�سر، ولكن مع طبيعة �سفحات الويب 
املتنامية والتغيريات الوا�سعة يف اأحجام امللفات وتقادم تواريخ الن�سر وخلو عدد كبري من 
ال�سفحات من عناوين لها اأو تاأليف، اأدى ذلك اإىل دفن �سفحات قد تكون اأكرث اأهمية 
يف عمق النتائج اأو غري م�سرتجعة من قاعدة البيانات، ثم تطورت التقنيات اإىل عر�ص 
النتائج ا�ستنادا اإىل ذات ال�سلة مبو�سوع ال�ستعالم من قاعدة بيانات املحرك معتمدة 
على مدى تكرار الكلمات يف الوثيقة اأو ال�سفحات الطويلة اأو اإىل العنوان الرئي�ص اأو 

العناوين الفرعية الرئي�سة اأو مدى قرب عبارات الوثيقة وقوة ترابطها.
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5- واجهة ال�ضتخدام: وهي ما يراه امل�ستخدم عند ات�ساله مبحرك البحث، حيث تقوم 
هذه الواجهة بتلقي املعلومات من امل�ستخدم، وتر�سلها اإىل حمرك البحث، فوظيفتها 
الأ�سا�سية تاأمني و�سيلة ي�ستطيع عن طريقها امل�ستخدم حتديد ال�ستعالم، وهي عبارة عن 
برنامج ي�سمح للم�ستخدم بالتفاعل مع احلا�سوب ويقوم بدور مهم يف مدى قدرة النظام 

على اإجناز عمله.
ويو�سح )ال�سكل رقم 2( طرق عمل حمركات البحث:

شكل )2( طرق عمل حمركات البحث

6–  قواعد البيانات خلف قواعد البيانات: اإن عدم ا�ستطاعة اأية اأداة بحث الو�سول اإىل 
فهر�سة الويب الكامل، ووجود ماليني ال�سفحات غري املفهر�سة وغري املدرجة يف قواعد 
بيانات اأدوات البحث، وفى ظل كل ذلك، وفى حماولة لزيادة الدخل الإ�سايف لقواعد 
بياناتهم ن�ساأ بني اأدوات البحث نوع من التحالف عرف با�سم �سراكة اأدوات البحث " 
Search Tools Partnerships “، حيث تعتمد بع�ص حمركات البحث على قواعد 
بيانات حمركات اأخرى، اأو ت�ستخدم عدة حمركات بحث قاعدة بيانات حمرك واحد 

.)Al-Kamha, Reema. August 2004,P23.(
ويو�سح )ال�سكل رقم 3( طرق ال�سراكة بني اأدوات البحث: 
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شكل )3( طرق الشراكة بني أدوات البحث

ل  التي  البحث،  ال�ستخدام يف حمرك  واجهة  على  تظهر  التي  الإ�ضافية:  الوحدات 
تكون بال�سرورة من الوحدات البحثية يف حمرك البحث، ومن اأهمها: الطق�ص، والريا�سة واأ�سعار 

الأ�سهم وغريها.

شكل )4( يوضح عمل أدلة البحث
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Search Directories ثانيًا : األدلة البحثية

مفهوم األدلة البحثية:

تعترب الأدلة البحثية من اأوىل الأدوات البحثية التي ظهرت على �سبكة النرتنت، ففي يناير 
عام 1994 ظهر اأول دليل بحث على ال�سبكة العنكبوتية الذى عرف ب EINET Galaxy  وقد 
 Gopher ساعد على جناح هذا الدليل ا�ستماله على مالمح البحث التي وفرها كل من جوفر�
وتلنت Telent وهما معا كانا ميثالن اأهم اأدوات الإنرتنت يف ذلك الوقت، هذا اإىل جانب مالمح 

البحث يف ال�سبكة العنكبوتية.
Da- على يد كال من ديفيد فيلو Yahoo 1994م مولد دليل البحث   وقد �سهد اأبريل عام
vid Filo وجريى ياجن Jerry Yang ، والذى مل يكن يف بدايته �سوى جمموعة من ال�سفحات 

واملواقع املخزنة على احلا�سبات ال�سخ�سية لديهما. (عبد الفتاح، خالد.)15( 2005(.
وتهدف الأدلة البحثية اإىل ترتيب وت�سنيف مواقع الويب داخل فئات اأو قطاعات مو�سوعية 

عري�سة.
وميكن تعريفها باأنها " جتميع ملواقع الإنرتنت وترتيبها وفقاً لقطاعات عري�سة، ا�ستناداً على 
اخلربات الب�سرية، اأو اأنها قائمة مواقع مبوبة ح�سب املو�سوعات اأو املجالت، يتم تعيينها بوا�سطة 
خمت�سني من الب�سر، وهي منظمة يف بيئة هرمية جتعلها �سهلة الت�سفح. )عفيفي، حممود حممود 4 

)14( 2006. �ص42(.
مزايا الأدلة البحثية:

 تتميز الأدلة البحثية ب�سفة عامة مبزايا عديدة منها:
للم�سوؤولية  نتيجة خ�سوعها  املواقع  وحتليل  وو�سف  وترتيب  انتقاء  عمليات  الدقة يف   -1

الب�سرية.
2- تعترب نقاط اإتاحة متميزة بالن�سبة للم�ستفيدين الذين لديهم خربات حمدودة يف جمال 

البحث يف �سبكة الإنرتنت.
3- تقدم الأدلة للم�ستخدم طريقة �سريعة للبدء بعمليات البحث عن املعلومات بوا�سطة 
تفح�ص املو�سوعات امل�سنفة التي يتم عر�سها ب�سكل هرمي. )عطيه، هاين حمى الدين 

5،1)2003(، �ص31-30(
طريقة عمل الأدلة البحثية:

متر الأدلة البحثية اأثناء جتميعها وتنظيمها للمواقع مبرحلتني اأ�سا�سيتني )�سكل رقم 4( هما:
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املرحلة الأوىل: انتقاء املواقع
الغالبية العظمى من امل�سادر التي يتم انتقائها يف الدليل تكون بناء على طلب من اأ�سحابها 
 Web ( اإىل جانب تقيميها من جانب امل�سوؤولني عن اإدارة الدليل، حيث يقوم �ساحب املوقع
Master  ( اأو ال�سخ�ص ) الهيئة ( امل�سوؤولة عن ت�سميم املوقع بالت�سال بالدليل من اأجل ت�سجيل 
عنوان موقعه بهدف الإ�سارة اإىل وجود موقعه، ويقوم مبلء منوذج اأو ا�ستمارة تر�سل اإىل امل�سوؤول عن 
الدليل مت�سمنة البيانات الأ�سا�ص عن ال�سخ�ص اأو الهيئة �ساحبة املوقع، و و�سف خمت�سر للموقع 
يف �سكل م�ستخل�ص اإىل جانب قائمة بالكلمات املفتاحية ، مع الإ�سارة اإىل القطاع املو�سوعي الذى 
ينبغي اأن يظهر فيه املوقع داخل الدليل. ويتم التحقق من هذه البيانات قبل اأن يتم ن�سرها بالدليل.

املرحلة الثانية: تك�ضيف وو�ضف املوقع
تقوم الأدلة بتك�سيف قطاعات حمدودة من املواقع مثل )العنوان، وحمدد امل�سدر املنتظم: 
)URL( Uniform Resource Locator وامللخ�ص )اإن وجد( والكلمات املفتاحية. )اأحمد، 

فرج اأحمد.2،2)2005(:59-57(
 Meta Search Engines ثالثًا: حمركات البحث املتعددة

على  حتتوي  احلا�سر، حيث  الوقت  الرئي�سة يف  املعلومات  م�سادر  اأحد  الويب  اأ�سبحت   
باليني ال�سفحات، اإ�سافة اإىل كمية املعلومات ال�سخمة التي تكد�ست يف قواعد بيانات الويب، 
وب�سبب هذا احلجم ال�سخم والديناميكي، اأ�سبح من ال�سعب على اأية اأداة بحث فردية فهر�سة كل 

�سفحات الويب.
اإن حمركات البحث املتعددة هي اأدوات بحث هائلة يف م�ستويات التغطية مقارنة باأية اأداة 
بحث مفردة تتيح للم�ستخدم البحث يف العديد من اأدوات البحث يف اآن واحد، وعن طريق �سا�سة 
بحث وعر�ص واحدة، وهي و�سيلة فعالة ملعرفة ما حتويه الويب يف مو�سوع معني، وت�ساعد على 
مقارنة حمركات البحث الرئي�سة وهي الو�سيلة الفعالة لتجنت �سياع الوقت يف البحث املبا�سر يف 
حمركات البحث الفردية، وتتيح للم�ستخدم معرفة كربى باأدوات البحث التي رمبا ل ي�سادفها اأبد.
ويعرف حمرك البحث املتعدد باأنه و�سيط بني امل�ستخدم وعدد من حمركات البحث الفردية، 
 Shen,(  .ي�ستلم ال�ستف�سارات من امل�ستخدمني ويعيد توجيهها اإىل حمركات البحث املرتبطة

Yipeng,2002, p4( .طرق عمل حمركات البحث املتعددة.

والفكرة الأ�سا�سية لن�ساأة حمركات البحث املتعددة اأن امل�ستخدم يزور موقعاً واحداً على 
الويب للبحث، ويرى النتائج امل�سرتجعة من حمركات بحث م�ساعفة يف �سفحة عر�ص واحدة، 
 )URLs ( وكما �سبق القول يف تعريفها، ل متلك هذه الأدوات قواعد بيانات خا�سة بها ول تقبل
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بل يدور عملها حول ا�ستقبال ا�ستف�سار امل�ستخدم  ثم يتم اإر�ساله اآنياً اإىل حمركات البحث التي 
يغطيها لإعطاء امل�ستخدم قائمة من النتائج يف �سا�سة عر�ص واحدة، ومتثل واجهة ال�ستخدام املكون 
الرئي�ص لهذه الأدوات اإذ تتيح الو�سول اإىل هذه الأدوات والتعامل معها يف البحث وتلقى النتائج، 
وتقا�ص جودة اأي حمرك متعدد مبدى توافر اإمكانيات البحث يف واجهة ا�ستخدامه، ويتكون هيكل 
 (Mclearn, Gregory Louis,2002.p15)  -:هذه الأدوات من ثالثة مكونات اأ�سا�سية هي

1– تقنيات اإر�سال Dispatch Mechanismويتم يف هذا اجلزء اختيار اأدوات البحث التي 
يتم اإر�سال ال�ستعالم اإليها.

ا�ستقبال ال�ستف�سار ويتم  يتم  املرحلة  Interface Agent وفى هذه  ات�سال  2– و�سائل 
ترجمته اإىل �سيغ معروفة لدى املحرك متهيدا لإر�سالها اإىل املحركات املت�سلة.

3– اآلية عر�ص  Display Mechanism ويخت�ص هذا اجلزء بعر�ص نتائج البحث امل�سرتجعة 
من املحركات الفردية مع ت�سنيفها وترتيبها واإزالة النتائج املكررة، كما يو�سحه ال�سكل 

رقم )5(.

شكل )5( طرق عمل حمركات البحث املتعددة

ومن اأهم مزايا حمركات البحث املتعددة ما يلي:
1– توفري الوقت للباحث، وذلك من خالل البحث يف العديد من املحركات ب�سكل متزامن، 

وعدم احلاجة اإىل تكرار عمليات البحث يف العديد من املحركات ب�سكل منفرد.
2– احل�سول على نتائج اأكرث �سموًل وخا�سة بعد اأن اأثبتت اإحدى الدرا�سات اأن الويب 
ي�ستمل على 550 بليون �سفحة، وتتفاوت حمركات البحث فيما بينهما من حيث 
التغطية، واأنه ل يقوم اأي حمرك بحث مبفرده اإل با�سرتجاع 45% من النتائج ذات ال�سلة 

بال�ستف�سار.
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تقدم حمركات البحث املتعددة واجهة واحدة للم�ستفيد، بدًل من التعامل مع العديد من 
 )2007)3(.Gunn، Holly (.الواجهات املختلفة اخلا�سة مبحركات البحث

عيوب حمركات البحث املتعددة
عانت حمركات البحث املتعددة عند بداية ظهورها جمموعة من العيوب اهمها:

1- اإن العديد من حمركات البحث املتعددة كانت تعانى عند بداية ظهورها من عدم قيامها 
باإر�سال ال�ستف�سار اإىل حمرك البحث جوجل googel ، الذى يعد اأكرث حمركات 
البحث �سموًل على ال�سبكة العنكبوتية العاملية. ولعل ال�سبب يف ذلك هو رف�ص حمرك 
النتائج  �سعف  اإىل  اأدى  مما  املتعددة  البحث  مع حمركات  امل�ساركة  البحث جوجل 

 )Jarboe, Greg, 2003 17 Dec, 2007( .امل�سرتجعة
مدفوعة  اأماكن  اإىل  ال�ستف�سار  باإر�سال  املتعددة  البحث  حمركات  من  العديد  تقوم   -2
الأجر  Paid- placement لدى حمركات البحث والتي تت�سمن نتائجها العديد من 

املحتويات التجارية.
3- تتجاهل معظم حمركات البحث املتعددة العديد من الإمكانات البحثية املهمة مثل 
البحث بنوع املوقع، ونوع امللف....، مما يوؤدى اإىل تقليل النتائج امل�سرتجعة ذات العالقة.
4- عدم قدرة العديد من حمركات البحث املتعددة على ا�ستخدام منطق البحث البولينى 

(Boolean Logic.. Gunn, Holly31.3(2004)20 Oct2007)
5- تقوم حمركات البحث املتعددة بتحديد فرتة زمنية للمحركات للح�سول على النتائج، 
مما يوؤدى اإىل ا�ستبعاد النتائج اخلا�سة باملحركات البطيئة اأو التي ل ميكن الدخول اإليها 

ب�سكل موؤقت خالل مدة البحث.
وعند ظهور تلك العيوب، بداأت حمركات البحث املتعددة تعمل ب�سكل جيد لإزالة النطباع 

اخلا�ص ب�سعف النتائج امل�سرتجعة من خاللها فحدث ما يلى:
• قامت حمركات البحث املتعددة بتحديد النتائج ذات ال�سيغة الإعالنية من خالل 	

. Sponsord Link  متييزها بلون معني اأو بكتابة كلمة
• حر�ست العديد من حمركات البحث املتعددة على التاأكيد على جودة امل�سادر التى 	

 Yahoo،Hotbot، تعتمد عليها، حيث تعتمد كثري منها على حمركات بحث �سهرية مثل
Googel، Altavista. Jarboe, Greg, 2003 17 Dec 2007 )

• قام العديد من املحركات املتعددة بدعم ا�سرتاتيجيات البحث من خالل تقدمي جمموعة 	
من الإمكانات اخلا�سة با�ستخدام املنطق البوليانى وكذلك ا�ستخدام حمددات البحث 

نوع املوقع باللغة، نوع امللف...........
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• اإتاحة العديد من حمركات البحث املتعددة اإمكانية قيام امل�ستفيد بتحديد الفرتة الزمنية 	
اخلا�سة بعملية البحث، مما ي�سمح با�سرتجاع نتائج املحركات البطيئة.

اأنواع حمركات البحث املتعددة:
ميكن تق�سيم حمركات البحث املتعددة بناء على جمموعة من اخل�سائ�ص منها:

تق�سيم حمركات البحث املتعددة ح�سب طريقة التعامل مع ال�ستف�سار اإىل:
• حمركات متعددة تقوم باإر�سال ال�ستف�سار ب�سكل متزامن اأو متوازى Parall، اإىل جميع 	

املحركات التي تتعامل معها فى وقت واحد، مثل Mamma، Metacrawler وغريها.
• حمركات متعددة تقوم باإر�سال ال�ستف�سار ب�سكل تتابعي اأو متتاىل حيث يتم اإر�سال 	

ال�ستف�سار اإىل حمرك معني وعر�ص نتائجه ثم التايل فالتايل وهكذا، وميثلها كل من:
• 	Multi Search, First Stop, Slurk

تق�ضيم حمركات البحث املتعددة ح�ضب اأ�ضلوب الإتاحة:
وينبغي التمييز بني فئتني من حمركات البحث املتعددة بالن�سبة لأ�سلوب الإتاحة وهما:

الفئة الأوىل: حمركات متاحة ب�سكل مبا�سر على الإنرتنت، ميكن الدخول اإليها والبحث 
 Dogpile، فيها مثلها فى ذلك مثل حمركات البحث والأدلة وغريها من الأدوات البحثية مثل

.Fazzle، Metacrawler

الفئة الثانية: حمركات �سطح املكتب املتعددة Desktop Meta search Engines  وهى 
عبارة عن برجميات يتم حتميلها على احلا�سب ال�سخ�سي، ثم القيام بعمليات البحث اأثناء الت�سال 
بالإنرتنت وهذه املحركات هي Web Ferret ،First Stop هذا اإىل جانب اإمكانية توافر املحرك 
املتعددة ب�سكل  تتوافر املحركات  مبقابل، حيث  املتعدد ب�سكل جمانى على الإنرتنت، واأحياناً 
جمانى على الإنرتنت ماعدا Copernic.  حيث تتوافر اإ�سداراته الأ�سا�سية basic  ب�سكل جمانى 
بينما الإ�سدارة ال�سخ�سية اأو املهنية  Professional حتتاج اإىل دفع مقابل مادى ل�ستخدامها 

والإفادة منها.
مناقشة النتائج:

بعد هذا العر�ص خل�سائ�ص و�سمات كل اأداة بحثية، �سوف ن�ستعر�ص فيما يلى نتائج الدرا�سة 
امليدانية التي قامت بها الباحثتان.

ا�ستخدام الإنرتنت:
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اكتساب مهارة التعامل مع اإلنرتنت

ي�سلك  وبيانات  معلومات  من  حتويه  ما  واكت�ساف  الإنرتنت  �سبكة  خدمات  من  لالإفادة 
من  والإفادة  ا�ستخدامها  كيفية  على  والتدريب  للتعلم  خمتلفة  وقنوات  طرق  عدة  امل�ستخدم 
معطياتها املعلوماتية املختلفة وتظهر معطيات اجلدول )2( الطرق املختلفة التي ي�سلكها ع�سو هيئة 

التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن لكت�ساب مهارة التعامل مع الإنرتنت.
جدول )2( طرق اكت�ضاب مهارة التعامل مع �ضبكة الإنرتنت لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
الدرا�سة الأ�سدقاء الأ�سرة التدريب الذاتى الدورات التدريبية الربامج الأكادميية

12 5 2 9 18 كلية الآداب
1 2 3 5 16  كلية اخلدمة

13 7 5 14 34 الكليات الإن�سانية
19 8 - 12 13 كلية علوم احلا�سب واملعلومات

4 3 5 9 15 كلية العلوم
23 11 5 21 28 الكليات العلمية

3 5 6 8 10 كلية ال�سيدلة
5 4 2 7 8 كلية طب الأ�سنان
8 9 8 15 18 الكليات ال�سحية

42 27 18 50 80 املجموع
35 22.5 15 41.7 66.7 الن�سبة املئوية

يو�سح جدول )2( اأن اأول م�سادر اكت�ساب مهارات التعامل مع �سبكة الإنرتنت هو الدورات 
التدريبية حيث يت�سح  لنا من اجلدول اأن)80( ع�سواً بن�سبة )66.7%(  من اإجمايل اأع�ساء هيئة 
التدري�ص بجامعة الأمرية نورة البالغ عددهم 120 ع�سوا، وهذه الن�سبة  تو�سح  مدى اهتمام ع�سو 
هيئة التدري�ص بتعلم واكت�ساب مهارة ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت والإفادة مما حتويه من معلومات وبيانات 
وذلك لبناء قاعدة معرفية �سحيحة وقوية تعينها على اكت�ساب املهارات والقدرات ال�سرورية والفعالة 
لال�ستفادة املثلى من خدمات ومعلومات ال�سبكة، وي�سري )41.7%(  من اإجمايل عينة الدرا�سة اإىل 
اكت�سابهم مهارة التعامل مع الإنرتنت من خالل التدريب الذاتي عن طريق الدوريات املتخ�س�سة 
والكتب يف جمال الإنرتنت ويعك�ص ذلك اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�ص على التثقيف ال�سخ�سي 
والتطوير الذاتي لتعلم تقنية املعلومات والت�سالت احلديثة املتمثلة يف �سبكة الإنرتنت، ويكت�سب ) 
35%( مهارة التعامل مع الإنرتنت من خالل الدرا�سة، كما اعتمد )22.5%( من اإجمايل العينة على 
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الأ�سدقاء ممن لديهم خربة معرفية �سابقة يف ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت، وعول )15%( على م�ساعدة 
الأ�سرة يف اكت�ساب مهارة التعامل مع الإنرتنت والإفادة منها.

 دوافع ا�ستخدام الإنرتنت لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
يت�سح من الدرا�سة اأن البحث العلمي هو الدافع الأ�سا�سي ل�ستخدام الإنرتنت، حيث يتبني 
اأن ن�سبة )95%( من اأع�ساء هيئة التدري�ص ومعاونيهم بجامعة الأمرية نورة ي�ستخدمون الإنرتنت 
ل�سرتجاع معلومات ت�ساعدهم يف اإعداد املقالت واإجراء الأبحاث العلمية، حيث اأنهم ينتمون 
ملجتمع اأكادميي يهدف ب�سكل اإ�سا�سي اإىل اإجراء الأبحاث العلمية والن�سر الأكادميي، الآمر الذي 

يجعل هذا الهدف هو الأ�سا�ص لدى غالبية اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة.
جدول )3( دوافع ا�ضتخدام الإنرتنت لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية 

نورة بنت عبد الرحمن
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95 114 38 18 20 40 20 20 36 20 16 1 البحث
43.3 52 14 6 8 16 7 9 22 15 7 التدري�ص 2
72.5 87 23 4 19 37 19 18 27 14 13 متابعة التطورات 3
78.3 94 30 11 19 36 18 18 28 11 17 اأفكار جديدة للبحث 4
50.8 61 18 11 7 19 5 14 24 6 18 التوا�سل 5

50 60 13 7 6 14 12 2 33 19 14 الإجابة عن ال�ستف�سارات 6
65 78 14 9 5 36 16 20 28 13 15 7 التعليم
4.2 5 1 1 - 1 - 1 3 2 1 الت�سوق 8

 ( بن�سبة  للبحث  اأفكار جديدة  على  العثور  هو  الإنرتنت  ل�ستخدام  الثاين  الدافع  وكان 
78.3%( واحل�سول على ما هو جديد يف البحث العلمي،  وي�ستخدم ) 72.5% ( من اإجمايل 
عينة الدرا�سة وهى ن�سبة جيدة تعك�ص مدى اهتمام الع�سو بتتبع ما ي�ستجد من اأفكار وتطورات 
يف جمال تخ�س�سه ودافع له اإيجابيات يف تطوير ودعم العملية التعليمية والبحث العلمي للح�سول 
على ما هو جديد وحديث يف ال�ساحة العلمية الإلكرتونية،  ثم ياأتي التعليم الإلكرتوين بن�سبة 
نورة  التدري�ص بجامعة  اأع�ساء هيئة  اهتمام وا�ستخدام  ) 65%(  كاأحد الأ�سباب مما يدل على 
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للتعليم الإلكرتوين مبختلف اأ�سكاله وتطبيقاته، وتتقارب ن�سب كاُل من دوافع التوا�سل والتدري�ص 
والإجابة عن ال�ستف�سارات، واأخرياً الت�سوق ) 4.2%( من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة 

الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
ا�ضتخدام مواقع الإنرتنت من قبل اأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة 

جدول )4( مواقع الإنرتنت املف�ضلة لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية نورة
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67.5 81 24 11 13 38 18 20 19 3 16 حمركات البحث 1
88.3 106 37 18 19 38 19 19 31 15 16 2 قواعد البيانات
16.7 20 4 3 1 9 4 5 7 3 4 فهار�ص املكتبات 3
27.5 33 1 1 - 20 8 12 12 5 7 مواقع اجلامعات 4
68.3 82 18 5 13 34 17 17 30 17 13 مواقع متخ�س�سة 5

20 24 4 1 3 12 7 5 8 2 6 الأخبار 6
7.5 9 1 - 1 4 3 1 4 - 4 نا�سرين 7
8.3 15 4 3 1 9 1 8 2 1 1 منتديات 8

18.3 22 6 2 4 8 1 7 8 2 6 مواقع كتب 9

يت�سح من اجلدول )4( اإىل اأن قواعد البيانات احتلت املركز الأول بن�سبة ) 88.3% ( حيث 
اأ�سار106  ع�سواً  اإىل ا�ستخدام قواعد البيانات وقد يعزى الأمر لكونه جمتمع اأكادميي يهدف 
بالدرجة الأوىل اإىل دعم البحث العلمي فال �سك اإن اإجراء البحوث العلمية يعتمد بدرجة كبرية 
على قواعد املعلومات مبا تتيحه للباحثة من اإنتاج فكرى �سواء بن�ص كامل، اأو بيانات ببليوجرافية 
اأم م�ستخل�سات، تليها من حيث اأهمية ال�ستخدام املواقع املتخ�س�سة بن�سبة ) 68.3%( وهى التي 
تخت�ص بتغطية مو�سوع معني، وهذا النوع من املواقع له رواده من م�ستخدمي الإنرتنت، وذلك لأنه 

يغطى مو�سوعات متخ�س�سة تهم ذوى الخت�سا�ص والهتمام امل�سرتك.
وتاأتى حمركات البحث يف املرتبة الثالثة من حيث اأكرث املواقع ا�ستخداماً من قبل اأع�ساء هيئة 
التدري�ص وبن�سبة مئوية ) 67.5%( ويرجع �سبب تف�سيل حمركات البحث وا�ستخدامها  لدورها 
الإيجابي واإ�سهامها من خالل ما حتويه من قواعد بيانات وم�سادر معلومات ت�سهم يف دعم حركة 

البحث العلمي، حيث اإنها ت�سكل يف حد ذاتها البوابات اللكرتونية ملوارد ال�سبكة العنكبوتية.
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اإىل ا�ستخدام مواقع اجلامعات، ويحر�ص )%20(  بن�سبة )%27.5(  اأ�سار )33( ع�سواً  كما 
من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص على ا�ستخدام املواقع الإخبارية ومتابعة الأحداث اجلارية وما 
ي�ستجد من اأخبار، تليها من حيث ال�ستخدام فهار�ص املكتبات، حيث ي�ستخدمها ) 16.7%( من 
اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص، خا�سة الفهار�ص التابعة للمكتبات اجلامعية والبحثية. يلى ذلك 
مواقع بيع الكتب بن�سبة ) 18.3%(  ثم املنتديات بن�سبة ) 8.3%(  ثم مواقع النا�سرين بن�سبة ) 

7.5%( من اإجماىل اأع�ساء هيئة التدري�ص بالكليات مو�سوع الدرا�سة.
ا�سرتاتيجيات البحث امل�ستخدمة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة

تتعدد ا�سرتاتيجيات البحث التي ميكن اأن ي�ستخدمها امل�ستفيد عند البحث يف الأدوات 
البحثية املتاحة على الإنرتنت منها البحث باملنطق اجلربي اأو البوليني والبحث املتقارب وحت�س�ص 
حالة الأحرف والبرت والبحث مبحددات احلقول مثل حتديد لغة معينة اأو �سكل معني من اأ�سكال 
م�سادر املعلومات ويو�سح جدول )5( اأ�ساليب البحث امل�ستخدمة من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
جدول )5( ا�ضرتاتيجيات البحث املف�ضلة لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية 

نورة بنت عبد الرحمن

%1
00

موع
املج

 الربامج

 ا�سرتاتيجيات
البحث م

حية
ل�س

ت ا
كليا

ال

نان
لأ�س

ب ا
ط

دلة
�سي

ال

مية
العل

ت 
كليا

ال

لوم
الع

ات
لوم

واملع
ب 

حلا�س
وم ا

عل

انية
لإن�س

ت ا
كليا

ال

دمة
 اخل

اب
لآد

ا

90 108 35 16 19 36 20 16 37 19 18 باملو�سوع 1
66.7 80 18 8 10 29 15 14 33 16 17 بالعنوان 2
53.3 64 12 7 5 25 13 12 27 14 13 باملوؤلف 3
51.7 62 31 14 17 19 14 5 12 7 5 باأ�سماء املوؤمترات 4
10 12 5 3 2 2 1 1 5 3 2 باأ�سماء املوؤ�س�سات 5

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن )90%( من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص يف�سلون البحث 
باملو�سوع اإذ هو الأكرث مالئمة لطبيعة املتخ�س�سني وطبيعة مو�سوعاتهم، يليه البحث بالعنوان 
بن�سبة ) 66.7%(، ثم البحث با�سم املوؤلف بن�سبة ) 53.3%( ، ثم عنوان املوؤمتر بن�سبة ) %51.7( 
حيث جند الكليات ال�سحية ي�سري 31 ع�سواً اإىل البحث باأ�سماء املوؤمترات ثم 19 ع�سوا يف الكليات 
العلمية يبحثون باأ�سماء املوؤمترات ويقل العدد يف الكليات الإن�سانية لي�سل اإىل 12  ع�سواً يبحثون 
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باأ�سماء املوؤمترات . وتاأتى يف املرتبة الأخرية البحث باأ�سماء املوؤ�س�سات بن�سبة )10%( من اإجمايل 
اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.

ا�ضتخدام حمركات البحث
تعد حمركات البحث من اأ�سهر الأدوات البحثية املتاحة على الإنرتنت، وقد اأظهرت الدرا�سة 
حر�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة على ا�ستخدام حمركات البحث املتاحة على 

الإنرتنت، وهو ما يو�سحه اجلدول )6(.
جدول )6( اأمناط ا�ضتخدام اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

عدد من املحركات حمرك بحث واحد الربامج الأكادميية
17 3 كلية الآداب
19 1 كلية اخلدمة 
20 - كلية علوم احلا�سب واملعلومات
20 - كلية العلوم
20 - كلية ال�سيدلة
19 1 كلية طب الأ�سنان

115 5 املجموع 
95.8 4.2 الن�سبة املئوية

اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة البحث يف الإنرتنت  ي�ستخدم ) 95.8%( من 
با�ستخدام اأكرث من حمرك بحث واحد، وهو ما يوؤكد حر�سهم على الإفادة من الإنرتنت وحتقيق 

ال�سمول فى النتائج امل�سرتجعة من خاللها.
جدول )7( مدى تلبية حمركات البحث لحتياجات اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة 

الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
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0. 1 - - - - - - 1 - 1 اأقل من %10 1
6.7 8 4 1 3 1 1 - 3 1 2 من %10- %50 2

59.2 71 21 11 9 21 12 9 29 15 14 من %50- %75 3
34.2 41 16 8 8 18 7 11 7 4 3 من %75- %100 4
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اأظهرت الدرا�سة اأن حمركات البحث العامة املتاحة على الإنرتنت تلبى قدراً من احتياجات 
اأن  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإجمايل  من   )%59.2( ي�سري  باجلامعة، حيث  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
حمركات البحث تلبى احتياجاتهم العلمية بن�سبة ترتاوح من 50%-75% ، ويرى ) 34.2%(  من 

اأع�ساء هيئة التدري�ص اأن حمركات البحث تلبى احتياجاتهم بن�سب  ترتاوح من %75 - %100.
اأما بالن�سبة لتحديد حمركات البحث الأكرث تف�سيال لدى الباحثني اأفراد العينة فيو�سحها 

اجلدول التايل:
جدول )8( حمركات البحث التي يف�ضلها اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية نورة بنت 

عبد الرحمن

%1
00

موع
املج حمركات البحث الربامج م

حية
ل�س

ت ا
كليا

ال

نان
لأ�س

ب ا
ط

دلة
�سي

ال

مية
العل

ت 
كليا

ال

لوم
الع

ات
لوم

واملع
ب 

حلا�س
وم ا

عل

انية
لإن�س

ت ا
كليا

ال

دمة
 اخل

اب
لآد

ا
85 102 32 14 18 36 17 19 34 18 16 Google 1

45.8 55 22 10 12 22 12 10 11 5 6 Yahoo 2
14.7 17 4 3 1 10 4 6 3 1 2 AltaVista 3

10 12 3 - 3 7 3 4 2 1 1 Msn 4
5.8 7 1 - 1 6 1 5 - - - Pumped 5
4.2 5 1 1 - 4 1 3 - - - All the web 6
4.2 5 2 1 1 2 - 2 1 - 1 Exicte 7
2.5 3 1 1 - 2 1 1 - - - Ask 8
3.3 4 - - - 1 - 1 3 2 1 Infoseek 9
0. 6 2 1 1 2 - 2 2 1 1 Hotbot 10
0. 1 1 1 - - - - - - - Go Greece 11

7.5 9 1 1 - 8 1 7 - - - Web Search 12
3.3 4 3 3 - - - - 1 - 1 لي�ص لدى حمرك مف�سل 13

البحث  يف�سلون حمرك  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإجمايل  من   )%85( اأن  الدرا�سة  اأظهرت 
Google، وتوؤكد هذه النتيجة ما تو�سلت اإليه بع�ص الدرا�سات امليدانية ال�سابقة ) القرين، عبد 
الرحمن بن عبيد و �سالفة عادل بحرى، 2003)1( )يناير 2008(  و ) العربي، اأحمد  عبادة) 
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2008( ، التي اإفادة باأن حمرك البحث Google هو اأكرث الأدوات البحثية ا�ستخداما على �سبكة 
الإنرتنت من قبل امل�ستفيدين، حيث يتميز هذا املحرك بالعديد من املزايا منها:

1- يحتل حمرك البحث Google قمة املحركات التي ي�ستخدمها امل�ستفيدون من ال�سبكة 
العنكبوتية فى جميع اأنحاء العامل، ويتميز اأي�ساً بتنوع خدماته اإىل احلد الذي جعل من 

Google اأكرب �سركة لتقدمي خدمات املعلومات على �سبكة الإنرتنت.

 Google 2- اإتاحة البحث بحوايل 35 لغة منها اللغة العربية، وقد اأثبت حمرك البحث
كفاءة كبرية يف تعامله مع اللغة العربية من خالل العديد من التجارب والدرا�سات التي 

�سعت اإىل تقييم اأداء حمركات البحث.
 Google 3- ي�سعى هذا املحرك لتنظيم �سبكة الإنرتنت بحيادية تامة، فعلى الرغم من اأن
يقوم بعر�ص الإعالنات مدفوعة الأجر يف قمة �سفحة النتائج ملجموعة من املنتجات 
املرتبطة مبو�سوع ال�ستف�سار اإل اأنه ل يبيع موقع اأف�سل �سمن �سفحات النتائج الرئي�سة، 
فاإن  وبالتايل   ،Page Rank ال�سفحة  ترتيب  ب�سراء  البحث  ي�سمح حمرك  حيث ل 
البحث يف Google ميثل طريقة �سهلة ومو�سوعية للعثور على نتائج عالية اجلودة وحتوي 

معلومات تطابق مو�سوع البحث.
4- يعد حمرك البحث Google من اأكرب حمركات البحث من حيث تغطيته ل�سفحات 

ومواقع الويب كما اأنه اأ�سرع حمركات البحث املتاحة على ال�سبكة العنكبوتية.
5- القدرة الفائقة على عر�ص وترتيب النتائج وفقاً لرتباطها مبو�سوع ال�ستف�سار، حيث يتفوق 

يف ذلك على العديد من املحركات املناف�سة.
وياأتي حمرك البحث Yahoo فى املرتبة الثانية بن�سبة ) 45.8%(،  يليه AltaVista بن�سبة    
) 14.7%( ، ثم MSN  بن�سبة )10%(،  وياأتي حمرك البحث Web Search بن�سبة ) 7.5%( ثم 
حمرك بحث Pubmed بن�سبة ) 5.8%( وهو من املحركات البحث املتخ�س�سة يف العلوم الطبية، 
ثم تت�ساوى كاًل من حمركات البحث All the Web وExcite  بن�سبة )4.2%(، وتتقارب ن�سب 
كاًل من حمركات البحث Ask،Infoseek،Hotbot،Go Greece، فى حني يوجد اأربعة اأع�ساء 
بكليات الأداب وكلية طب الأ�سنان لي�ص لديهم حمرك بحث مف�سل، وذلك بن�سبة قدرها )%3.3( 

من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص مو�سوع الدرا�سة.
من  جمموعة  غريها  دون  البحث  ملحركات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  وراء  وكان 
الأ�سباب اأهمها هو حر�ص حمرك البحث على ترتيب النتائج ب�سورة منطقية وهو اأهم ما يتميز به 

 .Google حمرك البحث
فقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 80% من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت 
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عبد الرحمن يجيدون القراءة باللغة الإجنليزية، واأن جميع هيئة التدري�ص بكليات علوم احلا�سب 
واملعلومات، وال�سيدلة، وطب الأ�سنان يقراأون باللغة الإجنليزية، ويرجع ال�سبب فى ذلك اإىل اأن 
اللغة الإجنليزية هي اللغة الأجنبية الأوىل وامل�ستخدمة فى تدري�ص املقررات فى تلك الكليات، 
اإ�سافة اإىل ح�سول غالبية اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة على الدكتوراه من كليات اأجنبية، تليها 
كلية العلوم حيث و�سلت ن�سبة اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين يقراأون باللغة الإجنليزية اإىل 95%، ثم 
كلية الآداب بن�سبة 45%، واأخرياً كلية اخلدمة الجتماعية بن�سبة 40% من اإجمايل اأع�ساء هيئة 

التدري�ص بالكلية.
واأو�سحت الدرا�سة اأن 80% من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص يف�سلون البحث باملحركات 

با�ستخدام اللغة الإجنليزية، وهو ما يو�سحه اجلدول )9(
جدول )9( لغات البحث املف�ضلة لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الأمرية نورة بنت 

عبد الرحمن
اللغات الربامج الأكادميية

اللغة الإجنليزية اللغة العربية
% ك % ك

45 9 55 11 كلية الآداب
40 8 60 12  كلية اخلدمة

100 20 - - كلية علوم احلا�سب واملعلومات
95 19 5 1 كلية العلوم

100 20 - - كلية ال�سيدلة
100 20 - - كلية طب الأ�سنان

80 96 20 24  املجموع
100% الن�سبة املئوية

احلا�سب  وعلوم  الأ�سنان  وطب  ال�سيدلة  بكليات  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  جميع  ويف�سل 
واملعلومات البحث باللغة الإجنليزية، نظراً لطبيعة الدرا�سة بتلك الكليات، وتقل الن�سبة يف الكليات 
الإن�سانية )كلية الأداب واخلدمة الجتماعية( ويرجع ال�سبب اإىل الدرا�سة يف هذه الكليات تكون 

باللغة العربية.
ا�ضتخدام حمركات البحث العربية

يت�سح من جدول )10( ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص ملحركات البحث العربية املتاحة على 
الإنرتنت، وكانت كليات العلوم الإن�سانية مثل كلية الآداب، واخلدمة الجتماعية من اأكرث الكليات 
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التي ي�ستخدم اأع�ساء هيئة التدري�ص بها حمركات البحث العربية، وقد �سجع ذلك على تدري�ص 
املقررات بتلك الكليات باللغة العربية، يف حني كانت الكليات التي ت�ستخدم اللغة الإجنليزية يف 
تدري�ص مقرراتها هي اأقل الكليات التي ت�ستخدم حمركات البحث العربية مثل كلية ال�سيدلة، وطب 
الأ�سنان، وكلية علوم احلا�سب واملعلومات، والعلوم، لهتمام اأع�ساء هيئة التدري�ص بها باملواد املن�سورة 

باللغة الإجنليزية، بالإ�سافة اإىل عدم معرفة حمركات البحث العربية وكيفية البحث بها.
البحث  ملحركات  نورة  الأمرية  بجامعة  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ا�ضتخدام   )10( جدول 

العربية
ال�ستخدام

ل ي�ستخدمالربامج الأكادميية ي�ستخدم
% ك % ك

45 9 55 11 كلية الآداب
40 8 60 12  كلية اخلدمة

100 20 - - كلية علوم احلا�سب واملعلومات
95 19 5 1 كلية العلوم

100 20 - - كلية ال�سيدلة
100 20 - - كلية طب الأ�سنان

80 96 19.2 23  املجموع
100% الن�سبة املئوية

حيث يت�سح من جدول )10( اأن 23 ع�سواً من اأع�ساء هيئة التدري�ص بن�سبة )%19.2( 
اأنها مازالت قليلة وحمدودة يف تغطيتها  ي�ستخدمون حمركات البحث العربية، على الرغم من 
املو�سوعية لتلبى معظم الهتمامات والحتياجات املعلوماتية لع�سو هيئة التدري�ص، يف حني بلغت 

بن�سبة غري امل�ستخدمني )80%( ويرجع ذلك اإىل عدة اأ�سباب يو�سحها جدول )11(.
يت�سح من اجلدول )11( اإن 24 ع�سواً منن اأع�ساء هيئة التدري�ص بن�سبة )20%( اأفادوا باأن 
عدم معرفتهم مبحركات البحث العربية هو ال�سبب وراء عدم ا�ستخدامهم لها، يليها �سعف النتائج 
امل�سرتجعة بن�سبة )17.5%(، ويرى )14.7%( اأن ال�سبب هو بطء التحميل يف حني يرى )15( ع�سواً 

من اأع�ساء هيئة التدري�ص بن�سبة )12.5%( عدم احلاجة اإىل ا�ستخدام املحركات باللغة العربية.
اإعطاء  اأع�ساء هيئة التدري�ص مت  اأكرث حمركات البحث العربية ا�ستخداماً من قبل  ولبيان 
قيمة لكل ترتيب، بحيث ياأخذ املحرك الذي ورد بالرتتيب الأول ثالث درجات والرتتيب الثاين 

درجتان والرتتيب الثالث درجة واحدة.
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جدول )11( اأ�ضباب عدم ا�ضتخدام حمركات البحث العربية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س 
بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن
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20 24 7 - 7 9 7 2 8 3 5 عدم املعرفة بها 1
4.2 5 0 - - 3 1 2 2 1 1 �سعوبة البحث 2

11.7 14 8 8 - 3 1 2 3 2 1 عدم ال�سرتجاع باللغة الإجنليزية 3
17.5 21 9 - 9 11 8 3 1 1 - �سعف النتائج امل�سرتجعة 4
14.7 17 4 - 4 11 1 10 2 - 2 بطء التحميل 5
12.5 15 12 12 - 2 1 1 1 1 - عدم احلاجة اإليها 6

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  العربية  البحث  حمركات  ترتيب   )12( جدول 
بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

الإجمايلالرتتيباملحركات العربيةم
الثالثالثاينالأول

قتقتقت
63022022070ن�سيج1
37--73512اأين2
21022022050عيون3
31522035--كنوز4
2----12�سواح5
22--12220املر�سد6
4--1212مكتوب7
124----ال�سامل8

حيث  من  الأول  الرتتيب  احتل  )ن�سيج(  البحث  حمرك  اأن   )12( اجلدول  من  يت�سح 
ال�ستخدام باإجمايل 70، يليه حمرك البحث )عيون( احتل الرتتيب الثاين من حيث ال�ستخدام 
من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة 50، ثم حمرك البحث )اأين( 37، ويليه حمرك 
البحث )كنوز( 35، وياأتي بعد ذلك حمرك البحث )املر�سد( 22 ويت�ساوى كاًل من حمرك البحث 
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)مكتوب( و)ال�سامل(4  من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين ي�ستخدمون حمركات البحث 
العربية .

ا�ضتخدام حمركات بحث الو�ضائط املتعددة
نورة مبحركات بحث  الأمرية  بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإملام  الدرا�سة عدم  اأو�سحت 
الو�سائط املتعددة )اأي املحركات املتخ�س�سة يف ا�سرتجاع املواد ال�سمعية اأو الب�سرية اأو ت�سجيالت 
بتلك  معرفة  لديهم  لي�ص  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  جميع  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  حيث  الفيديو(، 
 Google، املحركات ومل ي�سبق لهم ا�ستخدامها، ويكتفون بالبحث يف املحركات العامة مثل

Yahoo وغريها واختيار البحث يف ال�سور اأو الفيديو عند احلاجة لذلك.

  Meta Search Engines  ا�ضتخدام حمركات البحث املتعددة
اأظهرت الدرا�سة �سعف ن�سبة ال�ستخدام ملحركات البحث املتعددة من جانب اأع�ساء هيئة 
التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، حيث و�سلت ن�سبة ال�ستخدام اإىل 36.7% من 

اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص، كما يت�سح من جدول )13(
الرحمن  نورة بنت عد  الأمرية  التدري�س بجامعة  اأع�ضاء هيئة  ا�ضتخدام  جدول )13( 

ملحركات البحث املتعددة
ال�ستخدام

لالربامج الأكادميية نعم
% ك % ك
50 10 50 10 كلية الآداب
75 15 25 5 كلية اخلدمة الجتماعية
20 4 80 16 كلية احلا�سبات واملعلومات
70 14 30 6 كلية العلوم
80 16 20 4 كلية ال�سيدلة
85 17 15 3 كلية طب الأ�سنان

63.3 76 36.7 44 املجموع
%100 الن�سبة املئوية

ويرجع �سعف هذه الن�سبة اإىل عدم معرفة اأع�ساء هيئة التدري�ص مبحركات البحث املتعددة، 
حيث يرى 36.7% من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص الذين ل ي�ستخدمون تلك املحركات اأن 
ال�سبب الرئي�ص لعدم ال�ستخدام هو عدم املعرفة بتلك املحركات، وتت�ساوى كاًل من عدم املعرفة 
با�سرتاتيجيات البحث واأف�سل البحث يف املحركات العامة واملتخ�س�سة بن�سبة 11.7%، واأخرياً كان 
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عدم الثقة يف النتائج امل�سرتجعة من خاللها �سبباً لعدم ا�ستخدام 5% من اأع�ساء هيئة التدري�ص 
الذين ل ي�ستخدمون حمركات البحث املتعددة، وهذا ما يو�سحه اجلدول رقم )14(

جدول )14( اأ�ضباب عدم ا�ضتخدام حمركات البحث املتعددة
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36.7 44 22 10 12 8 5 3 12 8 4 عدم املعرفة بها 1
11.7 14 6 5 1 3 3 - 5 3 2 عدم املعرفة با�سرتاتيجيات البحث 2
11.7 14 2 - 2 5 4 1 7 4 3 3 اأف�سل البحث

5 6 3 2 1 2 2 - 1 - 1 4 عدم الثقة

ويالحظ من اجلدول )13( اأن كلية علوم احلا�سب واملعلومات من اأكرث الكليات ا�ستخداماً 
ملحركات البحث املتعددة، وذلك بن�سبة80 % من اإجمايل اأع�ساء هيئة التدري�ص ويرجع ال�سبب 

اإىل تخ�س�ص اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكلية واملامهم بجميع حمركات البحث املتعددة.
التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  املتعددة  البحث  حمركات  ترتيب   )15( جدول 

بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن

حمركات البحث املتعددةم
الرتتيب

الجمايل الثالثالثاينالأول
قتقتقت

1Kartoo735210--45
2Mamma630----30
3MetaCrawler420151530
4Copernic31515--20
5WebCrawler152101520
6Altheinternet--15--5

املتعددة  البحث  اأكرث حمركات  هو   Kartoo املتعدد  البحث  اأن حمرك  الدرا�سة  اأظهرت 
ا�ستخداماً من جانب اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة، ويت�ساوى كاًل من حمرك البحث 
يف   WebCrawlerو  ،Copernic كاًل  اأي�ساً  ويت�ساوى   ،Mamma، MetaCrawler املتعدد 
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التميز  Altheinternet.  ولعل �سبب ذلك  ن�سبة ال�ستخدام واأخرياً حمرك البحث املتعدد  
حمرك البحث Kartoo  بالعديد من املزايا منها: 

1- حتليل كلمة البحث قبل اإر�سالها اإىل حمركات البحث، ويوفر للم�ستفيد خريطة جلميع 
املو�سوعات الأخرى ذات ال�سلة مبو�سوع ال�ستف�سار

2- يتوافر باأكرث من لغة منها الإجنليزية والفرن�سية والإيطالية و الإ�سبانية وغريها.
3- اإتاحة اإمكانات البحث باملنطق البولينى، وكذلك البحث بعنوان املوقع Title واملجال 
Domain ويدعم خا�سية البرت وحت�س�ص حالة الأحرف الكبرية وال�سغرية يف اللغات 

http://www.Kartoo.com/uk/Kartoo.html  .الالتينية
نتائج الدراسة: 

اكت�ساب  الأول يف م�سادر  املركز  التدريبية قد احتلت  الدورات  اأن  الدرا�سة  اأظهرت   -1
مهارات التعامل مع �سبكة الإنرتنت.

2- تو�سلت الدرا�سة اأن الدافع الأ�سا�سي ل�ستخدام الإنرتنت هو البحث العلمي بن�سبة 
)95%( من اأع�ساء هيئة التدري�ص ومعاونيهم بجامعة الأمرية نورة.

3- اأثبتت الدرا�سة ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص لقواعد البيانات بن�سبة )88.3%(، وقد 
يعزى الأمر لكونه جمتمع اأكادميي يهدف بالدرجة الأوىل اإىل دعم البحث العلمي، فال 

�سك اإن اإجراء البحوث العلمية يعتمد بدرجة كبرية على قواعد املعلومات.
بن�سبة  باملو�سوع  البحث  ا�ستخداماً  البحث  ا�سرتاتيجيات  اأكرث  اإن  الدرا�سة  ك�سفت   -4

.)%90(
نورة  الأمرية  بجامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اإجمايل  من   )%85( اأن  الدرا�سة  اأظهرت   -5

.Google يف�سلون حمرك البحث
باأن عدم معرفتهم مبحركات  اأفادوا  اأع�ساء هيئة التدري�ص  اأن 20% من  6- دلت الدرا�سة 

البحث العربية هو ال�سبب وراء عدم ا�ستخدامهم لها.
7- تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الكليات ال�سحية يف�سلون البحث 

باللغة الإجنليزية، نظراً لطبيعة الدرا�سة بتلك الكليات.
اأن حمرك البحث العربي )ن�سيج( احتل الرتتيب الأول من حيث  اأظهرت الدرا�سة   -8

ال�ستخدام.
9- ك�سفت الدرا�سة �سعف ن�سبة ال�ستخدام ملحركات البحث املتعددة من جانب اأع�ساء 

هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن.
10- دلت الدرا�سة اأن حمرك البحث املتعدد Kartoo هو اأكرث حمركات البحث املتعددة 

ا�ستخداماً من جانب اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة الأمرية نورة.
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توصيات الدراسة:

بعد حتليل النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة تو�سى الباحثتان مبا يلى:
الرحمن  عبد  بنت  نورة  الأمرية  بجامعة  املهارات  وتنمية  التطوير  عمادة  قيام  �سرورة   -1
بتقدمي دورات متخ�س�سة يف ا�سرتاتيجيات البحث على الإنرتنت وتقنيات البحث يف 
الأدوات البحثية امل�ستخدمة يف الأدوات البحثية املتاحة على الإنرتنت على اختالف 
فئاتها، فالعمادة هي اجلهة املنوط بها لتنمية مهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة 
وذلك لدعم وتنمية القدرات البحثية ومهارات التعامل مع الإنرتنت لدى ع�سو هيئة 

التدري�ص.
2- تعريف طالبات املرحلة اجلامعية الأوىل بالأدوات البحثية املتاحة على الإنرتنت، من 
الإنرتنت  على  البحث  اأدوات  يتناول  بحيث  الغر�ص،  لهذا  مقرر  تخ�سي�ص  خالل 
وا�سرتاتيجيات وتقنيات البحث بها، على اأن يكون هذا املقرر من متطلبات اجلامعة، 
بحيث يتم تدري�سه جلميع الطالبات بجامعة الأمرية نورة بنت عبد الرحمن، وذلك 

بهدف اإك�سابهم مهارات التعامل والبحث يف الإنرتنت.
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الأن.2، 2 )2005(:59-57
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