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 مستخلص الدراسة :

ىماث الخفاِلُت في الىكذ الخالش بؽيل هبير جضاًذة أهمُت ِملُت جلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّل

ادة الهاةلت في ِذد هزه الىٍم والىلب ِليها، مما دفْ ئلى وحىد جىافغ بُنها  هدُجت الٍض

لجزب اإلاخففدين والباخثين وغيرهم، ومً زم ًىىن مً ألاهمُت بمشوسة الخّشف ِلى 

ٍمت. وأـبذ الترهيز الُىم مّاًير الخلُُم التي كذ ٌعخخذمها اإلاعخخذم للخىم ِلى هزه ألاه

ِلى ِالكت الخفاِل بين اإلاعخخذم والىٍام بؽيل أظاسخي ومً هىا وان ئخخُاس اإلاذخل 

ش ِذد مً مّاًير جلُُم هٍم الاظترحاُ الخفاِلُت  اإلاّشفي لّالكت اإلاعخخذم بالىٍام لخىٍى

دشواث مً اؼهش م 10وهي الاظترحاُ والذكت والجهذ والّشك والؽيل واظخخذامها لخلُُم 

لذ الذساظت ئلى جفاوث دسحت الخدلم لهزه  البدث وكىاِذ البُاهاث الّلمُت وملاسهتها. وجـى

 اإلاّاًير ظىاء ملاسهت ببّمها البّن أو ِلى معخىي مخخلف الىٍم.

Abstract 

The evaluation of interactive information retrieval systems is becoming 

increasingly important as a result of the increase in the number of these systems 

and demands them, which leading to competition among them to attract 

visitors, researchers and others. It is therefore important to identify the 

evaluation criteria that the user may use to judge these systems. The focus 

today on the relationship between the interaction between the user and the 

system is basically the choice of the knowledge base of the user - system 

relationship, to develop a number of criteria for the evaluation of interactive 

retrieval systems namely retrieval, accuracy, effort, presentation and format to 

evaluate and compare 10 of the most famous scientific data baseand search 

engines. The study found that the degree of verification of these standards 

varies, whether compared to each other or at the level of different systems. 

مّاًير  –هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت -:اظترحاُ اإلاّلىماث  الهلنات املفتاحية
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 املكدمة امليهجية

 جمهُذ 1/  0

ت؛ خُثأن  ٌّذ اظترحاُ اإلاّلىماث هى ِىفش أظاسخي في ظلىن اإلاّلىماث البؽٍش

اث اإلافُذة مً اإلاىاسد ؤلالىتروهُت الىبيرة لِغ فلي اللذسة ِلى اظخخشاج اإلاّلىم

أخذ ألاوؽىت الشةِعُت للمعخفُذًً ِبر ؤلاهترهذ، بل هي مهاسة أظاظُت إلاٍّم 

 اإلاجمىِاث اإلاهىُت ووظُلت لخدلُم ميزة جىافعُت.

فلذأـبذ ِالم اإلاّلىماث ؤلالىترووي لذًىا مّلًذا بؽيل متزاًذ مْ التزاًذ الهاةلفي 

ٌى ئلى اإلاّلىماث أهثر مً أي وكذ مفادس اإلاّ لىماث، وأهىاُ اإلاّلىماث، ووشق الـى

ذ مً اللشاساث  ىلب مً أي شخق ًبدث ًِ مّلىماث ئجخار مٍض ًُ مطخى؛ خُث 

ت. ختى حهاص  خىكْ مىه الخّامل مْ ِذد متزاًذ مً هٍمالبدث اإلاخىِى خٌى البدث ٍو

بدث اإلاىخبي، والبدث الخاظب آلالُالصخصخي مضود بّذد هبير مً أدواث البدث )ال

ذ ؤلالىترووي، واإلاخففداث للمعاِذة في البدث ِلى ؤلاهترهذ  وأدواث البدث  في البًر

[ أو  PDFاإلاممىت لخيعُلاث ملفاث مُّىت مثل  ، Word]جيعُم معدىذ مدمٌى

(. Al-Maskari & Sanderson, 2010وأهىاُ معدىذاث مدذدة مثل أدلت اإلاعاِذة( )

 كذ ًخممً هٍام الاظتر 
ً
حاُ مجمىِت مً اإلاّاًير اللُاظُت، ئرا جم جمىُىه ئلىتروهُا

ىٌ ئلى مىاسد ئلىتروهُت  بالّذًذ مً ِملُاث البدث ِبر هٍم البدث اإلاخخلفت للـى

 مخخلفت ألغشاك مخخلفت.

أخذزذ ؼبىت ؤلاهترهذ  ِلى وحه الخفىؿ، زىسة في اللذسة ِلى البدث، ال ظُما في 

ٌى ئلى  اإلاجاٌ البدثي خُث لذًىا خُاس  اظخخذام هٍمبدث مخخلفت للبدث للـى

اةف جفاِلُت مخخلفت؛  ب ولىً مْ ٌو مىاسد اإلاّلىماث ؤلالىتروهُت هفعها ِلى الٍى

خُث جخىلب ِملُاث البدث التي ًجب ِلى اإلاعخفُذ أو أخفاتي اإلاّلىماث اجخارها 

كبل مىاحهت أي مّلىماث لِغ فلي هُفُت البدث في هزا اإلافذس باظخخذام هزا 

. وحّذ هزه  الىٍام ولىً أًًما هُفُت اخخُاس هٍام أو مفذس للبدث في اإلالام ألاٌو

اللشاساث مّلذة ألن اإلاهاساث التي ًخم حّلمها باظخخذام هُى واخذ مً الىٍم ال جىلل 



 لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ...ج            دمذ وامل اخمذ ِبذ الجىادمد. 

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث   م2019 أهخىبش، 2ُ، 6مج              56          اإلاجلت اإلافٍش

داةًما ببعاوت للبدث ًِ هُى مخخلف مً الىٍم. هما أن مّشفت اإلاّلىماث في مجاٌ 

 ,Belkinلمشوسة ِىذ البدث في مىالُْ غير مألىفت )واخذ مً الخبراث ال حعاِذ با

2008.) 

ا 
ً
دت أو الممىُت للبُاهاث، ًمْ ِبئ هما أن جباًً البُاهاث اإلاخاح، والهُاول الفٍش

ب ًِ  ِلى ول مً الباخثين ومفممي الىٍام. فلذ ًخخلف البدث في مذوهت الٍى

لُاث وجخىلب دِم البدث داخل ألادلت الخلىُت؛ خُث أن البدث كذ ٌؽمل  هفغ آلا

 ,Kelly, 2005; Javelinاإلاعخخذم هفعه. هما جٍهش ألابدار )ِلى ظبُل اإلاثاٌ، 

 ما ًأحي اإلاعخفُذًً وأخفاتي اإلاّلىماث ئلى هٍم اظترحاُ 2007
ً
(، أهه غالبا

ش اظتراجُجُاث  اإلاّلىماث مْ ألاظالُب الخالُت للبدث ًِ اإلاّلىماث ومّالجتها وجىٍى

مُّىت، هزا باإللافت ئلى أهه ال ٌّخمذ هجاح البدث وال سلا البدث إلظخخذام هٍم 

الباخث ًِ الىٍام بالمشوسة ِلى اإلاميزاث الخفاِلُت التي ًلذمها الىٍام أو ِلى 

هُفُت حصجُْ الباخثين ِلى اظخخذام هزه اإلاميزاث؛ خُث ٌّخمذ الىجاح والشلا 

 مً رلً ِلى مذي دِم الىٍام لإلظتراجُجُاث الصخفُت 
ً
للباخث ومذي هجاخه بذال

في فهم الباخث هُفُت ِمل الىٍام. وكذ أؼاس الّذًذ مً اإلاإلفين ئلى أن الفشوق 

الفشدًت جإزش ِلى الخفاِل مْ هٍم اإلاّلىماث واإلاّلىماث هفعها، هما أن اإلاشاخل 

 مخخلفت مً اإلاعاِذة، هزا بإللافت ئلى أن 
ً
اإلاخخلفت لّملُت البدث جخىلب أهىاِا

ظُاق البدث جإزش ِلى الذِم الخفاِلي اإلاىلىب.فّلى ظبُل اإلاثاٌ  ؤلاخخالفاث في 

ذ مً الذِم في ِملُت جلُُم اإلالفاث  ت اإلاٍض ًخىلب البدث في اللغاث الثاهٍى

 (.Kruschwitz & Al-Bakour, 2005والاظخّالم ِنها )

( ألابدار اإلاخّللت بذساظت ومعاِذة IIRٌغىي مجاٌ اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت )

ٌى ئلى اإلاّلىماث واظترحاِها. ه إالء اإلاعخخذمين النهاةُين اإلاخىىِين لىٍم الـى

(: البدث Lucs. & Topi, 2005جدؽيل هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت هفعها مً )

ش وشق حذًذة  في البدث ًِ اإلاّلىماث وظلىن البدث، باإللافت ئلى البدث في جىٍى

 ألاظلىبين مهمان؛ خُث أن البدث ًِ اإلاّلىماث للخفاِل مْ اإلاىاسد ؤلالىتروهُت. هال 

ًىفش ـىسة هبيرة ًِ اللشاساث التي ًىىىي ِليها في الّثىس ِلى اإلاّلىماث التي جمْ 
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ا هبيًرا مً الّمل في هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت، هما أن البدث ًِ 
ً
ظُاك

ٌى ئلى وشق الخفاِل مْ هٍم البدث ٌّضص فهًما حذًًذا للىشق اإلاىاظبت  لدعهُل الـى

 اإلاّلىماث.

 مصهلة الدراسة 2/  0

ِاًما اإلاالُت مً  15اهخللذ ِملُت اظترحاُ اإلاّلىماث ِبر ؤلاهترهذ في غمىن الـ 

ا جم ئحشاؤه بؽيل أظاسخي مً كبل مخخففين ئلى وؽاه ًخم  ًُ وؽاه مخخفق وعب

ّالم ٪ مً معخخذمي ؤلاهترهذ البالغين في ال87ئحشاؤه مً ِكبل ما ًلشب مً 

(Voorhees, 2007 وكذ جفاِل الباخثىن مْ هزا الخىىس مً خالٌ جشهيز الذساظاث .)

ِلى اإلاعخخذمين، واخخُاحاتهم مً اإلاّلىماث وظلىههم، وجفمُم واحهاث معخخذم 

البدث التي جذِم الخفاِالث الغىُت للبدث في هزا اإلاجاٌ، هما أهاظترحاُ اإلاّلىماث 

ن اظترحاُ اإلاّلىماث )اظترحاُ اإلاّلىماث(، وظلىن الخفاِلُت للمّلىماث، ًمضج بي

ذ ًشهض HCIاإلاّلىماث، وجفاِل ؤلاوعان مْ الىمبُىجش ) ( لدؽىُل جخفق بدث فٍش

ِلى جمىين اإلاعخفُذًً وأخفاتي اإلاّلىماث  مً الاظخىؽاف والخل وئداسة مؽاول 

دار في هزا اإلاّلىماث الخاـت بهم ِبر الخفاِل مْ هٍم اإلاّلىماث. وكذ جخممىذ ألاب

اإلاجاٌ دساظاث خٌى ظلىهُاث البدث ًِ اإلاّلىماث لذي ألاشخاؿ، واظخخذامهم 

(؛ خُث أن Whitmire, 2002للىاحهاث ومميزاث البدث، وجفاِالتهم مْ ألاهٍمت )

أبدار اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلي تهخم أًًما بخلىُاث الخفيُف والفهشظت 

اث اإلاعخخذمين. وحّذ والاظترحاُ التي جم جفمُمها خفًُفا لل معخخذمين أو مجمِى

ئخذي الخفاةق الهامت لهزه البدىر اإلاىحهت باإلاعخفُذ هي أنها جشهض ِلى 

اإلاعخفُذًً؛ خُث أهه مً الؽاتْ أن جخم دساظت اإلاعخفُذًً مْ جفاِالتهم مْ هٍم 

دىاكن هزا مْ ألابدار الخللُذًت لىٍم اظترحاُ اإلاّلىماث  اظترحاُ اإلاّلىماث. ٍو

ي كذ ًخم فيها اظخخذام همىرج معخخذم لخىحُه البدث، ولىً هادًسا ما جخم دساظت الت

 (.Xu & Mease, 2009اإلاعخخذمين مباؼشة )
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حّذ أحضاء هبيرة مً البدىر في اظترحاُ اإلاّلىماث واظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت 

ب. فلذ أؼاس ) ب أو ؼبه الخجٍش أن  ( ئلىFord, 2005هي جلُُماث، في ؼيل الخجٍش

الخللُذ اللىي للخجاسب ًميز أبدار اظترحاُ اإلاّلىماث ًِ اإلاجاالث ألاخشي لّلىم 

ش جلىُت حذًذة للفهشظت أو  الخاظب آلالي. ففي اظترحاُ اإلاّلىماث، ال ًىفي جىٍى

الاظترحاُ؛ خُث أهه ًجب ِلى أخفاتي اإلاّلىماث أًما جلُُم هزه الخلىُت. هما أن 

للُذي ًدخىي ِلى آلالُاث وألاظالُب حّخمذ ِلى جلُُم اظترحاُ اإلاّلىماث الخ

بُت  ب. ِلى ِىغ دساظاث اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُال جملً أظالُب ججٍش الخجٍش

مدذدة، ولىنها حّخمذ ِلى مجمىِت واظّت مً ألاظالُب واإلالاًِغ، سبما بعبب 

ىن حّلُذ جلُُم ظلىن اإلاعخخذم وواحهاث الىٍام في وكذ واخذ. فلذ ًجمْ الباخث

في مجاٌ اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلي بين وشق اظترحاُ اإلاّلىماث ووشق مً الّلىم 

ذة )  (.Hook & Borner, 2005العلىهُت إلوؽاء وشق جلُُم فٍش

وبىاء ِلى رلً جخمثل مؽيلت الذساظت الخالُت في جلذًم ئواس لخلُُم هٍم اظترحاُ 

العابلت ومً خالٌ جدلُل وبُّت اإلاّلىماث الخفاِلُت اهىالكا مً مشاحّت ألادبُاث 

الجىاهب اإلاّشفُت لّالكت اإلاعخخذم بىٍام اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلي ومً زم 

 جىبُم هزا ؤلاواس الخلُُمي ِلى ِذد مً هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت.

 : تساؤالت الدراسة 3/  0

ت مً الدعاؤالث الخالُت :  -حّمل الذساظت ِلى ؤلاحابت ِلى مجمِى

 ما ئحشاءاث وآلُاث جلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ؟ .1

خماد ِليها لخلُُم وملاسهت هٍم  .2 ما هي مّاًير الخلُُم الفّالت اإلامىً الِا

 اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت اإلاخخلفت؟

ما وبُّت وأظالُب البدث اإلاىلىبت لخلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث  .3

 الخفاِلُت ؟

 وملاسهت هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث وفلا للمّاًير العابلت؟ ما هي هدُجت جلُُم .4

ب ؟ .5  ما مىاـفاث وخفاةق هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى الٍى
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 أهداف الدراسة: 4/  0

 -حععى الذساظت ئلى جدلُم مجمىِت ألاهذاف الخالُت : 

الخّشف ِلى ؤلاحشاءاث وآلالُاث التي حعاِذ ِلى جلُُم هٍم اظترحاُ  .1

 ماث الخفاِلُت.اإلاّلى 

خماد ِليها لخلُُم وملاسهت هٍم  .2 دساظت مّاًير الخلُُم الفّالت التي ًمىً الِا

 اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت اإلاخخلفت.

الخّشف ِلى وبُّت وأظالُب البدث اإلاىلىبت لخلُُم هٍم اظترحاُ  .3

 اإلاّلىماث الخفاِلُت.

ٌى ئلى هدُجت جلُُم وملاسهت هٍم اظترحاُ اإلاّلىم .4 اث الخفاِلُتوفلا الـى

 للمّاًير العابلت.

الخّشف ِلى مىاـفاث وخفاةق هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى  .5

ب.  الٍى

 أهنية الدراسة : 5/  0

 -جأحي أهمُت الذساظت هدُجت إلاا ًلي:

أـبدذ هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث اإلاخخففت في اإلاجاٌ ألاوادًمي مفذس هام  .1

ىدى الزي ًجّل الىلب ِلى خذماتها في للبدث الّلمي بؽيل هبير ِلى ال

اصدًاد، وبالخالي خاحت هزه الىٍم ئلى خىك مىافعت مْ بّمها البّن مً 

أحل حزب اإلاعخخذمين خاـت أن بّمها له جيلفت مشجفّت للغاًت ومً زم 

ًىىن مً المشوسة بميان الخّشف ِلى مّاًير الخلُُم التي كذ يهخم بها 

 الاخخُاس بين الىٍم اإلاخخلفت. اإلاعخخذم ِىذ اإلالاسهت ومً زم

ل بين مفادس اإلاّلىماث  .2 جمثل هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت خللت الـى

ب، ما ًجّل مً  ب وبين معخخذمي وأخفاتي اإلاّلىماث ِلى الٍى ِلى الٍى
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ِملُت جلُُمها في جدٍذ هبير للخفاً ِلى اإلاّالجت والخىٍُم إلافادساإلاّلىماث 

ب.  ِلى الٍى

ذ وأخفاتي اإلاّلىماث جيلفت مادًت هبيرة ووكخا هبيرا في ظبُل ًبزٌ اإلاعخفُ .3

ٌى ئلى الىزاةم الّلمُت التي ًدخاج ئليها ومً خالٌ جلُُم وملاسهت  الـى

ت مً أهم مدشواث البدث وكىاِذ البُاهاث الّلمُت ًمىً للباخث  مجمِى

اجخار كشاس مىلىعي ِىذ اخخُاس اي مدشن بدث أو كاِذة بُاهاث ظىف 

اجه.ٌّخمذ ِ  لُه بما ًخىافم مْ خفاةق مجاٌ جخففه ودساظاجه واولٍى

 حدود الدراسة6/ 0

ُت : حّالج الذساظت مىلُى جلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث  الخذود اإلاىلِى

 –الخفاِلُتوفلا إلاّاًير الخلُُم بىاء ِلى اإلاىهج اإلاّشفي للىٍش في ِالكت اإلاعخخذم 

 الىٍام..

ُت: ًلخفش البدث  ِلى هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت اإلاخخففت الخذود الىِى

ب.  التي حّمل بؽيل آلي خالق مخمثلت في كىاِذ البُاهاجىمدشواث بدث الٍى

 ميهجية الدراسة 7/  0

بي في الذساظت الخالُت باِخباسه اإلاىهج اإلاىاظب  اِخمذ الباخث ِلى اإلاىهج الخجٍش

لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث لىبُّت مىلُى الذساظت وألاهثر اظخخذاما في مجاٌ ج

ٌى ئلى الىخاةج وفلا  الخفاِلُت وفلا للذساظاث في هزا اإلاجاٌ، هما أهه ٌعمذ بالـى

لخجشبت مباؼشة مْ هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت، هزا باإللافت ئلىأن هزا 

ُم اإلاىهج ٌعاِذالباخث ِلى الخدىم في اإلاخغيراجاإلاخخلفت التي كذ جإزش ِلى هخاةج الخلُ

 مثل اخخالف خلفُت الباخث ومىلُى البدث ومهاساث الباخث في ِملُت البدث راتها.

خماد ِلى اإلاىهج الىـفي الخدلُلُُالزي ٌّمل ِلى  بي جم الِا وبجاهب اإلاىهج الخجٍش

بخدلُل هخاةج ِملُاث البدث اإلاخخلفت في هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت مدل 

 الذساظت.
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ثل في أداة البدث الىزاةلي في حمْ الاهخاج الفىشي اإلاشجبي أما أدواث البدث فخخم

ب الى حاهب اظخخذام أداة  بٍاهشة الخلُُم، واظخخذام أداة الابداس واإلاّاٌؽت مْ الٍى

 اإلاالخٍت في الجاهب الخىبُلي للبدث.

 ُِىت الذساظت : 

ب التي جخىفش بها وبُّ ت اِخمذث الذساظت ِلى ُِىت كفذًت مً هٍم اظترحاُ الٍى

ت اإلاخخففت.فلذ ب الخاملت للمّلىماث الىِى ِمل الباخث ِلى جدذًذ مىاد الٍى

ُِىت الذساظت وفلا آلخش جشجِب وجدذًذ مً اإلاإظعاث اإلاخخفت بالخلُُم والترجِب 

العىىي للىاِذ البُاهاث ومدشواث البدث. وكذ اخخاس الباخث ِؽشة مً كىاِذ 

 .alexaبُاهاجىمدشواث بدث جفذسث الترجِب في مىكْ 

ب1حذٌو )  ( ُِىت الذساظت مً هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى الٍى

 الشابي هٍام الاظترحاُ م

1 Google Scholar https://scholar.google.ca/ 

2 ERIC http://eric.ed.gov/ 

3 The Virtual LRC http://www.virtuallrc.com/ 

4 Citeulike http://www.citeulike.org/ 

5 JURN http://www.jurn.org/ 

6 Microsoft Academic http://academic.research.microsoft.com/ 

 Library of Congress https://www.loc.gov/ 

 Cite SeerX http://citeseerx.ist.psu.edu/ 

 Refseek http://www.refseek.com/ 

 Science Direct http://www.sciencedirect.com/ 
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 مصطلحات الدراسة 8/  0

  ب ب : ًمثل هٍام الاظترحاُ هُان سكمي ٌّمل في بِئت الٍى هٍم اظترحاُ الٍى

ُت الخاحاث واإلاجاالث  ب واجاختها وفلا لىبُّت وهِى إلاّالجت وبدث مىاد الٍى

ت معاس بدث اإلاعخخذم. ُت والخىحهاث الفىٍش  اإلاىلِى

 ّ ا ٌّجي الخلُُم بُان كُمت الصخيء، َو شفه البّن ِلى أهه الخلُُم: لغٍى

جدذًذ معخىي ألاؼُاء بذكت. ووّىِبه في دساظدىا الخالُت جدذًذ مذي جدلم 

ُت في مدشواث البدث وكىاِذ بُاهاث مدل الذساظت.  مّاًير الخلُُم اإلاىلِى

  ًِ هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت:هي هٍم جلىم بالبدث والخدشي

ت مً البُاهاث واإلاّلىماث لمً وزاةم  مخضهت في )اإلاُخاداجا( التي مجمِى

ت مً الىزاةم ِالكت ووُذة.  جشبىها بمجمِى

 الدراسات السابكة  9/  0

اِخمذ الباخثفي البدث ًِ الذساظاث اإلاثُلت والعابلت التي اهخمذ بذساظت ٌاهشة 

ب ِلى كىاِذ  جلُُم وجدلُل أداء هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى الٍى

ت البُاهاث الّاإلاُت اإلاخ مثل  EULCممىت بُاهاث اجداد اإلاىخباث الجامُّت اإلافٍش

springer, science direct, IEEE, Dissertation proquest  وغيرها. وكذ هخج ًِ هزا

البدث الّذًذ مً الذساظاث التي جىاولذ مىلُى جلُُم وجدلُل هٍم اظترحاُ 

ب باِخباسها هٍم  اإلاّلىماث الخفاِلُت التي كذ جخبىاها مدشواث البدث ِلى الٍى

اظترحاُ اإلاىاد الشكمُت، مْ جدلُل ظبل الخّامل مْ هزه الجىاهب ئرا ما اجففذ بها 

ب.وكذ واهذ أهم الذساظاث التى وحذها الباخث ما ًلي :  -مدشواث بدث الٍى

 الذساظت ألاولى :

( بّىىان "دساظت ملاسهت لخلُُم أزش مدشواث البدث الّشبُت 2006دساظت أخمذ )

 الذاِمت للغت الّشبُت في اظترحاُ اإلاّلىماث" والّاإلاُت



 لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ...ج            دمذ وامل اخمذ ِبذ الجىادمد. 

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث   م2019 أهخىبش، 2ُ، 6مج              63          اإلاجلت اإلافٍش

هذفذ الذساظت ئلى الخّشف بخفاةق مدشواث البدث الّشبُت والّاإلاُت الذاِمت 

للغت الّشبُت وجدذًذ مّاًير وملاًِغ جلُُم مدشواث البدث بااللافت ئلى كُاط مذي 

اُ اإلاّلىماث هفاءة مدشواث البدث الّشبُت والّاإلاُت الذاِمت للغت الّشبُت في اظترح

بي. وجىىهذ ُِىت  في واإلاىهج الخجٍش باللغت الّشبُت. واظخخذم الباخث اإلاىهج الـى

سخي واإلادشهين الّاإلاُين الذاِمين  البدث مً مً مدشوي البدث الّشبُين أًً وؤلادَس

لذ الذساظت ئلى لّف مدشواث البدث  للغت الّشبُت حىحل وألخافِعخا. وجـى

اث كاِ ذم الّشبُت مً خُث مدخٍى شلها لىخاةج البدث ِو ذة البُاهاث الخاـت بها ِو

 دِمها لخفاةق اللغت الّشبُت مً خُث الدؽىُل واإلاؽخلاث واإلاترادفاث وغيرها.

 الذساظت الثاهُت :

( بّىىان "آلُاث جفمُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث ِلى الخي 2010دساظت العجيزي )

 اإلاباؼش ومّاًير الاخخباس والخلُُم"

ت ئلى  جلذًم همىرج ئحشاتي لخفمُم هٍام الظترحاُ اإلاّلىماث ِلى هذفذ الذساظ

الخي اإلاباؼش، وجىـُف اإلاّاًير اإلاشجبىت باخخباس وجلُُم جلً الىٍم.  اِخمذث 

في. وجمثلذ أدواث الذساظت في دلُل اإلاعخخذم  الذساظت ِلى اإلاىهج البدثي الـى

لذ winisisؿ ببرهامج إلوؽاء وئداسة كىاِذ البُاهاث ِلى الخي اإلاباؼش الخا . وجـى

الذساظت ئلى اهه ًجب أن ًخم الخلُُم بففت دوسٍت مىخٍمت وباظخخذام اإلاّاًير 

وألادواث واإلالاًِغ اإلاىاظبت إلاىلُى الخلُُم والاظخفادة مً هخاةج هزا الخلُُم في 

ش الىٍام الخالي والّمل ِلى الخخلق مً الُّىب اإلاىحىدة به أو ِلى ألاكل  جىٍى

ئلى الخذ ألادوى، هزلً فان الخلُُم ًيبغي أن ًمم هال مً الىٍام  جخفُمها

ومعخخذمُه، وجمم ئحشاءاث الخلُُم الجىاهب الخالُت: جدذًذ مجاٌ الخلُُم 

ه، ولْ بشهامج للخلُُم، جىفُز الخلُُم، جدلُل وجفعير الىخاةج، حّذًل  ومىلِى

 الىٍام في لىء هخاةج الخلُُم.
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 الذساظت الثالثت :

( بّىىان "جلُُم أداء هٍم اظترحاُ الفىس في اإلاىخباث و مشاهض 2014ِبُذ ) دساظت

 اإلاّلىماث"

هذفذ الذساظت ئلى الخّشف ِلى اإلاّاًير التي ًخم ِلى أظاظها جلُُم أداء هٍم 

اث جلُُم  شك الباخث في ظُاق جدلُم هزا الهذف ئلى معخٍى اظترحاُ الفىس. ِو

اإلاعخىي ألاٌو وهى جلُُم الفّالُت والزي ٌؽمل  هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الثالزت وهي:

ول مً: مّاًير الخيلفت ظىاء الخيلفت اإلاالُت باليعبت للمعخفُذ أو الخيالُف ألاخشي 

اإلاخمثلت في الجهذ اإلابزٌو في حّلُم هُفُت الاظخفادة مً الىٍام والجهذ اإلابزٌو في 

ل اإلاخشحاث التي ًلذمها الافادة الفّلُت والجهذ اإلابزٌو في اظترحاُ الىزاةم وؼي

الىٍام، ومّاًير الىكذ التي حؽمل الىكذ بين جلذًم الىلب واظترحاُ الاؼاساث 

الببلُىحشافُت والىكذ بين جلذًم الىلب واظترحاُ الىزاةم ، واِخباساث الجىدة التي 

ذ البُاهاث واهخماٌ اإلاخشحاث واجفاٌ اإلاخشحاث بمىلُى الىلب  حؽمل حغىُت مـش

حاث واهخماٌ البُاهاث ودكتها. بِىما اإلاعخىي الثاوي فُخّلم بخلُُم وخذازت اإلاخش 

فّالُت الخيلفت والزي ٌؽير ئلى سلا اإلاعخفُذ باليعبت للىفاءة الذاخلُت للىٍام 

واِخباساث الخيلفت، وأخيرا اإلاعخىي الثالث واإلاخّلم بخلُُم ِاةذ الخيلفت أي أهمُت 

 دة مىه.الىٍام في ملابل جيالُف حؽغُله أو الافا

 إجراءات الدراسة 10/  0

ت(  8لللُام بالذساظت جم ـُاغت أِذاد  ِملُاث بدث وئِادة بدث )باللغت الاهجليًز

باظخخذام الاظخّالم اإلاباؼش وخاـُت البدث اإلاخلذم في هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث 

ذ هزه الّملُاث بين مىابلت الّباسة او الجملت  الخفاِلُت مدل الذساظت خُث جىِى

ملُاث بدث باللغت الىبُُّت الخشة 2و 1ّها بين ِالمتي جىفُق )ِملُخان بىل (، ِو

ملُاث بدث باظخخذام سوابي اإلاىىم البىلُاوي "و" و"أو" 5و 4و 3ِملُاث  3) (، ِو

 (.1( )أهٍش ملخم 8و 7و 6ِملُاث  3)
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هخاةج لّملُت البدث وفلا إلالُاط  10وبّذ جىفُز ِملُاث البدث جم جدلُل أٌو 

 م اإلاىلُى وبدُث جىصِذ دسحاث الخلُُم ِلى الىدى اإلاىضح في الجذٌو الخالي:الخلُُ

 ( دسحاث جلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت2حذٌو )

 الذسحت دسحت جدلم اإلاُّاس

 5 مخدلم بذسحت ممخاصة

 4 مخدلم بذسحت حُذة

 3 مخدلم بذسحت مخىظىت

 2 مخدلم بذسحت لُّفت

 1 غير مخدلم

خماد ِلى مّاًير الخلُُم الخالُت بىاء ِلى جدلُل اإلاذخل اإلاّشفي لّالكت وللذ جم  الِا

 اإلاعخخذم بىٍام اظترحاُ اإلاّلىماث:

ؽير هزا اإلاُّاس ئلى اظترحاُ الىٍام للىزاةم اإلاىاظبت لّملُت  .1 الاظترحاُ: َو

 البدث.

ؽير هزا اإلاُّاس ئلى اظدبّاد الىزاةم غير راث الفلت مً كبل  .2 الذكت: َو

 ام.الىٍ

ؽير هزا اإلاُّاس ئلى ِذد مداوالث البدث وئِادة البدث واظخخذام  .3 الجهذ: َو

ٌى ئلى الىدُجت اإلاشغىبت.  البدث اإلاخلذم للـى

ؽير هزا اإلاُّاس ئلى ئمياهُت الخيبإ بمذي ـالخُت ئخذي الىزاةم  .4 الّشك: َو

 التي ِشلها الىٍام دون الخاحت لالواُل ِليها باليامل.

ؽير هزا اإلا .5 ُّاس ئلى ؼيل الىزاةم اإلاّشولت مً خُث ظهىلت الؽيل: َو

ٌى ئلى ولماتها الذاللُت.  كشاءتها وجففدها والـى



 لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ...ج            دمذ وامل اخمذ ِبذ الجىادمد. 

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث   م2019 أهخىبش، 2ُ، 6مج              66          اإلاجلت اإلافٍش

 املبحح األول: أشهال وطرم التفاعل بني املستخدو وىظه اسرتجاع املعلومات التفاعلية

ًمىً للمعخفُذ الّثىس ِلى مّلىماث مفُذة أو ئدساهها بىشق ِذًذة؛ خُث أهه 

ُاث مً خالٌ جففُت اإلاّلىماث أو الخففُت الخّاوهُت،  ًمىىىا الخفٌى ِلى جـى

وهالهما ًذفْ اإلاّلىماث ججاهىا اظدىاًدا ئلى بّن آلُاث وأظالُب جفمُالجىا 

(. هما أهه ًمىىىا مخابّت معاساث اإلاّلىماث ًِ Joachims et al., 2005للمّلىماث )

ا أو آل م ئجباُ ظلعلت مً الّىاـش التي جم سبىها ًذوًٍ  لخىفير ظشد أو مً خالٌ وٍش
ً
ُا

ئوؽاء معاساث اإلاّلىماث الخاـت بىا مً خالٌ الخففذ. ًمىىىا بالىبْ الّثىس ِلى 

م الفذفت: البدث ًِ مّلىمت واخذة وهؽف مّلىماث غير  اإلاّلىماث ًِ وٍش

(: "واهذ جفىساث 337، ؿ 2003مخىكّت مفُذة. وهما الخَ فىظتر وفىسد )

مذي جأزير الفذفت مخماسبت. في خين وان هىان ؼّىس ]اإلاؽاسهين في الذساظت[ ًِ 

بأن بّن ِىاـش العُىشة ًمىً أن جماسط لجزب "للاءاث الفشؿ"، وان هىان 

ت لّلىم وجلىُت اإلاّلىماث كذ جىىن في الخلُلت  ئدسان بأن مثل هزه اإلاشاحّاث العىٍى

أهه ًمىً  مٍاهش للخأزيراث الخفُت، ولىً اإلاىىلُت إلاخضوي اإلاّلىماث، وهزا ٌّجي

جفمُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت للمعاِذة في الّثىس ِلى مّلىماث مفُذة 

م الفذفت مً خالٌ ئِادة اظخخذام الخلىُاث اإلاىحىدة للّثىس ِلى  ًِ وٍش

 (.Kelly, et al., 2010اإلاّلىماث ًِ كفذ )

 صياغة االستعالو 1/  1

احهاث البدث اإلاعدىذة ئلى ولب غالًبا ما ًبذأ الباخثىن بىلب البدث وحّخمذ و 

لت مفهىمت بىاظىت  ً ولب مّلىماث بىٍش ً ِلى جىٍى البدث ِلى الباخثين اللادٍس

مدشن البدث ألاظاسخي؛ خُث أن واحهت الاظخّالم الىمىرحُت جلبل الاظخّالم ِلى 

أظاط اليلمت ألاظاظُت اإلاعدىذة ئلى لغت وبُُّت، واخذة بذون ِىامل الدؽغُل مثل 

الث أ  لّذة الـى
ً
 مهما

ً
ّخبر ئوؽاء اظخّالم أولي حُذ أمشا و الشوابي البىلُاهُت. َو

عهل الخلىُاث  ذ مً فاِلُت البدث وسلا الباخثين َو أظباب، منها أهه ًمىً أن ًٍض
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الخللاةُت لخدعين حىدة الاظخّالم مثل سدود الفّل راث الفلت الضاةفت 

 (.2013)ِبذالشخمان، 

ف ٌعاِذ ِلى الخمُيز بين ألاؼُاء التي ظُدىم حٍّشف هٍام الظخّالم حُذ هى ح ٍّش

ِليها الباخث مً خُث الفلت بخلً التي ظُدىم ِليها الباخث أنها غير ري ـلت، هما 

ًمىىه جدذًذ أولىٍت اظترحاُ اإلاىاد راث الفلت. وهىان جفعير أهثر مىىلُت 

ا ئلى مشخلت لإلظخّالم الجُذ هى الزي ٌُّذ الىخاةج اإلاىاظبت أو اإلاخىكّت. اظدىادً 

 .
ً
ا جماما

ً
اإلاعخخذم في ِملُت البدث، فلذ ًىىن مفهىم هخاةج البدث اإلاىاظبت مخخلف

ا، أو كلُل اإلاّشفت باإلاىلُى  ًُ ا أول
ً
هما كذ ًىىن اللمعخفُذون الزًً ًىبلىن بدث

ل ئليها  ت لّلىم  50الجاسي البدث ِىه، سالين بالىخاةج التي جـى مشاحّت ظىٍى

معاخت اإلاّلىماث التي ًخم البدث فيها. بذال مً رلً، كذ  وجلىُت اإلاّلىماث ًِ

، ومّشفت حُذة بمؽيلت اإلاّلىماث  ًىىن الباخث الزي لذًه مّشفت حُذة باإلاىلُى

التي ًخم جىاولها، وهٍشة واضخت إلاا هي اإلاّلىماث اإلاىلىبت، لذًه مّاًير مدذدة للغاًت 

خباس للىدُجت النهاةُت. ولزلً، فان هدُجت الا  ظترحاُ الجُذة مشجبىت بخىكّاث في الِا

 (.Lorigo et al., 2006الباخث ًِ البدث )

ًمىً للىٍم الخفاِلُت معاِذة الباخثين في ئوؽاء اظخّالماث حُذة بىشق مخخلفت؛ 

م اإلاالءمت أو  ا ًِ وٍش ًُ خُث جخممً الخُاساث حّذًل اظخّالم الباخث جللاة

م اظدبذاٌ اظخّالم الخّلُلاث راث الفلت الضاةفت أو، بؽيل أهثر ح ، ًِ وٍش
ً
ت زٍس

الباخث مً خالٌ اظدبذاٌ الاظدبذاٌ. وكذ حعمذ الخُاساث ألاخشي باظخيباه 

الاظخّالماث مً خالٌ الخفاِل، هما هى الخاٌ في واحهاث الخففذ راث الىحىه 

(Ruthven, 2005 ومْ رلً، فهىان آخشون أهثر جفاِلُت .)-  ئما جلذًم اكتراخاث

ذ مً الذكت في هُفُت ئوؽاء ولباث البدث للب اخثين أو العماح للباخثين بمٍض

ش لغاث اظخّاسة مّلذة أو اظخخذام ميزاث البدث  م جىٍى الاظخّالماث ًِ وٍش

 (.Vakkari, 2003اإلاخلذم )
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 لػات االستعالو املعكدة 2/  1

ٌى بؽيل أهثر دكت ئلى  لغاث الاظخّالم اإلاّلذة أو اإلاىٍمت ًمىً أن حعهل الـى

ذ الباخث أن ًىىن ألاؼُا ء اإلاّلذة.ًمىً أن جىىن اللغاث اإلاّلذة مفُذة خُث ًٍش

ا للغاًت مً خالٌ اظخخذام اظخّالم مففل أو خُث جىىن البُاهاث هفعها 
ً
دكُل

مّلذة، فّلى ظبُل اإلاثاٌ، بُاهاث اإلاىظُلى، والتي حؽخمل ِلى ظماث مخخلفت مثل 

timbre  وtone(. 2012اث اظخّالم فشدًت )سمضي، ، ًمىً الخّبير ًِ ول منها همىىه

ادة اظخخذام لغاث ولغت  XMLفم حزبذ لغاث الاظخّالم اإلاىٍمت الاهدباه مً خالٌ ٍص

ف ِام إلاّلىماث الىٍب. هما أن ًخم جلذًم الّذًذ مً ألادلت لىجاح لغاث  ـو

( أن جىٍُم مدخىي الاظخّالم Beheshti et al., 2005الاظخّالم اإلاّلذة. وكذ أٌهشث )

ذ بؽيل ِام وأن الهُاول الجُذة ًمىً أن حعهل جلىُاث ئلافُت مثل جىظُْ مفُ

الاظخّالم. ومْ رلً، غالًبا ما ال جىىن لغاث الاظخّالم التي حعمذ بخلي اإلادخىي 

 & Bellواإلاّلىماث الهُيلُت خٌى الىزُلت ظهلت ِلى الباخثين، وهما هى مىضح مً )

Ruthven, 2004ي ًفّب جفىسها ًمىً أن جإدي ئلى (، فان لغاث الاظخّالم الت

ذ مً ألاخىاء الذاللُت داخل الاظخّالم، خاـت ئرا وان الباخث ال ٌّشف بيُت  اإلاٍض

 اإلاعدىذاث التي ًخم البدث ِنها.

 البحح املتكدو. 3/ 1

هىان بذًل ًِ لغاث الاظخّالماث اإلاّلذة هى جلذًم دِم كاةم ِلى الىمىرج خُث 

خٌى اإلاىاد التي ًشغبىن في اظترحاِها. ِىذ ؤلاحابت ِلى  ًخم وشح أظئلت ِلى الباخثين

لذم ولًبا أهثر دكت  هزه ألاظئلت، افترك داةًما أن الباخثين ٌعخىُّىن ؤلاحابت ِنها ٍو

ودكت مً ولب اليلمت الشةِعُت البعُىت. وجخمثل ِملُت ئِادة ئوؽاء أهثر جفاِلُت 

خلذم إلادشواث البدث، والتي حعمذ الظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت في ميزاث البدث اإلا

اث التي ًخم البدث ِنها.  فُت حّىغ الجىاهب غير اإلاخّللت باإلادخٍى بادساج بُاهاث ـو

، ِلى ظبُل اإلاثاٌ، الىىاق الضمجي وهُى اإلالف AltaVistaو  Googleًلذم ول مً 

ء (. ِادة ما جلُذ هزه ألاؼُا2011وكُىد الىىاق بين ميزاث البدث اإلاخلذم )ظُذ، 
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 مً خث الباخث ِلى 
ً
لت ما، مما ًللل مً ِذد الىخاةج بذال التي ًخم ئسحاِها بىٍش

لى هزا الىدى، كذ ال  جلذًم أفياس حذًذة لىلباث البدث أو مدخىي الاظخّالماث. ِو

جبذو مشافم البدث هزه مخىىسة حًذا، لىجي أخخفَ بهزا اإلافىلح باِخباسه أهثر 

الن ِنها  ، اإلافىلخاث التي ًخم ؤلِا
ً
بؽيل ؼاتْ بىاظىت واحهاث مدشن البدث. ِادة

ظخىفش مدشواث البدث أًًما ِىامل حؽغُل الاظخّالم مثل مىابلت الّباسة والّىامل 

 (.Cole, 2005البىلُيُت )مثل "ول هزه اليلماث"، "ال شخيء مً هزه اليلماث ،" ئلخ( )

ىابم داةًما مْ جأزيرهم ومً اإلاثير لالهخمام أن الخأزير اإلالفىد لهإالء اإلاؽغلين ال ًخ

الفّلي ِلى الاظترحاُ، مما ٌّجي أن الباخث كذ ًىاحه مؽىالث في اظخخذام هزه 

ّخمذ جأزير أي مؽغل مّين ِلى جىفُز الىٍام الفشدي، والزي  الّىامل بؽيل فّاٌ. َو

ّىغ غُاب الاحعاق بين اإلاؽغلين.وهىان مخاوف ظابلت بؽأن  ًمىً أن ًخخلف َو

لترح جىبي ولىواط )كابلُت اظخخذام ه أ و  2005ٍم اظترحاُ اإلاّلىماث اإلاىىلُت. ٍو

ب اإلاعخلل  ب( أن العىىح البُيُت التي جذِم ِذًدا أهبر مً مؽغلي الاظخّالم والخذٍس

خٌى اظخخذام مثل هإالء اإلاؽغلين حعاِذ بؽيل ِام في جدعين حىدة الاظخّالم؛ 

فّب الخيبإ بما ظِعاِذ ومْ رلً، فان هزا الخدعً غير مدعم وكذ ًىىن مً ال

ب ِلى  ب لِغ لذيهم أي جذٍس ب. بىبُّت الخاٌ، فان مٍّم الباخثين ًِ الٍى الخذٍس

 البدث ِبر ؤلاهترهذ.

 أن الباخثين غالًبا ال ٌعخخذمىن مميزاث البدث اإلاخلذم، مثل الّىامل 
ً
زهش ِادة ًُ

خذامها، اإلاىىلُت أو حّلُلاث الفلت. كذ ًىىن رلً بعبب ِذم فهمهم لىُفُت اظخ

ّخبر مفًُذا. ومْ رلً، ختى ئرا  ٌُ أو ِذم ئدسان أنها مخىفشة، أو ألن الذِم الفّلي ال 

وان الاظخخذام مىخفًما، فان خلُلت أن ألاشخاؿ الزًً ًداولىن اظخخذام هزه 

ا لذِم ـُاغت الاظخّالم. بغن 
ً
ذون ؼِئ  ما ًٍش

ً
اإلايزاث حؽير ئلى أن اإلاعخخذمين غالبا

خخذام اإلاىخفن إلاميزاث البدث اإلاخلذم، ًخّين ِلُىا الخفىير في الىٍش ًِ ظبب الاظ

أهماه مخخلفت مً دِم الاظخّالم الخفاِلي أو أجمخه هزا الذِم لُىىن في مجاٌ 

 (.Vakkari & Javelin, 2005جدلُل هُت الاظخّالم )
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 تكديه االقرتاحات4/  1

مً  Suggestميزة  ًمىً للىٍام هفعه جلذًم اكتراخاث إلوؽاء الاظخّالم. جلترح

Google  اظخّالماث باظخخذام أخذ أؼياٌ ئدخاٌ الىق الخيبئي. هًٍشا ألن الباخث

ا. 
ً
ًلىم بىخابت اظخّالم، ًداٌو الىٍام مىابلخه مْ الاظخّالماث اإلالذمت معبل

جلذًم اكتراخاث ولب البدث كبل حؽغُل ولب البدث ًدعً الىخاةج، ولىً لِغ 

حُذة. ومْ رلً، فان مثل هزه آلالُت جبذو أنها خىىة  ول الاكتراخاث هي اكتراخاث

 (.Vakkari & Javelin, 2005مفُذة في دِم ئوؽاء الاظخّالم )

 إعادة صياغة االستعالو 5/  1

غالًبا ما جخم ئِادة ـُاغت الاظخّالماث مً ِكبل الباخثين بّذ ئحشاء اظخّالم أولي، 

جّل اإلاعخفُذ  ًخدىم في هُفُت سبما مإكذ؛ خُث ئن ئِادة الفُاغت الخفاِلُت ج

ئِادة ـُاغت الاظخّالم، وهزا ٌّذ مجاٌ أظاسخي لىٍم اظترحاُ اإلاّلىماث 

ت مً ألابدار في هُفُت اخخُاس اكتراخاث ئِادة ـُاغت  الخفاِلُت وكذ خللذ مجمِى

 مً 
ً
حُذة. في آلاوهت ألاخيرة، وان الاججاه هدى اكتراخاث جدعين أهثر حّلًُذا بذال

( باظخخشاج 2005ظخّالم الفشدًت. ًلىم ول مً هشوؼفُتز والباهىس )مفىلخاث الا 

خم خلي هزه  اإلافاهُم، وبؽيل أظاسخي الّباساث، لخىفير همىرج مجاٌ للمجمىِت. ٍو

اإلافاهُم مْ اإلافىلخاث مً الىزاةم اإلاشجبت )اإلافىلخاث التي جىفش مّلىماث حذًذة 

. الىخاةج مخخلىت ولىً جبين غير مىحىدة في همىرج اإلاجاٌ( للّشك ِلى الباخث

بىلىح أن اإلاؽاسهين ِلى اظخّذاد لخجشبت واحهت حذًذة ِلى ألاكل. ومْ رلً، فان 

مىكف الباخث مهم. ًلّذس بّن اإلاؽاسهين مداولت دِم ئِادة ـُاغت الاظخّالم، 

لىً البّن آلاخش ًبذو أنهم ال ًخلبلىن ئال الللُل مً اكتراخاث ئِادة ـُاغت غير 

 مىاظبت.

ب ولىً أكل  ًخم دِم ئِادة ـُاغت الاظخّالم ِلى بّن مدشواث البدث ِلى الٍى

لى الشغم مً أن مدشواث البدث ِلى  ا. ِو
ً
مً مميزاث البدث اإلاخلذم اإلازهىسة ظابل

ش ججاسب ألاشخاؿ في البدث، ئال أن  ب لها جأزير هبير وحعهم بؽيل هبير في جىٍى الٍى
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فها أو جل جب أن آلالُاث الفّلُت ال ًخم ـو ُُمها في ألادب الّام في هثير مً ألاخُان ٍو

وعخيخج مبادب الخفمُم الخاـت بها. وهىان بّن الاظخثىاءاث. ِلى ظبُل اإلاثاٌ 

(Kelly, 2009 ًلىم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت بفدق دِم اإلافىلخاث )-  مما

ِلى  -ًىحي بىحىد ِباساث سةِعُت مؽخلت مً ههج الخغزًت اإلاشجذة راث الفلت 

AltaVista( هزا الخىفُز ممازل إلاىابلتاإلافهىم .Kelly et al., 2009 لخىظُْ البدث )

الخفاِلي الىاضح؛ خُث ٌّشلىن وخذاث جىظُْ الخخُاس اإلاعخخذم بّذ جىفُز 

اظخّالم. في هزه الخالت، حّخمذ الّباساث ِلى الخدلُل اللغىي، وال ًخم اؼخلاكها مً 

دها اإلاعخخذم. ومً الىخاةج الشةِعُت أن ألاشخاؿ الىزاةم راث الفلت التي ًدذ

عخمشون في اظخخذامه في ِملُاث البدث الالخلت،  ٌعخخذمىن هزا اإلافىلح، َو

عخخذمىهه بؽيل ِام بىجاح. ومْ رلً ال جضاٌ مٍّم ِملُاث البدث ًِ  َو

ت.  الاظخّالماث ًذٍو

الىخاةج ئلى  هما هى الخاٌ مْ الّذًذ مً الخدلُالث واظّت الىىاق، حعدىذ هزه

جدلُل السجالث، باظخخذام ملفاث حٍّشف الاسجباه لخدبْ اإلاعخخذمين الفشدًين؛ 

ًٍهش جدلُل أِمم أن اإلاعدُفُذون ًمىً أن ًخلىىا خٌى وبُّت ودوس الّباساث 

ذ مً اإلاّلىماث  مىً خل هزا الاسجبان بؽيل حضتي مً خالٌ جىفير مٍض اإلاّشولت. ٍو

الح ولىً الّ امل اإلادذد في أي واحهت هى معاخت الؽاؼت؛ خُث خٌى ِملُاث ؤلـا

ت، كذ جأحي معاخت الؽاؼت ؤلالافُت ِلى خعاب  ب أو الخجاٍس أهه في واحهاث الٍى

ا  ًِ الهاث )وبالخالي ؤلاًشاداث(، ألامش الزي ًخىلب مً اإلاىىسًٍ أن ًىىهىا أهثر ئبذا ؤلِا

 (.2015في جدذًذ هُفُت دِم الباخثين )ظّذ، 

لىخذة الىخُذة التي ًمىً جلذًمها للباخثين، ِلى الشغم مً ظهىلت الّباساث لِعذ ا

خُت هي أهثر الىظاةل  جفعيرها. للذ واهذ اإلافىلخاث الفشدًت مً الىاخُت الخاٍس

( الفّالُت Jansen et al., 2005اإلاذسوظت لخىظُْ ولب البدث الخفاِلي. ًىضح )

في جدفيز ألافياس الجذًذة الّامت الكتراح البدث الخفاِلي والخىظْ وهزلً كذسجه 

( ئلى أن جدعين الاظخّالم Larsen & Ingwersen, 2005لىلباث البدث. هما ٌؽير )

الخفاِلي مفُذ في الخاالث التي ال جخىفش فيها ظىي الللُل مً الىزاةم راث الفلت. 
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هزه اللىة مً أهم ملىماث الاظخّالم الخفاِلي ، ومذي كذسجه ِلى دِم مهام البدث 

ا Spink & Cole, 2005جم اِخمادها مً كبل ) - الفّبت
ً
( اللزان أٌهشوا جدعِى

ا لُىىن أهثر فّالُت ومالءمت للمهام اإلاّلذة. بِىما ) ًُ ( Ruthven & Kelly, 2011جفاِل

ًدللان في الاكتراخاث مً كامىط اإلاشادفاث بذال مً اإلاّلىماث راث الفلت ، ًجذا 

لفّبت. حؽير هزه الذساظت بلىة ئلى أن اظخخذاما متزاًذا للمفىلخاث للمهام ا

ً اظخخذام اإلاشادفاث في أن الباخثين أفمل في اخخُاس أي  اإلاّشفت اإلاىلُّت جدِعّ

ىىهىن أهثر  ت لّلىم وجلىُت اإلاّلىماث الهامت ٍو حىاهب مً اإلاىلُى هي مشاحّت ظىٍى

 خٌى اإلافىلخاث التي مً اإلادخمل أن جىىن مىاظبت.
ً
 اوالِا

ً أظالُب واكتراخاث ئِادة ـُاغت ؤلاظخّالم أكل اظخلفاًء، مْ للذ وان البدث ِ

ِشك مٍّم  الىاحهاجىبعاوت كىاةم الاكتراخاث. وكذ ًخم جىٍُم هزه الّملُاث 

لت ما، ولىً بؽيل ِام ال جذِم اجخار الىثير مً اللشاساث بؽأن حىدة  بىٍش

ه وشخي ) ـُاغت  (، أزىاء فدق ئِادة2006الاكتراخاث أو مالءمتها. الخَ ٍس

الاظخّالم، أن مٍّم الخفاِل ًدذر ِلى معخىي العىذ؛ التي جخّامل مْ 

مم مثل هُت الباخث أو مىكفه.   مً الجىاهب اإلاّشفُت ألِا
ً
الاظخّالماث والىخاةج بذال

دخاج ئلى الذِم.  ومْ رلً، فاهه مً الىاضح أن اللفذ مً الفُاغت مهم ٍو

ل ه وشخي جفيُف ظلىن باظخخذام جدلُل السجل وهٍام الترميز ألـا ي، ًداٌو ٍس

ئِادة ـُاغت الاظخّالم والّثىس، وسبما لِغ مً اإلاعخغشب، أن ئـالح اإلادخىي هى 

ا وأن اظدبذاٌ مشادف ـاسم هادًسا. هما أن الخخفق في الاظخّالماث  ًِ ألاهثر ؼُى

ا  ًِ ت، التي حّالج حىاهب مخخلفت مً الاظخّالم، هي أهثر ؼُى ر فاألخي -والخشواث اإلاىاٍص

ذ مً الذِم الخفاِلي  هى حّذد اإلاهام بؽيل أظاسخي؛ خُث أن هزا ٌّضص الذِىة إلاٍض

لهزا الىُى مً البدث. ئرا وان بامياهىا الخّشف ِلى أهىاُ مخخلفت مً ظلىن ئِادة 

ـُاغت الاظخّالم بؽيل مىزىق، فمً اإلافُذ مّشفت ما ئرا وان بامياهىا جىكْ ِملُاث 

جذِم هزا العلىن وحّل هزه الاكتراخاث أهثر ولىًخا ئِادة ـُاغت الاظخّالم التي 

 (.2015ِلى معخىي الىاحهت )دبىس، 
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ادة ـُاغت الاظخّالم الخفاِلي هى، بالىبْ، جلذًم الذِم   إِل
ً

ٌّذ جلذًم بذًال

الخللاتي لخدعين الاظخّالماث، باظخخذام ئما ؼيل مً أؼياٌ ئِادة ـُاغت 

ىُاث مثل سدود الفّل راث الفلت الضاةفت. ال جضاٌ الاظخّالم اإلابجي ِلى اإلاّشفت أو الخل

الباخثين الزًً ًلذمىن حّلُلاث  -الخّلُلاث الخلُلُت اإلاالءمت للمعخخذمين 

دت خٌى مذي مالءمت الّىاـش اإلاعترحّت  ؼاتّت، خاـت باليعبت لألؼُاء غير  -ـٍش

ـّىبت الىفُت مثل الفىس التي ٌعهل الخّشف ِلى ألاؼُاء اإلاىلىبت بالشغم مً 

فها. وان هىان الللُل مً الّمل في آلاوهت ألاخيرة ِلى كابلُت اظخخذام الخغزًت  ـو

الشاحّت اإلاخّللت باإلاالءمت، ِلى ِىغ الخىاسصمُاث ألاظاظُت ، ولىً أًًما هىان 

 (.Agichtein et al., 2006الىثير مً الّمل ِلى الخّلُلاث الممىُت )

 بدائل البحح 6/  1

ت مً الىخاةج. وهىان حاهب مهم بّذ جلذًم ولب بد ث، ِادة ما ًخم جلذًم مجمِى

مً البدث هى جلُُم هزه الىخاةج. باليعبت لبّن أؼياٌ وظاةي اإلاّلىماث، مثل 

ُف اظلىبين  الفىس، ًخم ِشك وجلُُم الفىسة واملت. في هثير مً ألاخُان ًخم جٌى

ً أو ملخفا ث للملفاث؛ خُث بذًلين وئواساث أظاظُت للفُذًى ظىاء حمل أو ِىاٍو

 ً ا )ِىاٍو ب وما ئلى رلىُمىً ئوؽاؤها ًذوًٍ أن الفىس اإلافغشة لففداث الٍى

ا )مثل اإلالخفاث( ) ًُ  (.Azzopardi & de Rijke, 2006اإلالفااث( أو جللاة

ٌّذ جفمُم ودوس هإالء البذالء في البدث أمش مهم باليعبت لىٍم اظترحاُ اإلاّلىماث 

ٌى ئلى الخفاِلُت، خاـت لدعهُل اإلاشا ّت لىخاةج الاظترحاُ والـى حّت العَش

اإلاّلىماث اإلافُذة. حعمذ لىا وشق الاظخيباه الجذًذة مثل ئصالت الخمُيز باظخخذام 

ذ ًِ هُفُت اظخخذام ألاشخاؿ لهزه البذاةل في البدث. ٌؽير  ف اإلاٍض الّين بخٍّش

اُ ( ئلى أهه في أهثر مً هفف ِملُاث البدث في اظترح2006لىسٍجى وآخشون )

اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى ؼبىت ؤلاهترهذ، كام اإلاعخخذمىن باِادة ـُاغت 

الاظخّالماث التي حّخمذ ِلى مسح الىهالء دون فدق أي ـفداث، وهثيًرا ما ًخم 

م وهالء فلي، هما ًمىً  الشد ِلى اظخّالماث البدث )البدث ًِ اإلاىكْ( ًِ وٍش
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الباخثىن ِلى اظخّذاد للبٌى هخاةج أن جىىن بذاةل مفُذة في هزه الخاالث ئرا وان 

صاةفت ِشلُت. الىخاةج الضاةفت في هزه الخالت هي الففداث التي جبذو راث ـلت ألن 

مىً أن ًيؽأ هزا ًِ البذاةل التي ًخم  الىهُل ٌسخيء جمثُل مدخىي الففدت. ٍو

ا( أو جدٍشف ملفىد  ًُ ا )وهالء مخىلذًً جللاة
ً
ئوؽاؤها مً ـفداث مخضهت مإكخ

ّت إلاٍّم مدشواث البدث أن إلادخىي  اث الاظخجابت العَش الففدت. كذ حّجي ظِش

مثل هزه ألاخىاء لِعذ مهمت ألن اإلاعخفُذون ًمىنهم الخغالُّنها بخيلفت كلُلت 

(Betsi, 2006.) 

حّخبر أظالُب الخلخُق ؼاتّت بؽيل خاؿ إلوؽاء الىهالء. مٍّم اإلالخفاث حّخمذ 

اث ممىىت أًًما للىظاةي غير الىفُت ِلى الىفىؿ، ِلى الشغم مً أن اإلالخف

ب، وكذ أحشث ِذة  واإلاخخلىت، مثل ملاوْ الفُذًى اإلاىظُلُت. في أبدار الٍى

دساظاث ملاسهت بين الفّالُت اليعبُت للمىحضاث واإلالخفاث اللُاظُت اإلاعدىذة ئلى 

ب. أفادا  ذ مً الجىاهب اإلاشةُت الؽاتّت في ـفداث الٍى الىفىؿ التي جخممً اإلاٍض

(Boy dell& Smyth, 2006 ُأن أهىاُ مخخلفت مً اإلادشواث حّمل بؽيل حُذ ألهىا )

مخخلفت مً مهام البدث. ومْ رلً، فان أخذ أؼياٌ البذًل الىلي، الزي ًخممً 

بذو أهه  الفىس اإلافغشة للففدت ؤلالىتروهُت والىق، هى ألافمل إلاٍّم اإلاهام ٍو

ا مُّىت مً اإلادشواث حّمل بؽيل ( أًًما أن أهىاCase, 2006افتراضخي آمً. ًجذ ) ًِ

أفمل إلاهام مُّىت )ِلى ظبُل اإلاثاٌ، ًمىً أن جىىن الفىس اإلافغشة أكل فّالُت 

مً اإلالخفاث الىفُت ِىذ البدث ًِ ِىاـش غير مّشوفت( وجفُذ بأن وحىد ول مً 

ذ مً الخيبإاث اإلاىاد راث الفلت ولىً أًما  الفىس اإلافغشة والىق ًإدي ئلى اإلاٍض

 ث أهثر غير صخُدت مً اإلاالءمت.جىكّا

جب أن ٌعمذ البذًل الجُذ للباخثين باجخار كشاساث  هزا الّذد مً الخىكّاث مهم. ٍو

معدىيرة خٌى مدخىي الياةً الزي ًخم جمثُله. ًلىم فِؽخىمىفا وواسامىفخىغلى 

( بفدق حىدة الجمل اإلاخديزة لالظخّالم هبذاةل؛ خُث ًىلب مً اإلالُمىن 2006)

اللشاساث التي ًخخزونها بؽأن أهمُت الىزاةم اإلاعدىذة ئلى بذاةل الجملت. ًىىن الخيبإ ب

، ِلى الشغم مً أن الىخاةج الفّلُت كذ  الخلُُم حًُذا بؽيل ِام في الخيبإ باإلاىلُى
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ىذما ًخم مىذ الاخخُاس، فان بّن  جخخلف اِخماًدا ِلى حىدة آلُت اخخُاس الجملت. ِو

بإاث وحغُيراث في الخفاةق مثل معخىي اإلاّشفت الخبراء ًفملىن ِذم ئحشاء جي

( 2004للمخشج ًمىً أن ًإدي ئلى جيبإاث ظِئت للغاًت. ومْ رلً، فان بُل وسوزفً )

ًٍهشان أن بذاةل الجملت مفُذة في الخذ مً حّلُذ ِملُاث البدث بالعماح 

ت لّلىم وجلىُت اإلاّلىماث باالواُل ِلى هٍشة ِامت ِ لى اإلاىاد للباخثين بـمشاحّت ظىٍى

ٌى ئلى وزاةم فشدًت بؽيل حعلعلي.  اإلاعترحّت دون الخاحت ئلى الـى

خُث جىىن اإلالخفاث مفُذة بؽيل خاؿ في مجاٌ اظترحاُ اإلاّلىماث للهاجف 

، أو بؽيل أهثر دكت ًخم جىفُز اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى ألاحهضة  اإلادمٌى

الُب مخخلفت لّشك اإلاّلىماث. اإلادمىلت بالُذ مْ الؽاؼاث الفغيرة وجخىلب أظ

ًمىً اظخخذام الفىس اإلافغشة هىا باإللافت ئلى اإلالخفاث الىفُت الىمىرحُت التي 

 Cutrell etكذ جىىن أو كذ ال حعخخذم مّلىماث ًِ هُيل الىزُلت التي جم جلخُفها )

al., 2006.) 

عخاوي ) ىجي وهَش وألافملُت. في  ( ئلى جمُيز مثير لالهخمام بين الفّالُت2006ٌؽير ظٍى

دساظتهم لىٌى اإلالخق ألامثل لّشك الجهاص اإلادمٌى بالُذ، وحذوا أن الىاط 

ًفملىن ملخفاث أوىٌ ِلى ألاحهضة ألاهبر، لىً هزا ال ًجّلها أهثر دكت في 

( ًبدث أًما في Gonçalves & Jorge, 2006اظخخذام اإلالخفاث للخيبإ باإلاالءمت. )

مين ُّ ًمىً أن ًىىهىا مخفلين ِلى أهم الجمل في  وٌى الخلخُق، ًجذ أن اإلال

، في بّن الخاالث، ئلى جللُل  ملخق، لىً ًمىً أن جإدي اإلالخىفاث ألاوٌى

ىفش اظترحاُ  الاجفاق. هما جفبذ ملخفاث أوٌى ًخم جممين حمل أكل أهمُت. ٍو

 
ً
اإلالفاث حؽبُه مؽابهت. جلىم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت الىمىرحُت أوال

ت بىزاةم أهثر أهمُت باظتر  حاُ الىزاةم التي ًخفم مٍّم الىاط ِلى أهمُتها مخبِى

 (.Gonçalves & Jorge, 2006هامؽُت )

لخين ) لت ألاولى جلِغ Harper & Kelly, 2006ًدبْ جلُُم هٍم الخلخُق وٍش (: الىٍش

ت حىدة اإلالخفاث مباؼشة )ِلى ظبُل اإلاثاٌ، باإلالاسهت م ْ الخلُُماث الزاجُت الجىهٍش
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ا( والىشق الخاسحُت جلُُم مذي دِم اإلالخفاث لصخق  ملخق مثالي جم ئوؽاؤه ًذوًٍ

ْ هزا ألاخير هى أهثر أهمُت للّمل  ا مثل البدث. َو
ً
أو هٍام في مهمت مدذدة معبل

ت  الخالي داخل هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ِلى الشغم مً أن اإلاهام الجىهٍش

ت لف  حعخخذم في وسػ الّمل العىٍى
ً

هم الىزاةم؛ خُث أهالخلُُم ًجّل ملخًفا فّاال

 للبدث راث أهمُت، وحّخمذ فىشة اإلالخق الجُذ بؽيل هبير ِلى الذوس الزي 
ً
أو بذًال

ًلفذه اإلالخق في ِملُت البدث. سبما وان إلاإلفي اإلالخفاث أو اإلالخفاث التي جم 

ا هذف مؽابه  مدخىي واةً  إلوؽاء ملخق حُذ ومىلىعي واخذ ًمثل -ئوؽاؤها ًذوًٍ

ليل اللشاء اإلادخملين )وغير اإلاّشوفين( ومهام البدث غير اإلاّشوفت والاخخالفاث 

الصخفُت. هما كذ ًىىن هزا اإلالخق دون اإلاعخىي ألامثل لجمُْ اللشاء ولىىه 

ا )أبى الخير،  ًّ  لالظخخذام مً كبلهم حمُ
ً
 (.2017ظُىىن كابال

 
ً
ذه الباخثىن خلا هى بذًل ظِعاِذهم ِلى اجخار كشاساث ًمىىىا أن هلٌى أن ما ًٍش

خٌى اإلاادة اإلامثلت: هل ًيبغي ِلي كشاءة هزه الىزُلت؟ هل ًمىىجي ججاهلها بأمان؟ 

هل ًخخلف ًِ هزه الىزاةم ألاخشي اإلاعترحّت؟ كذ جىىن هزه اللشاساث راجُت 

وشخفُت للغاًت. بما أهه ًمىىىا ئوؽاء الّذًذ مً جمثُالث مخخلفت لىفغ البذًل 

ا، فُمىىىا ئوؽاء بذاةل مخخلفت في هلاه مخخلفت في البدث وألغشاك مخخلفت. جلل ًُ اة

لت مخّذدة الىبلاث 2006جلذم واحهت واًذ وسوزفً ) ب وٍش ( للبدث ِلى الٍى

الظخخذام الّذًذ مً البذاةل. في الىاحهت الخاـت بهم، ًخم اظخخذام اظترحاُ 

ىاء هٍشة ِامت ِلى مجمىِت الجملت الطخلت الظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت،  إِل

 لالهخلاٌ ئلى أحضاء مخخاسة 
ً
ُف بذاةل أهثر جففُال الففداث اإلاعترحّت، هما ًخم جٌى

ادة فّالُت البدث،  ّذ هزا ألاظلىب مفُذ في ٍص مً الباخث مً مدخىي الففدت. َو

وهأزش حاهبي، في جدذًذ اإلاشاخل داخل البدث ِلى أظاط معخىي اظخخذام مخخلف 

 البذاةل.
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ال حّخبر البذاةل مفُذة فلي في معاِذة الباخثين ِلى جلُُم اإلالفاث الفشدًت، ولىً 

أًًما لفهم الّالكاث بين مجمىِت مً الّىاـش أو بىاء هُيلُتهم في مجاٌ اإلاّلىماث. 

 ما حعاِذ هزه ألاظالُب الباخث ِلى جلذًم مّلىماث كبل البدث ًِ
ً
ادة ئوؽاء  ِو

ولب اإلاعاِذة أو بّذ البدث للمعاِذة في جفعير الىخاةج أو جلذًم اكتراخاث لخىلُذ 

البدث. باليعبت للمهمخين، فان الخجمُْ والخفيُف هما مىهجان ؼاتّان. ِلى الشغم 

مً ِذم اظخخذام اإلافىلخاث داةًما بؽيل داةم، فاهه ٌؽير الخفيُف ِادة ئلى 

ً الخخفُق الُذوي أو الخللاتي  ا لّىاٍو ا ظىىًٍ
ً
للملفاث واإلاعدىذاث ئلى جفيُف

ا، في خين حؽير اإلاجمىِاث بؽيل ِام ئلى 
ً
اإلاّشفت وجلىُاث اإلاّلىماث اإلادذدة معبل

 Azzopardi & deالخجمّاث الخللاةُت للملفاث مً خالٌ الدؽابه بين الياةىاث )

Rijke, 2006.) 

ت التي ًخم البدث ِنها كبل أي  مً مضاًا ِشك مّلىماث الباخثين ِلى اإلاجمِى

جفاِل آخش هى أن الباخثين كذ ًجذون الخففذ أظهل مً ئهخاج مفىلخاث البدث؛ 

خُث ِادة ما ًبذأ الخففذ مً خالٌ بّن ِشك اإلاّلىماث؛ خذماث مثل ًاهى! 

(dir.yahoo.com و )Wikipedia (en.wikipedia.org ًلذمان فئاث كابلت للخففذ )

ّذ  free textباإللافت ئلى البدث في  الم الباخثين بمىكْ اإلاّلىماث ؤلالافُت. َو إِل

الؽيل اإلافُذ بؽيل خاؿ للخفيُف هى البدث ألاوحه والزي ًخم فُه جىٍُم 

فُت ئلى فئاث للعماح للباخثين باظخىؽاف ألاؼُاء بؽيل جفاِلي  البُاهاث الـى

ل هز لت والاهخلاٌ ئلى مىىلت أو مجمىِت مً ألاؼُاء راث ألاهمُت. وحعِهّ ه الىٍش

اإلاىاحهت أًًما ئوؽاء اظخفعاساث مّلذة مً خالٌ الخفاِل والاظخىؽاف الىبُُّين. 

وفي الخاالث التي ًىىن فيها الباخث أكل جأهذ مً اإلاّلىماث اإلاىلىبت أو أكل مّشفت 

ًِ معاخت اإلاّلىماث، مثل مىىلت البدث الاظخىؽافي، ًمىً أن ًىىن الخفيُف 

 (.Case, 2006للمعاِذة الباخث هُيل الخدلُم )والخففذ مفًُذا بؽيل خاؿ 

ُىب ِلى الىدى اإلاىحض الزي كذمه )  ,Jonesٌّذ الخجمُْ والخفيُف لهما مضاًا ِو

ا، بل ًمىىه الخىُف مْ أي هُى مً 2007  ًذوًٍ
ً

(؛ خُث أهه ال ًخىلب الخجمُْ ئدخاال

ت مً الخىاسصمُاث الجُذة واإلافهىمت حًُذا لل خىفُز. ولعىء البُاهاث، وهىان مجمِى
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ا، وبىاًء ِلى  ًُ اث بذيهُت ظهم الخَ، كذ ال جىىن الدعمُاث التي جم حُُّنها ئلى مجمِى

الخىاسصمُت اإلاعخخذمت، كذ جىىن اإلاجمىِاث مجمذة بؽيل ظحئ. اِخماًدا ِلى 

اث التي ًخم  -وبُّت الخجمُْ  ذد اإلاجمِى ما هي الياةىاث التي ًخم ججمُّها ِو

خىاسصمُاث الخجمُْ أًًما ئلى جأخيراث في الخفاِل. ومً  ًمىً أن جإدي -ججمُّها 

هاخُت أخشي، ًإدي الخفيُف، ِمىًما  ئلى مجمىِاث ِالُت الجىدة مً الياةىاث، 

خمثل  ولذًه ِالكاث داللُت أوضح ودوافْ، وهى ؼاتْ لذي اإلاعخخذمين النهاةُين. ٍو

سجي، ِلى الشغم الُّب في وشق وأظالُب الخفيُف في الخاحت ئلى هٍام جفيُف خا

ماٌ كذ دسظذ بؽيل جللاتي ئوؽاء حعلعل هشمي للمفاهُم  مً أن بّن ألِا

(Vechtomova & Karamuftuoglu, 2006.) 

اث أفمل مً الياةىاث للّشك  ًمىً اظخخذام أظالُب الخجمُْ لخدذًذ مجمِى

ِلى الباخث؛ وكذ أٌهش الّمل في هزا اإلاجاٌ فّالُت أظلىب الخجمُْ التي اظخخذم 

 مً الخجمُْ بؽيل معخلل ًِ الاظخّالم. هما أن الا 
ً
ظخّالم همذخل ئلافي بذال

ً فّالُت الاظترحاُ ِلى ِملُاث  أظلىب الخجمُْ اإلاخديز لالظخّالم ًمىً أن ًدِعّ

ا مذي دكت  ـً البدث في اإلالفاث اإلاّىىظت اللُاظُت. ومْ رلً، فان الىاحهت، وخفى

مً هزه الفىاةذ؛ خُث أهه ًدخاج  ِشك اإلاّلىماث، مهمت في جدلُم أكصخى كذس 

 ِلى فهم الّالكاث التي ًلذمها الخجمُْ لخجىب فلذان 
ً
الباخث ئلى أن ًىىن كادسا

 (.Xu & Mease, 2009الفىاةذ اإلادخملت للمإظعت الّىلىدًت )

هزا الاظخخذام للخجمُْ والخفيُف لّشك هخاةج البدث مفُذ أًًما. ِلى وحه 

ا بين الخفىؿ، فان الخجمُْ مً أحل  ًُ الخمثُل البفشي واهدؽاف الدؽابه جللاة

. ِىذما ًىىن مً العهل جلُُم الياةىاث التي 
ً
الياةىاث للخمثُالث البُاهُت ٌّذ ؼاتّا

ًخم ججمُّها مً خُث اإلاالءمت، مثل الفىس أو ئواساث مفاجُذ الفُذًى، ِادة ما ًخم 

ىذما جىىن الياةىاث أهثر حّلًُذا،  اث ِشك الياةىاث هفعها. ِو ظخدخىي اإلاجمِى

 ِلى ؼيل بذًل لدعمُت اإلاجمىِت واإلاعاِذة ِلى فهم الباخث للخجمُْ. هما 
ً
ِادة

أهه ًمىً أن ًىىن الخمثُل اإلاشتي مفًُذا ولىً ًمىً أًًما أن ًخلم مؽاول في 

الاظخخذام ئرا لم ًىً هىان دِم واٍف لّملُاث الخىلل وكشاساث الباخثين بؽأن 
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. ومْ رلً، فلذ جم ئهجاص ِمل كىي للخدلُم في مؽىالث ِملُت البدث الخاـت بهم

كابلُت الاظخخذام في أهٍمت الفئاث اظدىاًدا ئلى مّاًير الباخث الظخخذام الفئاث. 

( التي جذمج مميزاث www.kartoo.com) Karooفلذ جىىن هٍم الاظترحاُ مثل 

ظخّالم، أهثر جفاِلُت مخّذدة مثل الخجمُْ والخفىس والخلخُق واكتراخاث جدعين الا 

 Google( واحهت حذًذة لـ Kim, 2006كىة في دِم ِملُت اجخار كشاس الباخث. كُم )

اًاهم همارج جفاِل  Googleججمْ واحهت اظخّالم  مْ فئاث الذلُل. فمل ِس

مخخلفت ألهىاُ مخخلفت مً ِملُاث البدث )في هزه الخالت، ِملُاث البدث في 

ي العفش أو الدعىق التي جفمل ألاظلىب هىاكاث مخخلفت(، مْ ِملُاث البدث ف

ملُاث البدث في البدىر التي جفمل البدث.  اللاةم ِلى الفئاث ِو

اث حعخخذم  ِلى الشغم مً أهه ًمىً اظخخذام الخجمُْ في الخفىس، فان اإلاجمِى

ا لدعهُل أهىاُ أخشي مً الذِم الخفاِلي. فّلى ظبُل اإلاثاٌ،  ًِ بؽيل أهثر ؼُى

 Vivisimo( و www.wisenut.com) Wisentالبدث  حعخخذم ول مً مدشواث

(vivisimo.com شك جدعِىاث الاظخّالم. ًىفش هٍام ( أظلىب الخجمُْ الظخخشاج ِو

Findex  فئاث لخففُت هخاةج البدث. حؽير دساظت وىالهُت ئلى أن الباخثىن

ظِعخخذمىن الفئاث، ِلى الشغم مً أنها لِعذ آلُت افترالُت. ومْ رلً، ختى ئرا 

م اظخخذام الفئاث في ِذد كلُل مً ِملُاث البدث، فلذ حعاِذ الفئاث في ج

ِملُاث بدث أهثر ـّىبت مثل ِملُاث البدث التي جىىن فيها ولباث البدث سدًئت. 

، ًخم ِشك الفئاث ئلى حاهب هخاةج البدث؛ في دساظت ظابلت، Käkiفي واحهت 

لترجِب ِشك هخاةج البدث.  ( الفئاثKelly, 2009; Järvelin, 2007اظخخذم ول مً )

دساظتهم أًما جلمُداث في فاةذة الفئاث لّملُاث البدث أهثر ـّىبت. هزا واضح 

 (.Kelly et al., 2009أهثر في دساظت الخلت )
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هما هى مالخَ، ًمىً أن ٌعاِذ الخمثُل البفشي للمّلىماث الباخث في فهم 

ِاث مً الياةىاث. هما ًمىً أن ًىىن الخمثُل اإلاشتي الّالكاث بين الياةىاث أو مجمى 
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مفًُذا ِلى معخىٍاث مخخلفت. ًمىً للخمثُالث اإلاشةُت للىزاةم، ِلى ظبُل اإلاثاٌ، 

مىً  م جمثُل بّن اإلاّلىماث اإلاخّللت بمدخىي الىزُلت. ٍو معاِذة الباخث ًِ وٍش

جمثل الخدٌى في  ، والتيTile Barsأن جمثل هزه الخمثُالث جمثُالث للىزُلت مثل 

البيُت اإلاىلُّت للملفاث. جمثُالث الاظخّشاك العىىي لّلىم وجىىىلىحُا اإلاّلىماث 

؛ أو لمً ِشوك الىزاةم، أي الخمثُالث Communicator inkاإلاخّللت بالىلب، مثل 

اإلاشةُت إلاعاِذة الباخثين أزىاء كشاءة وزُلت. ِلى الشغم مً اخخالف آلالُاث اليامىت 

لخمثُالث اإلاشةُت، ئال أنها حؽترن في هذف مؽترن وهى معاِذة الباخثين في وساء هزه ا

الّثىس ِلى اإلالفاث والىزاةم التي مً اإلاشجح أن جىىن مفُذة، وجدذًذ اإلايان الزي 

ٌى  ا مخخفشة للـى
ً
جىحذ فُه الىزُلت في اإلاّلىماث راث الفلت، وئِىاء الباخث وشك

 (.Agichtein, 2006ئلىاألحضاء ألاهثر فاةذة مً وزُلت )

ًمىً أن ًىىن الخمثُل اإلاشتي للياةىاث اإلاخّذدة مفًُذا في جمثُل الّالكاث بين 

الياةىاث، وججمُْ الفىس مْ ألىان مدؽابهت، ِلى ظبُل اإلاثاٌ، أو سبي مدخىي مىاكْ 

ب مخّذدة مً خالٌ مفاهُم مؽترهت هما في خالت  . اظخخذام واخذ مّين Kartooٍو

عاِذة في فهم أوحه الدؽابه والاخخالف بين الياةىاث اإلاّلذة. كام؛ مً الخفىس هى اإلا

(Järvelin, 2007 ْب؛ خُث ئن مىاك ( بفدق أظلىب الخفىس إلالاسهت مىاكْ الٍى

فّب ملاسهتها باظخخذام  ب هي واةىاث مّلذة جخىىن مً ـفداث مخّذدة ٍو الٍى

لُاث الخمثُل اإلاشتي مً ألاظالُب اللاةمت ِلى الاظخّالم. هما أهه ًمىً أن حعاِذ ِم

ب، وئٌهاس مىكْ اإلاّلىماث في مىكْ  خالٌ جلذًم إلاداث ِامت ًِ مدخىي مىكْ الٍى

ذ مً  ب، وجلذًم ِشوك ملاسهت، والتي جىضح مىكْ الىٍب الزي ًدخىي ِلى مٍض ٍو

ذ مً مجاالث الاهخمام.  اإلاّلىماث خٌى مىلُى ما أو حغىي اإلاٍض

ِادة ما ًخم جدذًذ هُفُت جفّىس اإلاّلىماث بىاظىت مفممي الىٍام. ومْ رلً، 

ًمىً أًًما الاظخفادة مً آلالُاث وألاظالُب التي حعمذ للباخثين بالخالِب وجىٍُم 

 ,Belkinاإلاّلىماث أزىاء البدث. حّمل واحهاث مثل اظخّاسة الىب التي اكترخها )

اث  -( 2008 ش مجمِى مً الىزاةم أزىاء البدث، هما حعاِذ الباخثىن ِلى جىٍى

م جفىس حىاهب البدث التي كامىا بخغىُتها وملذاس اإلاىاد التي  الباخثين ًِ وٍش
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( ِشوك مياهُت مفُذة Al-Maskari & Sanderson, 2010حمّىها. هما ًجذ ول مً )

ِىذ كُام الباخثين بدىٍُم أوؽىت البدث الخاـت بهم واإلاخشحاث الخاـت بهم. ال 

هزه الّشوك اإلاشةُت ِلى هىنها ِشوك ظلبُت للمّلىماث، خُث ًمىً  جلخفش 

اظخخذام هزه الخفاِالث مْ ِملُاث الخمثُل البفشي مً أحل ئصالت اإلاّلىماث 

عخخذم ) ( جفاِالث الباخث مْ Voorhees, 2007اإلافُذة ًِ اهخماماث الباخث. َو

لت للخفٌى ِلى مّلىماث خٌى الخّلُلاث  ـىس مشةُاث، ِلى ظبُل اإلاثاٌ، هىٍش

 راث الفلت بذكت.

كذ حعاِذ ِملُاث الخمثُل البفشي أًًما الباخثين في جزهش جفاِالث البدث؛ خُث 

أهه في ِملُاث البدث اإلاّلذة التي جىىىي ِلى ظلعلت مً الخفاِالث، كذ ًىىن مً 

الفّب ِلى الباخثين جزهش ألاؼُاء التي سأوها بالفّل أو خُث ؼاهذوا كىّت مُّىت 

ا مً 
ً
اإلاّلىماث. في هثير مً ألاخُان، ًخم ئدسان أن الىزُلت التي جم ِشلها ظابل

ادة البدث ِنها ) جب ِلى الباخث الشحُى ِنها إِل  (.Lorigo et al., 2006مفُذة ٍو

هما لىخَ ، ًمىً جىبُم جفىساث ِلى مشاخل ِذًذة مً ِملُت الاظترحاُ 

ن كىة الخفىس حعمذ للىاط الخفاِلُت. هما هى الخاٌ مْ أظالُب الخففذ، فا

 مً الالىشاس ئلى اظخذِاء 
ً
بخدذًذ الّالكاث اإلافُذة أو اإلاّلىماث راث الفلت بذال

مىً جىبُم  اليلماث الشةِعُت راث الفلت هما هى الخاٌ في أظالُب الاظخّالم. ٍو

اث البُاهاث واظخخذامها في مٍّم مهام الاظترحاُ  هزه الخلىُاث ِلى مٍّم مجمِى

(Kelly et al., 2010.) 

 املبحح الجاىي: تكييه ىظه اسرتجاع املعلومات التفاعلية

ٌّذ الخلُُم هى أخذ اإلاالمذ الشةِعُت ألبدار اظترحاُ اإلاّلىماث و اظترحاُ 

( الخلُُم بأهه الخدذًذ اإلاىخٍم لجىدة أو Kim, 2006اإلاّلىماث الخفاِلي. ٌّشف )

اإلاّلىماث الخفاِلي، ًمىً أن ًىىن كُمت شخيء ما. في اظترحاُ اإلاّلىماث و اظترحاُ 

هزا فهشظت أو اظترحاُ أو جشجِب خىاسصمُاث أو واحهاث معخخذم أو جلىُاث جفاِلُت. 

ِلى الشغم مً أن الخجشبت هي ئخذي الىشق التي ًمىً للباخث ئحشاء جلُُم لها، ئال 



 لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ...ج            دمذ وامل اخمذ ِبذ الجىادمد. 

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث   م2019 أهخىبش، 2ُ، 6مج              82          اإلاجلت اإلافٍش

 في ول مً  اظترحاُ اإلاّل
ً

ا وكبىال ًِ لت ألاهثر ؼُى لت هي الىٍش ىماث و أن هزه الىٍش

 اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلي.

شظذ الّذًذ مً بشامج البدث 
ُ
جمذ هخابت الىثير ًِ جلُُم اظترحاُ اإلاّلىماث وه

ش أظالُب وملاًِغ الخلُُم. فلذ كذم ) ( أخذر اإلاشاحّاث Malik et al., 2006لخىٍى

لذم )  Lorigo et al., 2006لخلُُم وكُاط هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث، ٍو
ً
 ( اظخّشالا

خُت خٌى جلُُم هٍم  ا باإلاّلىماث؛ خُث ًمىً الّثىس ِلى وحهاث هٍش جاٍس ًً ئسؼاد

ت لّلىم وجىىىلىحُا اإلاّلىماث ) (.ففي ARISTاظترحاُ اإلاّلىماث في اإلاشاحّت العىٍى

خ  ، جم وؽش ملالت خٌى الخلُُم ول ِام. ARISTخالٌ العىىاث العذ ألاولى مً جاٍس

الث هاكؽذ الخذابير اإلاشهضة ِلى الىٍام والتي جشهض وججذس ؤلاؼاسة ئلى أن حمُْ اإلالا

( أخذ الىخب ألاولى ًِ جلُُم خذماث 1971ِلى اإلاعخخذم. فليؽش هُىج وبشاًيذ )

ملُت فدق  اإلاّلىماث واإلاىخجاث. ؼملذ ففٌى خٌى جلُُم جلىُاث الفهشظت، ِو

ّخبر الىخاب الزي جم حّذًله  الىزُلت، واحهت اإلاعخخذم، واظخىالِاث اإلاعخخذم. َو

ا في جلُُم اظترحاُ اإلاّلىماث، فلذ سهضث Spärck-Jones, 1981بىاظىت ) ًُ ( هالظُى

ول الففٌى مّا ِلى ول مً اللماًا التي جشهض ِلى الىٍام والتي جشهض ِلى اإلاعخخذم. 

هما أن هزا الىخابُدخىي أًًما ِلى أخذ ألادلت ألاولى إلحشاء ججاسب هٍم اظترحاُ 

 مْ اإلاعخخذمين. اإلاّلىماث الخفاِلُت

ا مً اإلاىاكؽاث اإلابىشة  ًُ ِلى الشغم مً أن الخفاِل واإلاعخخذمين واها حضًءا أظاظ

لخلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت، ئال أهه مْ مشوس الىكذ اخخلفذ وشق 

وأظالُب الخلُُم التي جشهض ِلى الىٍام والتي جشهض ِلى اإلاعخخذم مْ جشهيز بّن 

م مىىهاث هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت )التي جشهض ِلى الباخثين ِلى جلُُ

الىٍم(، والترهيز ِلى اإلاعخخذمين والخفاِل والتي جشهض ِلى اإلاعخخذم أو مدىسها 

( مً خالٌ فدق أهماه Liu et al., 2006(. هما أٌهش )2016اإلاعخفُذ )ئبشاهُم، 

ت الاكخباط التي بذأها هزا الاوؽلاق في ظبُّيُاث اللشن ال ً وجىىسث بعِش ّؽٍش

أهبر في الثماهُيُاث. جضامً هزا الخلعُم مْ الثىسة اإلاّشفُت، وبؽيل أهثر جدذًًذا مْ 

وسؼت الّمل خٌى وحهت الىٍش ؤلادساهُت، والتي جم كبىلها ِمىًما هبذاًت سظمُت 
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زهش ول مً ) ( أهه ِلى Jansen, 2006&Spinkللمىٍىس الزي ًشهض ِلى اإلاعخفُذ. ٍو

سجباه وحهت الىٍش هزه باألظلىب اإلاشجىض ِلى اإلاعخخذم، ئال أهه ٌؽمل في الشغم مً ا

الىاكْ ول مً ألاظلىب الزًِخمدىس خىٌ اإلاعخخذم واإلاشجىض ِلى الىٍام هًٍشا ألهه 

ٌّخبر "حمُْ أحهضة مّالجت اإلاّلىماث التي ًىلذها ؤلاوعان وهزلً ِملُاث اإلاّلىماث 

 التي ًلفذها اإلاعخخذم".

ِلى واخذة مً الخجمّاث ألاولى لبدىر مّهذ البدىر الذولي في ووهش  ًمىً الّثىس 

 لألِماٌ راث الفلت بىٍم اظترحاُ  150(، والتي جمم أهثر مً 1971)
ً
اظدؽهادا

اإلاّلىماث الخفاِلُت، بما في رلً الّمل ِلى الخلُُم. في وكذ الخم، هخب بلىين، 

حاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت، والتي ( أخذ الىخب ألاولى جدذًًذا ًِ اظتر 1985وفُىيري )

ؼملذ مىاكؽت مىىلت لخذابير جلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت؛ خُث أهه 

ًىاكؾ ول مً جىىس جلُُم اظترحاُ اإلاّلىماث واظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت 

 لخفمُم الخلُُم والّذًذ مً ألامثلت ِلى اظخخذامه. ًخممً هخاب 
ً
ممىان ئواسا ٍو

( ألاخير ففٌى جفف وشق دساظت ظلىن اإلاّلىماث والخلُُم. 2011ُلي  )سوزفً وه

هىان أًًما ِذد مً الففٌى التي جىاكؾ الجىاهب راث الفلت بخلُُم اظترحاُ 

اإلاّلىماث الخفاِلُت، ِلى الشغم مً أن الّذًذ منها كذ جلادمّبر الضمً ئال انها جشهض 

 دث الزي ًشهض ِلى اإلاعخخذم.بؽيل ِام ِلى ظلىن البدث ًِ اإلاّلىماث أو الب
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واهذ هىان ملاسباث مخخلفت لخفىس اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت )اظترحاُ 

اإلاّلىماث(، والتي ًمىً جلعُمها بؽيل ِام ئلى أظالُب وآلُاث الىٍام وأظالُب 

واإلاعخخذم جفاِل الىٍام اإلاعخخذم مً خُث  اإلاعخخذم. ًدذد ول مً  الىٍام

وبُّت الىٍام وجفاِل اإلاعخخذم مْ ئحشاءاث أو ظلىن آلاخش خُث ًخفاِل الىٍام 

مْ مذخالث اإلاعخخذم؛ ويهذف اإلاعخخذم ئلى مخشحاث الىٍام. في همارج أظلىب 

عخجُب الىٍا م الىٍام للخفاِل، ِلى ظبُل اإلاثاٌ، ًبذأ اإلاعخخذم ئحشاء أو ِملُت َو

لت ما مما ًإدي بذوسه ئلى بذء ئحشاء آخش وهىزا. في همىرحها ألاهثر هلاء، ًلىم  بىٍش
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أظلىب الىٍام بخدذًذ اإلاعخخذم هجضء جفاِلي مً ِملُت الخفاِل، مْ أخز الىٍام 

اإلاعخخذم في الخعبان. ومً هاخُت أخشي، فان أظلىب اإلاعخخذم، في أهلى ـىسه، 

حمُْ أبّاده الاحخماُِت واإلاّشفُت، ئلى الخذ  ًشغب في ئدخاٌ همىرج للمعخخذم في

الزي ٌّخبره مفممى الىٍام هزه ألاظالُب غير ِملُت. ِلى الجاهب آلاخش ًداٌو 

ألاظلىب اإلاّشفي لخفاِل هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخغلب ِلى هزا الاهلعام ًِ 

م جمثُل الّىاـش اإلاّشفُت ليل مً مفممي الىٍام واإلاعخخذم في الخفاِل  وٍش

 .(2015)ئبشاهُم، 

ت ول مً حاهب الىٍام واإلاعخخذم. ِلى  ًجمْ ألاظلىب اإلاّشفي ِلى أسلُت مشهٍض

حاهب الىٍام، ٌعخخذم مبرمجي الخاظب آلالي البدث اإلاّشفي لخفمُم هٍم اظترحاُ 

اإلاّلىماث أهثر فاِلُت مً وحهت هٍش اإلاعخخذم. ِلى حاهب اإلاعخخذم هىان أظلىب 

ىبُم ألاظالُب واإلافاهُم والىمارج مً ِلم الىفغ ئلى هٍم ئدساوي ًلىم باخثىن بخ

 مْ هُفُت خفٌى اإلاعخخذمين ِلى اإلاّلىماث. وأخذ اإلاجاالث 
ً
الخفمُم ألاهثر جىاغما

اإلاّشفُت لالحخماِاث بين اإلاعخخذم وجىحهاث الىٍام هى ولْ جفىس لخفاِل هٍام 

زي ًخفشف هُابت ًِ اإلاعخخذم مً خُث الّىامل التي جمثل اإلاعخخذم والىٍام ال

ول حهت فاِلت في اإلاّاملت. ًخىىس ألاظلىب اإلاّشفي لىٍام اظترحاُ اإلاّلىماث ولىىه 

ًشهض دوما ِلى كاةمت الىخاةج وملخفاث كاةمت الىخاةج وجفىساث للاةمت الىخاةج، أو 

ب، وغيرها مً اإلاّلىماث الىاسدة في كاِذة بُاهاث  أي جمثُل آخش للىزاةم، ِلى الٍى

والتي ًشاها الىٍام جدىاظب مْ خاحت اإلاعخخذم مً اإلاّلىماث خُث ًخم  الىٍام

جمثُله للىٍام مً ِكبل وهُل اإلاعخخذم في اإلاّاملت، ومً خالٌ ِملُت الاظخّالم. 

ًمثل ولب بدث اإلاعخخذم خاحت اإلاعخخذم مً اإلاّلىماث في أظلىب البدث وفي 

 (.2011أظلىب اظترحاُ اإلاّلىماث )حىهشي، 
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في خين أن ول مً أظلىب اإلاعخفُذ والىٍام لهما هفغ الهذف، ورلً لخٍُّم فاةذة 

اإلاعخخذم للمّلىماث التي جم الّثىس ِليها مً كبل الىٍام ئال أهه ٌّخلذ الباخثىن 
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لت أن اإلاؽيلت مْ هٍم اظترح اُ اإلاّلىماث اإلاىحهىن باإلاعخفُذ مىز فترة وٍى

ا للمعخفُذ خُث ًخم جمثُله في الخفاِل  ًً الخفاِلُت الخالُت هي وحىد همىرًحا أخاد

بين اإلاعخفُذ وهٍام اظترحاُ اإلاّلىماث، ال ظُما الافتراك بأن بُان ولب اإلاعخفُذ 

 (.2012ئلى الىٍام ًذِم خاحت اإلاعخخذم مً اإلاّلىماث )ؼاهين، 

فترك أن ًىىن  ًُ وهُل اإلاعخفُذ في الخفاِل، أو الاظخّالم، ِباسة ًِ في أظلىبالىٍام، 

جمثُل مىاظب الخخُاحاث مّلىماث اإلاعخفُذ. وبىاًء ِلى هزا الافتراك، فان حّذًل 

بُان الاخخُاج هدُجت لشدود الىٍام ِلى اإلاعخفُذ )مً خالٌ الىخاةج اإلاإكخت أو 

اإلاعخفُذ ِلى ئِادة  اإلاّالجاث أو أدواث البدث ألاخشي التي ًلذمها الىٍام إلاعاِذة

أي لخدعين  -ـُاغت الاظخّالم( هى جصخُذ أخىاء الاجفاٌ بين اإلاعخفُذ و الىٍام 

اإلاىابلت بين خاحت اإلاعخفُذ واإلاّلىماث وئخشاج الىٍام. "جفترك مثل هزه 

الخُت أن خاحت اإلاعخفُذ مً اإلاّلىماث كذ جم ئـالخها خالٌ  الاظتراجُجُاث ؤلـا

خىاًسا ًجشي بين الىٍام واإلاعخفُذ إلاعاِذة الىٍام ِلى حلعت البدث، وأن هىان 

جلبُت اخخُاحاث اإلاعخفُذ الثابخت". في هزا الّشك ألاخادي للبُاهاث، ًجب أن ًىىن 

ّشف اإلاّلىماث التي ًدخاحها وأهىاِها في ِىاـش اإلاىلُى  لذي اإلاعخفُذ مىلُى َو

 (. 2018مثل بُان الىلب ئلى الىٍام )ِبذ الىاخذ، 

لبت اإلاعخفُذًً بخدذًذ اخخُاحاتهم مً اإلاّلىماث في اظخّالم للىٍام أمش غير ئن مىا

واكعي. في الىاكْ، أٌهشث الذساظاث أن كذسة الباخث ِلى الخفٌى ِلى الىخاةج 

اإلاشحىة غالًبا ما جىىن لُّفت حًذا. ومً أهم هزه الىخاةج ِذم كذسة الباخثين ِلى 

 
ً
مً مداولت جمثُل اخخُاحاتهم مً  اخخُاس مفىلخاث البدث الصخُدت. وبذال

اإلاّلىماث في ولب بدث، ٌّخلذ الباخثىن اإلاىحهىن باإلاعخفُذًً أن اجباُ أظلىب 

أهثر واكُّت ًخمثل في حلب مؽيلت اإلاعخفُذ أو الىلْ الفّب ئلى الخفاِل. وان 

(. هى في اإلالام LISولْ مؽيلت اإلاعخفُذ مً أهم مفاهُم ِلم اإلاىخباث واإلاّلىماث )

ٌو مفهىم البدث ًِ اإلاّلىماث ألهه ٌؽمل ظلىن مّلىماث اإلاعخفُذ اإلاؽخلت ألا 

بمّجى أهه لِغ مجشد مفهىم للبدث ًِ  -اإلاعخللت ًِ هٍام اظترحاُ اإلاّلىماث 

 (.2014اإلاّلىماث ًخّلم فلي بلماًا واحهت اإلاعخفُذ )ِبُذ، 
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ن ئلافت مً خالٌ ٌهىس مؽيلت خالت اإلاعخفُذ ئلى جفاِل هٍام اإلاعخفُذ، هىا

فىسٍت إلاىٍىس احخماعي لىهُل اإلاعخفُذ في اإلاّاملت بين اإلاعخفُذ والىٍام، وال ظُما 

اِخباس مهمت اإلاعخفُذ ِىذ البدث ًِ اإلاّلىماث. حؽمل خالت مؽيلت اإلاعخفُذ أًًما 

مشاِاة اللُىد الخىٍُمُت ِلى اإلاعخفُذ وأهمُت اظخخذام اإلاّلىماث التي جم الّثىس 

املت إلًفاٌ سظالت ِبر مهمت اإلاعخفُذ ئلى البِئت الخىٍُمُت التي جدىم ِليها أزىاء اإلاّ

خمثل الخدذي في هلل هزه اإلاخاوف الىاظّت للمعخفُذ ئلى  ألاداء الىاجح للمهمت. ٍو

جفاِل هٍام اإلاعخفُذ في هُفُت الخأهذ مً جمثُل خالت اإلاؽيلت في وهُل اإلاعخفُذ 

 (.2012)مدمذ، 

 ملعلومات التفاعلية مع املستفيديًمداخل ىظه اسرتجاع ا 3/ 2

جم اكتراح ِذد مً اإلالاسباث مخّذدة ألابّاد إلوؽاء ِامل كابل للخىبُم للمعخفُذ 

في جفاِل هٍام اإلاعخفُذ بىاظىت الباخثين اإلاىحهين باإلاعخفُذ. جمُيز مهمت هزه 

ن الىمارج هى الفشق بين البدث ًِ اإلاّلىماث والععي هدى اإلاّلىماث. فلذ جم حُّي

ذ مً ظلىهُاث اإلاّلىماث الّامت للمعخفُذ في اإلاّاملت،  الىمارج ألاخيرة لخلذًم اإلاٍض

وظلىهُاث اإلاّلىماث التي جىىن مؽشووت بمهمت اإلاعخفُذ، والغشك مً اإلاهمت، 

واللُىد الخىٍُمُت، وما ئلى رلً ِىذما ٌعخخذم هٍام اظترحاُ اإلاّلىماث للبدث 

اِخباساث مهمت اإلاعخفُذ وآلازاس الاحخماُِت  ًِ اإلاّلىماث. هما جم أًما دساظت

ألاوظْ إلاشهض بدث اإلاعخفُذ ِلى مذاس الّلىد اإلاالُت لخىفير مّلىماث جبدث ًِ 

 (.Jones et al., 2006مفىلح "مىكف ئؼيالي" أو "ولْ مؽيلت" )

( بين همارج جفاِل البدث ًِ اإلاّلىماث مً همارج جفاِل الععي Jones, 2007ًميز )

 & Kellyلىماث. ومً ألامثلت ِلى الىمارج اللاةمت ِلى البدث ًِ اإلاّلىماث)هدى اإلاّ

Lin, 2007 ُالتي جشهض ِلى أظالُب واظتراجُجُاث بدث اإلاعخفُذ ًِ هٍام اظترحا ،)

(، الزًً ًلىّىن الخفاِل مْ الىٍام Azzopardi & de Rijke, 2006اإلاّلىماث؛ و )

ً ألامثلت ِلى الىمارج اللاةمت ِلى الععي لخّلُم اإلاعخفُذ هُفُت ئحشاء البدث. وم

(، الزًً ًلعمىن Belkin, 2008; Case, 2006; Järvelin, 2007هدى اإلاّلىماث هي )



 لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ...ج            دمذ وامل اخمذ ِبذ الجىادمد. 

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث   م2019 أهخىبش، 2ُ، 6مج              87          اإلاجلت اإلافٍش

 &Boy dellجفاِل هٍام اإلاعخفُذ ئلى مشاخل ِملُت البدث ًِ اإلاّلىماث؛ و )

Smyth, 2006 الزًً ًشهضون ِلى خالت اإلاعخفُذ أو مؽيلت البدث في الععي هدى ،)

(، الزًً ًلترخىن Frayne& Smyth, 2006اإلاّلىماث ِبر هٍام اظترحاُ اإلاّلىماث؛ و)

همىرج الخفاِل اإلادؽّب لىٍم اظترحاُ اإلاّلىماث والزي ًخممً مفهىًما أوظْ 

 إلاىكف اإلاعخفُذ ؤلاؼيالي.

ًلترح ِذد مّين مً ألاظالُب مخّذدة ألابّاد للخفاِل أبّاًدا جىفُزًت مً خُث 

اث الخف (، ِلى ظبُل اإلاثاٌ، الخفاِل ئلى أسبّت Kim, 2006اِل. فلذ كعم )معخٍى

اث ليؽاه البدث: الخشواث وآلالُاث وألاظالُب والاظتراجُجُاث. ٌعخخذم  معخٍى

(Voorhees, 2007 ف حّذد (، الىٍام الىبلي للخفاِل بين هٍام اإلاعخفُذ في ـو

 اإلاهام في هٍم الاظترحاُ ؤلادساهُت.

( الىبلي للخفاِل بين اإلاعخخذم وحهت هٍش مخّذدة Belk in, 2008ًفشلىمىرج )

ألابّاد للخفاِل بين هٍام اظترحاُ اإلاّلىماث اإلاعخفُذ، وجىظُْ الىمىرج الخللُذي 

للممثلين مً حاهب واخذ وهٍام اظترحاُ اإلاّلىماث للخاظب آلالي مً حهت أخشي، 

اث. جخف م جلعُم اإلاعخفُذ والخاظب ئلى وبلاث أو معخٍى اِل حمُْ ًِ وٍش

اث مْ بّمها البّن وجخأزش أو جخأزش بالخفاِل الزي ًدذر بين الىبلاث  اإلاعخٍى

اث العىذ والهىذظت  ألاخشي. ًخىىن حاهب الخاظب مً أسبْ وبلاث: معخٍى

اث العىدُت واإلاّشفُت  واإلاّالجت واإلادخىي. بِىما ًخىىن حاهب اإلاعخفُذ مً اإلاعخٍى

خىافم الخفا ِل ِلى معخىي العىذ مْ الىمىرج الخللُذي والخعابُت والّاوفُت. ٍو

خباس  لخفاِل هٍام اإلاعخفُذمْ هٍام اظترحاُ اإلاّلىماث، ولىىه أًًما ًأخز في الِا

اظتراجُجُاث اإلاعخفُذ وؤلاظتراجُجُاث والّملُاث ألاخشي التي ٌعخىؽف فيها 

اإلاعخفُذ اإلاميزاث العىدُت لىٍام اظترحاُ اإلاّلىماث، أو ًخّامل مْ جفىساث 

الىٍام للىخاةج كاةمت، مشة أخشي، ِلى معخىي العىذ أو معخىي واحهت حاهب 

الخاظب آلالي. ومْ رلً، ٌعخىؽف اإلاعخىي اإلاّشفي اإلاعخفُذ ًخفاِل مْ، ِلى 

ظبُل اإلاثاٌ، معخىي مدخىي حاهب الخاظب، اظدُّاب الىفىؿ بؽيل ئدساوي. 

ِخباس مهمت أو خالت ًأخز معخىي الخالت الّاوفُت ِلى حاهب اإلاعخفُذ بّين الا 
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مؽيلت اإلاعخخذم، والتي جفف، حىبا ئلى حىب مْ اإلاعخىي الّاوفي ِلى حاهب 

ت مً الذوافْ التي جذفْ اإلاعخفُذ للبدث ًِ اإلاّلىماث ِبر هٍم  اإلاعخخذم، مجمِى

 (.Cole et al., 2005اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت )

(، جفىس الخفاِل Jones, 2007ُذ )وفي همىرج حّذد اإلاهام أزىاء جفاِل هٍام اإلاعخف

ت  اث همىرج الىبلُت في الىمىرج العابم هعلىن جيعُم اإلاّلىماث البؽٍش بين معخٍى

(HICB .ل اإلاهام، ليل مً البدث ومهماث البدث ًِ اإلاّلىماث (، آلُت لخدٍى

 ,Bell & Ruthvenألاظلىب الزي ًشهض ِلى اإلاعخىي الّاوفي للخفاِل هى أظلىب )

ً ًمّىن جفىًسا لىٍام اظترحاُ اإلاّلىماث مبجي ِلى البيُت الاحخماُِت (، الز2004ً

ا لخفاِل هٍام اإلاعخفُذ لخفمُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث  ًُ ًمُف دًِما ِاوف

 الخفاِلُت.

ذ اإلاّلىماث التي حععى ئلى الخفاِل مْ هٍام  الىمىرج الزي ًجلب بؽيل ـٍش

( الظتراجُجُاث البدث ًِ Sweeney & Crestani, 2006اإلاعخفُذ هى همىرج )

 ئلى أسبّت أبّاد: ISS( للخفاِل. ًىلعم همىرج ISSاإلاّلىماث )

لت الخفاِل )بدث أو مسح(. .1  وٍش

 هذف الخفاِل )الخّلم أو الاخخُاس(. .2

لت الاظترحاُ )اإلاىاـفاث أو الادسان(. .3  وٍش

 اإلاىاسد التي جم أخزها )اإلاّلىماث أو اإلاّلىماث الفىكُت(. .4

ألي معخفُذ اظدىاًدا ئلى ميان ولّه ِلى حمُْ ألابّاد ألاسبّت،  ISSًمىً جفيُف 

ه  ( ما مجمِى مخخلفت.  ISSهلىت  16مْ ئِىاء )ما ئرا واهذ اللُم زىاةُت الخفُش

الاظتراجُجُاث "جيؽأ مً خفاةق اإلاىكف ؤلاؼيالي للصخق؛ ِلى وحه الخفىؿ، 

ى ًُ ٍش ئلى الخفاِل بين خالت اإلاعخفُذ مً اإلاّشفت وأهذاف البدث ًِ اإلاّلىماث. 

ِلى أهه خىاس، مْ خاالث الخىاس وخاالث ؤلاحشاء. ئرا  ISSالىٍام واإلاعخخذم في همىرج 

كام اإلاعخفُذ ِلى ظبُل اإلاثاٌ بخلذًم ولب ئلى الىٍام للخفٌى ِلى مّلىماث، 
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ىفش الىٍام اإلاّلىماث، ًخم كبىلها أو سفمها  ًىىن اإلاعخخذم في خالت ولب )داةشة(. ٍو

ى خالت وشفُت، أو ًبذأ الخفاوك مْ الىٍام الزي ٌؽير ئلى خالت الخىاس حؽير ئل

(Voorhees, 2007.) 

 املبحح الجالح: بييةأليات ومعايري تكييه ىظه اسرتجاع املعلومات التفاعلية

 ألهم الخلىُاث 
ً
ا  هٍٍش

ً
كذمذ الذساظت في اإلادىسًٍ العابلين ِشلا

مل الفىسة ًِ هزه الىٍم، الخاـتبىٍم الاظترحاُ الخفاِلُت، وختى جىخ

فاهه مً الىبُعي ًجب جلُُم واكْ هزه الىٍم في بِئت الىٍب، وجىلُذ 

واكْ اإلاىٍىمت اإلاخياملت التي حّمل ِلى جىٍُم واظترحاُ اإلاّلىماث 

 الشكمُت في بِئت الىٍب. 

  -وكذ خاوٌ الباخث جىفُز رلً مً خالٌ ئحشاء الخىىاث آلاجُت:

" مً أهم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث 10ماهُتِلى "اللُام بّملُاث البدث الث .1

ب ، وهي:  -الخفاِلُت في بِئت الٍى

https://scholar.google.ca/ 

http://eric.ed.gov/ 

http://www.virtuallrc.com/ 

http://www.citeulike.org/ 

http://www.jurn.org/ 

http://academic.research.microsoft.com/ 

https://www.loc.gov/ 

http://citeseerx.ist.psu.edu/ 

http://www.refseek.com/ 

http://www.sciencedirect.com/ 

https://scholar.google.ca/
http://eric.ed.gov/
https://www.loc.gov/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
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جىبُم الّملُاث البدثُت في حذاوٌ، ٌّىغ ول واخذ منها  سجل هخاةج .2

 مً مداوس آلُاث جلُُم ِمل هضم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت.
ً
 مدىسا

كاسن بين الىخاةج التي جىـل ئليها في ول مدىس بين هٍم ؤلاظترحاُ  .3

 الخفاِلُت مدل الذساظت.

ا مشجبت هما وفى الفلشاث الخالُت ٌّشك الباخث الىخاةج التي جىـل ئليه

 ًلى:

 مُّاس ؤلاظترحاُ .1

 مُّاس الذكت .2

 مُّاس الجهذ .3

 مُّاس الّشك. .4

 مُّاس الؽيل. .5

 معيار االسرتجاع 3/1

ًىضح الجذٌو الخالي دسحاث جلُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت مدل الذساظت 

 ِلى معخىي مُّاس الاظترحاُ

ساظت وفم مُّاس ( دسحاث الخلُُم اليلُت لىٍم الاظترحاُ مدل الذ3حذٌو )

 الاظترحاُ
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Google Scholar 5 4 5 4 3 5 5 4 35 

ERIC 4 5 5 4 4 3 5 3 33 

The Virtual LRC 3 4 4 5 3 4 5 2 30 

Citeulike 3 5 4 4 3 5 5 4 33 
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JURN 5 5 4 3 3 4 5 3 32 

Microsoft Academic 3 2 4 5 4 3 2 4 27 

Library of Congress 5 4 5 4 3 4 4 5 34 

Cite SeerX 3 4 5 5 4 3 4 5 33 

Refseek 5 4 3 5 3 4 4 5 33 

Science Direct 5 5 4 4 5 4 5 5 37 

ٌ  مً خطحً  الىزاةم باظترحاُ جميز Google Scholar هٍام أن العابم الجذو

 والعادظت والثالثت ألاولى البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت

 بِىما والثامىت والشابّت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان بِىما والعابّت

 باظترحاُ ERIC هٍام جميز بِىما. الخامعت البدث ِملُت في مخىظي الخلذًش وان

 والثالثت الثاهُت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم

 بِىما والخامعت والشابّت الاولى البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والعابّت

 The هٍام جميز بِىما. والثامىت العادظت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان

Virtual LRC ُِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم باظترحا 

 والثالثت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والعابّت الشابّت البدث

 ووان والخامعت الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعادظت

 باظترحاُ Citeulike هٍام جميز بِىما. الثامىت البدث ِملُت في لُّف الخلذًش

 والعادظت الثاهُت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم

 بِىما والثامىت والشابّت والثالثت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والعابّت

 JURN هٍام جميز بِىما. والخامعت الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان

 الاولى البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم باظترحاُ

 بِىما والعادظت الثالثت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والعابّت والثاهُت
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 هٍام جميز بِىما. والثامىت والخامعت الشابّت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان

Microsoft Academic ُفي ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم باظترحا 

 الثالثت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما فلي الشابّت البدث ِملُاث

 والعادظت الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والثامىت والخامعت

 هٍام جميز بِىما. والعابّت الثاهُت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما

Library of Congress ُفي ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم باظترحا 

 البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والثامىت والثالثت ألاولى البدث ِملُاث

 البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت والعادظت والشابّت الثاهُت

 لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم باظترحاُ Cite SeerX هٍام جميز بِىما. فلي الخامعت

 الذسحت وان ًىما والثامىت والشابّت الثالثت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث

 في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت والخامعت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة

 الىزاةم باظترحاُ Refseek هٍام جميز بِىما. والعادظت الاولى البدث ِملُاث

 ًىما والثامىت والشابّت الاولى البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت

 الخلذًش وان بِىما والعابّت والعادظت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان

 Science Direct هٍام جميز بِىما. والخامعت الثالثت البدث ِملُاث في مخىظي

 الاولى البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت البدث لّملُت اإلاىاظبت الىزاةم باظترحاُ

 البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والثامىت والعابّت الخامعت والثاهُت

 .والعادظت والشابّت الثالثت

مدل الذساظت  الخفاِلُتاظترحاُ اإلاّلىماث  هٍمفلا لجذٌو العابم فان أفمل و و 

 وفلا إلاُّاس الاظترحاُ هي ِلى الترجِب:

1. Science Direct 

2. Google Scholar 

3. Library of Congress 

4. ERIC  – Citeulike  - Cite SeerX  – Refseek 

5. JURN 
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6. The Virtual LRC 

7. Microsoft Academic 

 معيار الدقة 3/2

اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت مدل الذساظت  هٍمضح الجذٌو الخالي دسحاث جلُُم ًى 

 ِلى معخىي مُّاس الذكت

 الاظترحاُ مدل الذساظت وفم مُّاس الذكتىٍم ل( دسحاث الخلُُم اليلُت 4حذٌو )
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Google Scholar 3 2 4 5 4 3 2 5 28 

ERIC 4 4 3 5 4 2 4 3 29 

The Virtual LRC 4 5 4 3 4 3 5 4 32 

Citeulike 5 4 3 4 3 5 4 4 32 

JURN 3 2 4 5 3 2 5 4 28 

Microsoft Academic 4 4 3 5 2 3 4 3 28 

Library of Congress 4 5 4 3 5 4 3 4 31 

Cite SeerX 3 4 5 5 4 2 3 4 30 

Refseek 3 4 3 4 4 3 3 5 29 

Science Direct 3 4 4 3 5 4 3 3 29 

 

ٌ  مً ًخطح  غير الىزاةم باظدبّاد جميز Google Scholar هٍام أن العابم الجذو

 حُذة الذسحت وان بِىما والثامىت الشابّت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الفلت راث

 البدث ِملُت في مخىظي الخلذًش وان بِىما والخامعت الثالثت البدث ِملُاث في

 بِىما. والعابّت الثاهُت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما والعادظت ألاولى

 البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد ERIC هٍام جميز



 لُُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت ...ج            دمذ وامل اخمذ ِبذ الجىادمد. 

 

 
ت لّلىم اإلاّلىماث   م2019 أهخىبش، 2ُ، 6مج              94          اإلاجلت اإلافٍش

 والخامعت والثاهُت الاولى البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما فلي الشابّت

 الخلذًش ووان والثامىت الثالثت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت

 باظدبّاد The Virtual LRC هٍام جميز بِىما. العادظت البدث ِملُاث في لُّفا

 وان ًىما والعابّت الثاهُت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الفلت راث غير الىزاةم

 الخلذًش وان بِىما والثامىت والخامعت والثالثت الاولى البدث ِملُاث في حُذة الذسحت

 باظدبّاد Citeulike هٍام جميز بِىما. والعادظت الشابّت البدث ِملُاث في مخىظي

 وان ًىما والعادظت الاولى البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الفلت راث غير الىزاةم

 وان بِىما والثامىت والعابّت والشابّت والثاهُت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت

 JURN هٍام جميز بِىما. والخامعت الثالثت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش

 والعابّت الشابّت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد

 مخىظي الخلذًش وان بِىما والثامىت الثالثت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما

 الثاهُت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش ووان والخامعت الاولى البدث ِملُاث في

 الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد Microsoft Academic هٍام جميز بِىما. والعادظت

 ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما فلي الشابّت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت

 الثالثت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت والثاهُت ألاولى البدث

. فلي الخامعت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما والثامىت والعادظت

 بذسحت الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد Library of Congress هٍام جميز بِىما

 البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والخامعت الثاهُت البدث ِملُاث في ممخاصة

 البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والثامىت والعادظت والثالثت الاولى

 الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد Cite SeerX هٍام جميز بِىما. والعابّت الشابّت

 ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما والشابّت الثالثت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت

 البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والثامىت والخامعت الثاهُت البدث

 بِىما. فلي العادظت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما والعابّت الاولى

 ِملُاث في ممخاصة بذسحت الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد Refseek هٍام جميز

 والشابّت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان بِىما فلي الثامىت البدث
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 والعادظت والثالثت الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والخامعت

 بذسحت الفلت راث غير الىزاةم باظدبّاد Science Direct هٍام جميز بِىما. والعابّت

 البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان بِىما فلي الخامعت البدث ِملُاث في ممخاصة

 الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما العادظت والثالثت الثاهُت

 .والثامىت والعابّت والشابّت

مدل الذساظت  الخفاِلُتاظترحاُ اإلاّلىماث  هٍمجذٌو العابم فان أفمل لوفلا لو 

 وفلا إلاُّاس الذكت هي ِلى الترجِب:

1. The Virtual LRC  - Citeulike 

2. Library of Congress 

3. Cite SeerX 

4. ERIC – Refseek - Science Direct 

5. Google Scholar – JURN  - Microsoft Academic 
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اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت مدل الذساظت  هٍمالجذٌو الخالي دسحاث جلُُم  ًىضح

 ِلى معخىي مُّاس الجهذ

 الاظترحاُ مدل الذساظت وفم مُّاس الجهذ ىٍمل( دسحاث الخلُُم اليلُت 5حذٌو )
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Google Scholar 3 3 2 3 2 3 4 3 23 

ERIC 3 4 2 3 4 2 3 4 25 

The Virtual LRC 2 3 4 3 2 5 4 3 26 

Citeulike 4 3 2 4 2 3 2 3 23 

JURN 3 4 3 4 2 2 3 4 25 
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Microsoft Academic 4 3 2 3 2 4 2 3 23 

Library of Congress 4 4 3 4 5 3 4 3 30 

Cite SeerX 3 2 3 4 3 2 4 3 24 

Refseek 3 4 3 4 5 4 3 3 29 

Science Direct 3 4 4 3 2 4 3 3 26 

 

ٌ  مً ًخطح  الجهذ مُّاس معخىي  ِلى جميز Google Scholar هٍام أن العابم الجذو

 ِملُت في مخىظي الخلذًش وان بِىما فلي االعابّت البدث ِملُاث في حُذة بذسحت

 في لُّفا الخلذًش وان بِىما والثامىت والعادظت والشابّت والثاهُت ألاولى البدث

 الجهذ مُّاس معخىي  ِلى ERIC هٍام جميز بِىما. والخامعت الثالثت البدث ِملُاث

 الخلذًش وان بِىما والثامىت والخامعت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة بذسحت

 ِملُاث في لُّفا الخلذًش ووان والعابّت والشابّت الاولى البدث ِملُاث في مخىظي

 مُّاس معخىي  ِلى The Virtual LRC هٍام جميز بِىما. والخامعت الثالثت البدث

 في حُذة الذسحت وان بِىما فلي العادظت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الجهذ

 البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت الثالثت البدث ِملُاث

 الاولى البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما والثامىت والشابّت الثاهُت

 في حُذة بذسحت الجهذ مُّاس معخىي  بّلى Citeulike هٍام جميز بِىما. والخامعت

 الثاهُت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والشابّت الاولى البدث ِملُاث

 والخامعت الثالثت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما والثامىت والعادظت

 ِملُاث في حُذة بذسحت الجهذ مُّاس معخىي  ِلى JURN هٍام جميز بِىما. والعابّت

 الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والثامىت والشابّت الثاهُت البدث

 بِىما. والعادظت الخامعت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش ووان والعابّت والثالثت
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 ِملُاث في حُذة بذسحت الجهذ مُّاس معخىي  ِلى Microsoft Academic هٍام جميز

 الثاهُت البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعادظت ألاولى البدث

 والخامعت الثالثت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش وان بِىما والثامىت والشابّت

 بذسحت الجهذ مُّاس معخىي  ِلى Library of Congress هٍام جميز بِىما. والعابّت

 البدث ِملُاث في حُذة الذسحت وان ًىما فلي الخامعت البدث ِملُاث في ممخاصة

 البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت والشابّت والثاهُت الاولى

 الجهذ مُّاس معخىي  ِلى Cite SeerX هٍام جميز بِىما. والثامىت والعادظت الثالثت

 في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعابّت الشابّت البدث ِملُاث في حُذة بذسحت

 في لُّفا الخلذًش وان بِىما والثامىت والخامعت والثالثت االاولى البدث ِملُاث

 مُّاس معخىي  ِلى Refseek هٍام جميز بِىما. والعادظت الثاهُت البدث ِملُاث

 في حُذة الذسحت وان بِىما فلي الخامعت البدث ِملُاث في ممخاصة بذسحت الجهذ

 ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان بِىما والعادظت والشابّت الثاهُت البدث ِملُاث

 ِلى Science Direct هٍام جميز بِىما. والثامىت والعابّت والثالثت الاولى البدث

 بِىما العادظت والثالثت الثاهُت البدث ِملُاث في حُذة بذسحت الجهذ مُّاس معخىي 

 وان بِىما والثامىت والعابّت والشابّت الاولى البدث ِملُاث في مخىظي الخلذًش وان

 .فلي الخامعت البدث ِملُاث في لُّفا الخلذًش

مدل الذساظت  الخفاِلُتاظترحاُ اإلاّلىماث  هٍموفلا لجذٌو العابم فان أفمل 

 وفلا إلاُّاس الجهذ هي ِلى الترجِب:

1. Library of Congress 

2. Refseek 

3. The Virtual LRC  - Science Direct 

4. ERIC  – JURN 

5. Cite SeerX 

6. Google Scholar  – Citeulike  - Microsoft Academic 
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 معيار العرض 3/4

اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت مدل الذساظت  هٍمالجذٌو الخالي دسحاث جلُُم  ًىضح

 ِلى معخىي مُّاس الّشك

 الاظترحاُ مدل الذساظت وفم مُّاس الّشك ىٍمل( دسحاث الخلُُم اليلُت 6حذٌو )

 الخلُُم الىٍام

Google Scholar 4 

ERIC 3 

The Virtual LRC 3 

Citeulike 4 

JURN 4 

Microsoft Academic 5 

Library of Congress 5 

Cite SeerX 3 

Refseek 2 

Science Direct 3 

 

ًخطح مً الجذٌو العابم والزي جم جلذًشه وفلا للىخاةج اإلاّشولت وهى مُّاس ال 

 التي الىزاةم ئخذي ـالخُت بمذي الخيبإ ئمياهُتًخخلف باخخالف ِملُت البدث أن 

 Googleحّخبر حُذة في هٍام  باليامل ِليها لالواُل الخاحت دون  الىٍام ِشلها

Scholar وCiteulike  وJURN  وحّخبر ممخاصة في هٍامMicrosoft Academic 

 Citeو The Virtual LRCو ERICوحّخبر مخىظىت في هٍام  Library of Congressو

SeerX وScience Direct  بِىما حّخبر لُّفت في هٍامRefseek. 
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مدل الذساظت  الخفاِلُتاظترحاُ اإلاّلىماث  هٍمجذٌو العابم فان أفمل لوفلا لو 

 وفلا إلاُّاس الّشك هي ِلى الترجِب:

1. Microsoft Academic  - Library of Congress 

2. Google Scholar  – Citeulike  – JURN 

3. ERIC   - The Virtual LRC  - Cite SeerX  - Science Direct 

4. Refseek 

 معيار الصهل 3/5

اظترحاُ اإلاّلىماث الخفاِلُت مدل الذساظت  هٍمالجذٌو الخالي دسحاث جلُُم  ًىضح

 ِلى معخىي مُّاس الؽيل

 الاظترحاُ مدل الذساظت وفم مُّاس الؽيل ىٍمل( دسحاث الخلُُم اليلُت 7حذٌو )

 الخلُُم الىٍام

Google Scholar 3 

ERIC 2 

The Virtual LRC 3 

Citeulike 3 

JURN 4 

Microsoft Academic 4 

Library of Congress 3 

Cite SeerX 3 

Refseek 4 

Science Direct 4 
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ًخطح مً الجذٌو العابم والزي جم جلذًشه وفلا للىخاةج اإلاّشولت وهى مُّاس ال 

 كشاءتها ظهىلت خُث مً اإلاّشولت الىزاةم ؼيلًخخلف باخخالف ِملُت البدث أن 

ٌ  وجففدها ى  Google Scholarحّخبر مخىظىت في هٍام  الذاللُت ولماتها ئلى والـى

وحّخبر لُّفت  Cite SeerXو Library of Congressو Citeulikeو The Virtual LRCو

 Refseekو Microsoft Academicو JURNوحّخبر حُذة في هٍام  ERICفي هٍام 

 .Science Directو

مدل الذساظت  الخفاِلُتماث اظترحاُ اإلاّلى  هٍموفلا لجذٌو العابم فان أفمل 

 وفلا إلاُّاس الؽيل هي ِلى الترجِب:

1. JURN  - Microsoft Academic  – Refseek  - Science Direct 

2. Google Scholar   - The Virtual LRC  – Citeulike  - Library of Congress 

- Cite SeerX 

3. ERIC 

 املبحح الرابع رؤى وىتائج الدراسة.

ّب ِلى معخىي الخدلم في الىٍم مدل الذساظت  .1 ٌّذ مُّاس الجهذ هى الـا

 23بدذ أكصخى و 30خُث جشاوخذ جلذًشاث الىٍم مدل الذساظت فُه بين 

ُت التي ال  بدذ أدوى. ولّل هزا ِاةذا بىبُّت الخاٌ ئلى الىاخُت غير اإلاىلِى

ًمىً جشحمتها إلحشاءاث هٍامُت واإلاخّللت بالخدذًذ الذكُم إلاا ًشغب الباخث 

ٌى له خُث أهه في بّن ألاخُان ًىىن الباخث هفعه غير وازم جماما  في الـى

هُاث هٍم الاظترحاُ مً في وبُّت الىزُلت التي ًبدث ِنها وجخفاوث هىا ئميا

خالٌ جىفير أدواث البدث اإلاخلذم الذكُلت والؽاملت إلاخخلف أبّاد ِملُت 

 البدث.

وبىبُّت الخاٌ وهدُجت للخىافغ الؽذًذ بين هٍم الاظترحاُ الخفاِلُت فان  .2

مُّاس الاظترحاُ وان هى الابشص مً هاخُت الخدلم بين الىٍم مدل الذساظت 
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لم جلل دسحت اإلاُّاس في باقي الىٍم  Microsoft Academicفباظخثىاء هٍام 

ُفت 30ًِ  خباس أن مهمت الاظترحاُ حّذ الٌى . وهى أمش مىىلي باألخز في ؤلِا

 الاولى لهزه الىٍم ومجاٌ جفىكها ومىافعتها للىٍم ألاخشي.

جفاوجذ مياهت وجشجِب الىٍم اإلاخخلفت ِلى معخىي مخخلف اإلاّاًير لىً  .3

ألافمل خُث لم ًخشج ًِ  Library of Congressبؽيل ِام ٌّذ هٍام 

الترجِب مً الاٌو ئلى الثالث ِلى معخىي مخخلف اإلاّاًير ووان مخفىكا 

لى الجاهب ألاخش ًمىً  ومىفشدا في الفذاسة ِلى معخىي مُّاس الجهذ. ِو

هى ألاكل معخىي؛  خُث لم ًدخل أي مياهت مخلذمت في أي  ERICاِخباس هٍام 

 مً مّاًير الخلُُم.

ىكف هخاةج جلُُم اإلاّاًير الثالزت الاولى بؽيل هبير ِلى وبُّت ِملُت جخ .4

البدث ومجاله ومذي ادسان الباخث وجمىىه مً أدواث البدث والغشك مً 

ِملُت البدث، هما كذ جخأزش هدُجت البدث بىبُّت اإلاادة الّلمُت اإلاخاخت ِلى 

خالٌ الىٍام مً خُث الخخفق والدجم، ئال ان كُام باخث واخذ ومً 

ب ًمُف  ملُاث واحشاءاث بدث مخىابلت بّملُت الخجٍش هخاةج مدذدة ِو

ل جأزير الخغيراث ظابلت الزهش،  ٍض ُت ٍو  مىلِى
ً
لّملُت الخلُُم واإلالاسهت أبّادا

ِذا وبُّت اإلاادة الّلمُت اإلاخاخت وحجمها وهما امشان ًإزشان بال ؼً في 

مخغيراث دخلُه أو  جلُُم هٍام اظترحاُ اإلاّلىماث وال ًمىً اِخباسهما

 حاهبُت.
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 مراجع الدراسة

 أوال: املراجع العربية

(. ملاسهت خمغ وزالزين ميزة مً ميزاث اهٍمت 2016ئبشاهُم، أمين مباسن ألامين )

، 14، 4ُاظترحاُ اإلاّلىماث "مدشواث البدث". مجلت الذساظاث الّلُا ، مج

171 - 184. 

اث الىخ2015ئبشاهُم، ظُذ سبُْ ظُذ ) ت الّشبُت ِلى الىٍب: (. مجمِى اباث الُذٍو

دساظت في اإلاّالجت والخىٍُم والاظترحاُ. مجلت بدىر في ِلم اإلاىخباث 

 .273 - 211، 14واإلاّلىماث ، ُ

ت كُاظُت مّاـشة للغت الّشبُت 2017أبى الخير، ئبشاهُم خعً ) (. بىاء رخيرة لغٍى

، 18ّلىماث، ُألغشاك اظترحاُ اإلاّلىماث. مجلت بدىر في ِلم اإلاىخباث واإلا

77 - 115. 

(. دساظت ملاسهت لخلُُم أزش مدشواث البدث 2006أخمذ، هادًت مفىفى الُّذسوط )

الّشبُت والّاإلاُت الذاِمت للغت الّشبُت في اظترحاُ اإلاّلىماث. اإلاإجمش العابْ 

الؽشاهت بين اإلاىخبُين  -ِؽش لالجداد الّشبي للمىخباث واإلاّلىماث 

الّشبي للمىخباث واإلاّلىماث والاسؼُف الىوجي وألاسؼُفُين، الاجداد 

 .269 - 235الجضاةشي، 

(. آلُاث جفمُم هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث ِلى 2010العجيزي، أخمذ ِادٌ ئبشاهُم )

 167، 9الخي اإلاباؼش ومّاًير الاخخباس والخلُُم. مجلت دساظاث اإلاّلىماث ، ُ 

- 194. 

م اظترحاُ اإلادخىي الشكمي للصخف (. اإلاُخاداجا ود2011ِحىهشي، ِضة فاسوق )

الّشبُت ؤلالىتروهُت في البِئت الشكمُت: دساظت جىبُلُت. مجلت بدىر في ِلم 

 .91 - 45، 7اإلاىخباث واإلاّلىماث ، ُ
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(. هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث الّشبُت واججاهاث 2015دبىس، ِبذالشخمً بً غالب )

 .89 - 46، 14البدىر اإلاّاـشة. اِلم ، ُ

(. أدواث اظترحاُ اإلاّلىماث في البِئت الشكمُت 2012ِبذالشؤوف ) سمضي، مُىا

 .37 - 36، 2، ُ 13الاهترهذ. مىخباث هذ ، مج 

يب ـالح الذًً ) (. لبي أظالُب اظترحاُ الفىس الشكمُت بىٍم 2015ظّذ، ٍص

اظترحاُ اإلاّلىماث اإلاخاخت ِلى ؼبىت ؤلاهترهذ: دساظت جدلُلُت. اإلاجلت 

 .352 - 346، 3، 2ُخباث واإلاّلىماث، مجالذولُت لّلىم اإلاى

ب: دساظت جدلُلُت 2011ظُذ، أخمذ فاًض أخمذ ) (. اظترحاُ الجُل الثالث مً الٍى

 .259 - 191، 12ملاسهت. مجلت دساظاث اإلاّلىماث ، ُ 

اث اظترحاُ 2012ؼاهين، أخمذ ئبشاهُم ) (. الترؼُذ في بِئت الىٍب في لىء هٍٍش

، 8مجلت بدىر في ِلم اإلاىخباث واإلاّلىماث ، ُ اإلاّلىماث: دساظت جدلُلُت.

145 - 205. 

(. اظترحاُ اإلاّلىماث ِلى ؼبىت الاهترهذ: بين هُمىت 2013ِبذالشخمان، بً صاًذ )

مدشواث البدث وجدذًاث جلىُت الفلىعىهىمي. مجلت اإلاىخباث واإلاّلىماث ، 

 .108 - 75، 2، 4ُمج

فُت واظترحاُ اإلاّلىماث : (. الفهشظ2018ِبذالىاخذ، آماٌ ِبذالشخمً ) ت الـى

 .144 - 123، 36اإلافهىم وألاهمُت في اإلاىخباث واإلاّلىماث. خىلُت اإلاىخذي ، ُ

(. جلُُم أداء هٍم اظترحاُ الفىس في اإلاىخباث ومشاهض اإلاّلىماث. 2014ِبُذ، أخمذ )

اإلاإجمش الخامغ والّؽشون: حىدة ألاداء في اإلاىخباث ومشاهض اإلاّلىماث 

 .1862 - 1842، الاجداد الّشبي للمىخباث واإلاّلىماث، وألاسؼُف

(. بىاء اإلافاهُم وئؼيالُت دالةل اإلافىلخاث في جفاِل 2012مدمذ، خالذ ِبذالفخاح )

اإلاعخفُذًً مْ هٍم اظترحاُ اإلاّلىماث. أِماٌ اإلاإجمش الثالث والّؽشون: 
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 مالحل الدراسة

 اؤها ِلى اإلاىاكْ الّؽشة العابلت( ِملُاث البدث التي جم ئحش 1ملخم )

ِملُت البدث 

 الاولى

"Information retrieval" 

ِملُت البدث 

 الثاهُت

"Cognitive Viewpoint in Information retrieval" 

ِملُت البدث 

 الثالثت

Evaluating Interactive Information Retrieval Systems with 

Users 

ِملُت البدث 

 الشابّت

Continuing information retrieval 

ِملُت البدث 

 الخامعت

Multiple query reformulations on the Web 

ِملُت البدث 

 العادظت

"Interactive information seeking" and " Interactive 

information retrieval" 

ِملُت البدث 

 العابّت

"Web searching interaction predictor" or "Web searching 

interaction indicator" 

ِملُت البدث 

 الثامىت

"Learning to Search" not "Training to Search" 

 

 


