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 لملخص:ا
تناولتتا الدراستتة الويبلاوجرا يتتات وفورهتتا  تتي تعريتتا البتتان ا  والمتخصصتتا  
باإلنتاج الفكتر  المتتاع ىلتب ةتبكة اإلنترنتا وا تيتار األ  تت بمتا  تت ئم مت  
انتياجتتتاتام البة يتتتتة،  اتتتي تعتتتتد وفوات مرجايتتتتة تتتتو ر معلومتتتتات  ات نو يتتتتة 

البان تتة ىلتتب تتبتت  ىاليتتة  تتي مختلتتع مواتتوىات المعر تتة البدتترية، ممتتا فىتتب 
ورصد اإلنتاج الفكر  العربي المتاع ىلتب ةتبكة اإلنترنتا فاتدم تصتميم وفاة 
ويبلاوجرا ية كنمو ج للويبلاوجرا يات ىلب المستوى العربي  ي مجال الفارسة 
 بتا  متدى وهميتة م تتت هتوا األفوات  تي نفت  وتناتتيم اإلنتتاج الفكتر  واإل تتافة 

ر وتستتتتجات اإلنتتتتتاج الفكتتتتر  العربتتتتي منتتتتا، باستتتتتخدا  المتتتتنا  المستتتتةي لةصتتتت
المتتتاع ىلتتب ةتتبكة اإلنترنتتا  تتي مجتتال الفارستتة والمواتتوىات  ات الع قتتة 
باإلاتتتا ة ىلتتتب المتتتنا  الببلاتتتومتر  لدراستتتة ا تجاهتتتات الدتتتكلية والمواتتتو ية 
والزمنيتتة لاتتوا اإلنتتتاج واستتتخراج المدةتترات الدالتتة مناتتا، وقتتد توصتتلا الدراستتة 

ا ىتتتتد  تتتتتوا ر وفوات ويبلاوجرا يتتتتة ىلتتتتب المستتتتتوى ىلتتتب ىتتتتدف متتتت  النتتتتتائ  مناتتتت
العربي،   ً  ى  ونا تتم تصتميم وفاة ويبلاوجرا يتة  تي مجتال الفارستة تتماتز 
بةداثة و اىلية المواوىات فاتا  مت  تتو ار كا تة وةتكال مصتافر المعلومتات 
المتانتتة ىلتتب اإلنترنتتا، ممتتا ىستتاىد ىلتتب متابعتتة وم نقتتة ت تتورات اإلنتتتاج 

mailto:Ebtesamsheta@azhar.edu.eg


 

1576 

لمجتتال  لتكتتول فتتولو وول ويبلاوجرا يتتة ىربيتتة بصتتفة ىامتتة و تتي الفكتتر   تتي ا
مجتتتال المكتبتتتات والمعلومتتتات بصتتتفة  اصتتتة، كمتتتا ووصتتتا الدراستتتة ب تتترورة 
ىىتتداف وفوات ويبلاوجرا يتتة  تتي مختلتتتع تخصصتتات المعر تتة البدتترية، والعمتتتت 
ىلتتتتب ىىتتتتداف ويبلاتتتتوجرا ي جاتتتتد متتتت   تتتت ل تسهاتتتتت وتتتتتدري  الدارستتتتا  بسقستتتتا  

علومتتات ىلتتب ىىتتداف مدتتروج ويبلاتتوجرا ي اتتم  ونتتد المقتتررات المكتبتتات والم
 الدراسية. 

: الويبلاوجرا يتتتتات، تصتتتتميم الويبلوجرا يتتتتات، فبلاوجرا يتتتتا الكلمااااات المفتا يااااة
 الوي ، الفارسة، اإلنتاج الفكر .
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Webliographies and its Role in Identifying the 

Intellectual Production: Cataloging as Example 

Ebtesam Abdulsalam Sheta 

The Documents,  Libraries and Information Department, 
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Abstract 

The study deals with webliographies and their role in 

introducing researchers and specialists to the intellectual 

production available on the Internet and to choose the best 

that suits their research needs, as they are considered 

reference tools that provide high-quality information on 

various topics of human knowledge. This prompted the 

researcher to track and monitor Arab intellectual 

production available on the Internet with the aim of 

preparing a Webliography tool as Example for 

Webliographies at the Arab level in the field of 

Cataloging, showing the extent of its importance in 

preserving and organizing intellectual production and 

benefiting from it, Using the survey method for counting 

and recording the Arab intellectual production available 

on the Internet in the field of Cataloging and related topics 

in addition to the bibliometric approach to study formal, 

objective and temporal trends of this production and 

extract indicative indicators from them, The study reached 

a number of conclusions, including the lack of availability 

of webliographies tool at the Arab level, in addition to the 

design of a free webliographies tool in the field of 

Cataloging that is distinguished by its modernity and 

effectiveness of the subjects. With the provision of all 

forms of information sources available on the Internet, 
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which would help in following up on developments in 

intellectual production in the field; In order to be the first 

Arab webliography in general and in the field of libraries 

and information in particular, the study also recommended 

the necessity of preparing webliographies tools in the 

various disciplines of human knowledge, and working on 

preparing a good webliographies by qualifying and 

training students in the library and information 

departments. 

Keywords: Webliographies, Webliographies design, web 

bibliography, Cataloging , intellectual production. 
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 تمهيد
وفاة م اليتتتة لمختلتتتع التخصصتتتات المواتتتو ية،  اتتتي  تعتتتد الويبلاوجرا يتتتة    

تجمتتتتت  فتتتتتا  الببلاوجرا يتتتتتة التقلادىتتتتتة التتتتتتي تاتتتتتتم بةصتتتتتر ووصتتتتتع مصتتتتتافر 
المعلومات، وبا  ساولة استخدا  تلو المصافر واإل افة مناتا ىبتر اإلنترنتا  
ناتتتتت  تستتتتتد الفجتتتتتوة فتتتتتا  الةصتتتتتول ىلتتتتتب البيانتتتتتات الببلاوجرا يتتتتتة لمصتتتتتافر 

لب النص الكامت لتلو المصافر،  اي  بارة ى   المعلومات وبا  الةصول ى
قائمتتتة متسلستتتلة متتت  التتتروابت التدتتتعبية تتتتتيل الوصتتتول المواتتتوىي لمصتتتافر 
المعلومات المتانة ىلب ةبكة اإلنترنتا، والتنقتت بستاولة  تي ىمليتات البةت  

، م  انتياجات البان ا  والعاملا   ي مجتال المكتبتات والمعلومتات بما  ت ئم  
، ها  تتتتوات ىىتتتتداف بالويبلاوجرا يتتتتات و وتبةتتتت  الدراستتتتة الةاليتتتتة  تتتتي التعريتتتتا 

الفكتتر  ونفاتتا وتنايمتتا واإل تتافة  باإلنتتتاج التعريتتا  تتي والتتدور التتو  تقتتو  بتتا
 تتم سلستتلة متت  التتروابت كنمتتو ج ى منتتا، متت   تت ل ىىتتداف قائمتتة ويبلاوجرا يتتة

كة الويتت  العالميتتة التدتتعبية الخاصتتة باإلنتتتاج الفكتتر  العربتتي المتتتاع ىلتتب ةتتب
باستخدا  ونتد البترام    ي مجال الفارسة والمواوىات األ رى  ات الع قة 

 . الخاصة فتصميم المواق 

 أواًل:  اإلطار المنهجي

 مشكلة الدراسة وأهميتها 1/1

 ناتتا البان تتة ىتتد  تتتوا ر وفوات ويبلاوجرا يتتة  تتي مواتتوىات اإلنتتتاج     
بصتتفة  المتتتاع ىلتتب ةتتبكة اإلنترنتتا  المكتبتتات والمعلومتتات  تتي مجتتال   الفكتتر 

 ول اإلنترنتا و لتو ىلتب الترمم مت  ىامة و ي مجتال الفارستة بصتفة  اصتة،  
بجميتتتتت   مصتتتتتدرًا هامتتتتتًا للمعلومتتتتتات  قتتتتتد قتتتتتد  العد تتتتتد متتتتت  الختتتتتدمات وارتتتتتتبت

ستتتتتاولة ا ستتتتتتخدا  والدتتتتتمولية  تتتتتي تتتتتتو ار  لمتتتتتا  تماتتتتتز بتتتتتا متتتتت   المجتتتتتا ت 
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، و تتتي اتتتت النمتتتو المتزا تتتد ل نترنتتتا وتعتتتدف وةتتتكال التكلفتتتةوقلتتتة  المعلومتتتات 
   األمتتر التتو  فىتتبصتتافر المعلومتتات و يتتات وفوات الةصتتر المناستتبة لاتتام

المتتتتاع ىلتتتب ةتتتبكة ىلتتتب تتبتتت  ورصتتتد مواقتتت  اإلنتتتتاج الفكتتتر  العربتتتي  البان تتتة
ستات ، فادم ىىداف وفاة ويبلاوجرا ية ت تم سلستلة مت  التروابت التتي تاإلنترنا 
الوصتتول المباةتتر  لبتتان ا  والعتتاملا   تتي مجتتال المكتبتتات والمعلومتتات ىلتتب ا

الفارستتة وبعتتم المواتتوىات  الفكتتر  العربتتي  تتي مواتتوج لمصتتافر اإلنتتتاج
األ رى  ات الع قة، وبيال وهماتاا  ي نف  وتناتيم اإلنتتاج الفكتر  واإل تافة 

جايتًا   لتكتول مصتدرًا مر وما تقدما م   ائدة ماليتة لمجتمت  المتخصصتا   منا
ىلكترونيتتتتًا  تتتتو ر معلومتتتتات  ات نو يتتتتة ىاليتتتتة لكتتتتت متتتت  البانتتتت  وو صتتتتائي 

 المراج  المسئول ى   دمة اإلجابة والرف السري  ىلب ا ستفسارات.

 أهداف الدراسة 1/2

 ىمك  تةد د وهدام الدراسة  يما  لي:    

 ووةكالاا وممازاتاا وىاوباا. التعرم ىلب مفاو  الويبلاوجرا يات   •

 ىداف الويبلاوجرا يات وكيفية ا ستدااف فاا.ال زمة إلخ وات تةد د ال  •

 الويبلاوجرا يات  ي التعريا باإلنتاج الفكر . الو  تقو  با دورال توايل  •
 الفارستتتة والمواتتتوىات  ات الع قتتتة تصتتتميم وفاة ويبلاوجرا يتتتة  تتتي مواتتتوج  •

 .ج  كنمو 

 اسةتساؤالت الدر  1/3

 تسعب الدراسة لتةقاق وهدا اا م    ل اإلجابة ىلب التساؤ ت اآلتية:     

 ما مفاو  الويبلاوجرا يات وما وةكالاا؟ وما ممازاتاا وىاوباا؟ •
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 ما   وات ىىداف الويبلاوجرا يات، وكيا  تم ا ستدااف فاا؟ •

  ي التعريا باإلنتاج الفكر ؟ ما فور الويبلاوجرا يات  •

 ؟الفارسةويبلاوجرا ية  مرانت ىىداف وتصميمما  •

 وأدواتها. منهج الدراسة 1/4

المتتنا  المستتةي لةصتتر وتستتجات اإلنتتتاج الفكتتر   اىتمتتدت الدراستتة ىلتتب    
والمواتتتوىات  ات   تتتي مجتتال الفارستتتة ىلتتتب ةتتبكة اإلنترنتتتا  العربتتي المتتتتاع

المتتتتتنا  الببلاتتتتتومتر  لدراستتتتتة ا تجاهتتتتتات الدتتتتتكلية باإلاتتتتتا ة ىلتتتتتب  ،الع قتتتتتة
، وقتتد تتتم لاتتوا اإلنتتتاج واستتتخراج المدةتترات الدالتتة مناتتاوالمواتتو ية والزمنيتتة 

 وهتتتتو فرنتتتتام  لتصتتتتميم الويبلاوجرا يتتتتة فتتتترام  تصتتتتميم المواقتتتت ونتتتتد استتتتتخدا  
wordpress       فلغة فرمجةPHP  نتب ىمك  ر عاا ىلتب الختاف Server  ،

 .    تصال المباةر ىبر ةبكة اإلنترنا مجانًا م    ل ا  وإتانتاا

 مجتمع الدراسة 1/5
 ىلتتب تدتتار التتتي التدتتعبية التتروابتمتت   سلستتلة  تتي الدراستتة مجتمتت   تم تتت    

الفارستتة باللغتتة  مجتتال  تتي اإلنترنتتا  ةتتبكة ىلتتب المتانتتة المعلومتتات  مصتتافر
باستتتخدا   اإلنترنتتا  ةتتبكة مواقتت   تتي البةتت    تت ل متت  نصتترها تتتم العربيتتة،

  وقتتد فلتت   Yahoo، ويتتاهو Googleمةركتتات البةتت  المتم لتتة  تتي جوجتتت 
 (150ًا ت تتتم  مصتتتدر ووربعتتتة ىدتتتر ( مائتتتة 114العتتتدف اإلجمتتتالي للمصتتتافر  

النصتتا  األكبتتر متت  التتروابت للمةااتترات وور  العمتتت مائتة و مستتول راب تتًا 
راب ًا لما تت منا معام تلو األىمتال مت  نلقتات لدترع المواتوج   (60 وهو

 .(1الواند كما هو موال بالجدول  
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 وىداف ىناوي  وروابت ويبلاوجرا ية الفارسة  (1جدول 

 عدد الروابط  عناوين المصادر  عدد الفئة   م

 Slide share  65 65 موق   1

 25 25 الكت   2

 60 24 ومةاارات  ىمت ور  3

 150 114 اإلجمالي 

  دود الدراسة 1/6
: تاتم الدراسة فتعريا الويبلاوجرا يات وبيال وهماتاتا  تي الةدوف المواو ية 

متت   تت ل ىىتتداف وفاة ويبلاوجرا يتتة  ،نفتت  وتناتتيم اإلنتتتاج الفكتتر  واإل تتافة منتتا
الفارستتتة  العربتتتي المتتتتاع ىلتتتب ةتتتبكة اإلنترنتتتا  تتتي مواتتتوج باإلنتتتتاج الفكتتتر  

 والمواوىات  ات الع قة كنمو ج.

: تقتصتتتتتر الدراستتتتتة ىلتتتتتب تتبتتتتت  ورصتتتتتد مصتتتتتافر المعلومتتتتتات الةتتتتتدوف اللغويتتتتتة
 .  قت اإللكترونية العربية

  .: مواق  ةبكة اإلنترنا ةدوف المكانيةال

تتتتاريش ندتتتر توصتتتلا ىليتتتا وهتتتو ىعتتتد وقتتتد   1975عتتتا  : تبتتتدو بالةتتتدوف الزمنيتتتة
ىبتتر ةتتبكة اإلنترنتتا  تتي المتانتتة  البان تتة والختتاح بسنتتد مصتتافر المعلومتتات 

 .  2021مواوج الفارسة نتب ةار  برا ر 
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 الفكري. لإلنتاج العلمية المراجعة 1/7
قامتتتا البان تتتة فتتبتتت  اإلنتتتتاج الفكتتتر  المتعلتتتق بمواتتتوج الدراستتتة متتت   تتت ل 
البة   تي قاىتدة فيانتات الاتاف ، وقاىتدة فيانتات اتةتاف الجامعتات المصترية، 
وقاىتتدة  فار المناومتتة ، وقتتد وستتفر البةتت  ىتت  مجموىتتة متت  الدراستتات  ات 

ب النةتو صلة بمواوج الدراسة  تم ىرااا زمنيًا م  األقد  ىلتب األنتدع ىلت
 Cybrarians Journal التتالي:  مستة وىمتال معتدة مت  قبتت هائتة تةريتر 

ويبلاوجرا يتة  قائمتة: Ask The Librarian المكتبتة ومتا  استسل وهي:  دمتة
متتتا  ونترنتتتا نتتتول  دمتتتة استتتال قائمتتتة تةصتتتر مواقتتت  اإل. هتتتوا ال(1 (2004 

، وتغ تي نترنتا التتي تقتد  ىبتر اإل لكترونيتةاإل المكتبة، وو الخدمتة المرجايتة 
 مواقت  الخدمتة ويةصتر  تقتدىم  مواق   هي  الويبلاوجرا ية  مس  ئات مواو ية

 كومباتوتر، متدتمرات  فترام  وبةوع، فراسات  الخدمة، تلو تقد   التي  المكتبات 
 رابتتتتتتتت، وىمتتتتتتتت بعنتتتتتتتوال التعلتتتتتتتيم 147ىمتتتتتتتت، ويبلاوجرا يتتتتتتتات فواقتتتتتتت   وور 

نترنا  تي مواتوج مواق  اإلوبالاوجرا ية. تةصر الدراسة    قائمة:  الببلاوجرا ي
. وتغ تتتتتتتي الويبلاوجرا يتتتتتتتة  متتتتتتتس  ئتتتتتتتات (2  (2004  التعلتتتتتتتيم الببلاتتتتتتتوجرا ي

ومنامتتتات،  مواقتتت  ، مقتتتا ت، فبلاوجرا يتتتات، هائتتتات  وفلتتتة وهتتتي: مواتتتو ية،
 رابتت، والعمتت ال الت  بعنتوال وستالا   26فريدىة فواقت   وقوائم  اهتما   جماىات 
ويببلبوجرا يتتتتتة  قائمتتتتتة: اإلنترنتتتتتا  بمصتتتتتافر المرجايتتتتتة اإلستدتتتتتاافات  صتتتتيامة

مواتتتتوج نتتتتول ، وتقتتتتد  الدراستتتتة قائمتتتتة بمجموىتتتتة متتتت  التتتتروابت  (3  (2004 
مقستتمة ىلتتب ثمتتال  ئتتات  نترنتتا صتتيامة ا ستدتتاافات المرجايتتة بمصتتافر اإل

 ، وستتتلوت MLA الةد  تتتة للغتتتات  األمريكيتتتة الجمايتتتة مواتتتو ية هتتتي وستتتلوت 
 ةتتتتيكامو، وستتتتلوت  جامعتتتتة ، وستتتتلوت APA التتتتنفس لعلتتتتم ا مريكيتتتتة الجمايتتتتة
ا  تزو،  ا نياء، مايتار ىلم CBE  مةرري   مجلس  كولومبيا، وسلوت   جامعة
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 العربية اإلنترنا  رابت، والراب  بعنوال مواق   30مقا ت، ويبلاوجرا يات فواق   
القائمتة تةصتر .  (4 ويبلاوجرا يتة  قائمة:  والمعلومات   المكتبات    ي  المتخصصة

(، 2005 ت تخصصة  ي مجال المكتبات المعلومتامواق  اإلنترنا العربية الم
 المعلومتتتات، كليتتتات  مرا تتتقهتتتي تغ تتي الويبلاوجرا يتتتة ثمتتتال  ئتتتات مواتتتو ية 

 اصتة،  وبوابتات، ةتركات   الكترونية، وفلة  مانية، فوريات   ومدارس، جمايات 
 العالميتتتتة رابتتتتت، والختتتتامس بعنتتتتوال القمتتتتة 151آليتتتتة  فواقتتتت   منتتتتتدىات، ناتتتتم

العمتتتت ةصتتتر ى .(5 (2005منتقتتتاة   وببلاوجرا يتتتة قائمتتتة: المعلومتتتات  لمجتمتتت 
نترنتتتتتا المتنوىتتتتتة نتتتتتول القمتتتتتة العالميتتتتتة لمجتمتتتتت  مجموىتتتتتة متتتتت  مصتتتتتافر اإل

رستتتتمية،  ، تغ تتتتي الويبلاوجرا يتتتتة ثتتتت ع  ئتتتتات مواتتتتو ية مواقتتتت  المعلومتتتتات 
مةمتتد نامتتد رابتتت،  19القمتتة فواقتت   لتغ يتتة مواقتت وصتتةفية،  ى باريتتة تقتتارير
، هتتوا  (6  (2007اإلنترنتتا  ىبتتر المتانتتة الفنيتتة العمتتت وفوات  . فلاتتتمعتتو  

فوات العمتتت الفنيتتة المجانيتتة وماتتر المجانيتتة مواقتت  اإلنترنتتا ألدلات ىةصتتر التت
ىتد اتم  رستالة جامايتة التي تستتخد   تي العمتت الفنتي  تي المكتبتات، وهتو و  

، وتغ تتي الويبلاوجرا يتتة  متتس  ئتتات مواتتو ية  جاتتزت متت  جامعتتة القتتاهرةو  
  فوات  التكاملية، مواقت  العمت ألفوات   رفىة، مواق   ىمت  ألفوات   وهي مواق 
  ئة تخص   نية ىمت وفوات  مجانية، مواق  ىامة التكاملية، مواق   مار  العمت
 .187الفناا  فواق    ئات  م   مةدف 

الدراستتات الستتابقة قدىمتتة نستتبيًا ناتت  تتتم ندتتر ثتت ع فراستتات تبتتا  ول معاتتم 
، وفراستتة وانتتدة  تتي ىتتا  2005، وفراستتتا   تتي ىتتا   2004مناتتا  تتي ىتتا  

، وم    ل البة   ي القوائم المتوا رة فتلو الدراسات تبا  ول معام 2007
التتروابت الموجتتوفة فا تتت هتتوا القتتوائم ىل لتتم تكتت  جميعاتتا ماتتر  عالتتة  ويرجتت  

بالتعتتد ت وو اإلاتتا ة  ىلتتب  ستتواء لتتب تغااتتر ىناويناتتا وو ىتتد  تةتتد  اا لتتو ى
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الرمم م  الزيتافة الاائلتة لمصتافر المعلومتات اإللكترونيتة المتانتة ىلتب ةتبكة 
 ىلتتتم تناولتتتا  العربيتتتة ند  تتتة باللغتتتة  قتتتت وانتتتدة فراستتتة اإلنترنتتتا، فانمتتتا توجتتتد 

 فراستتة هنتتد  يهتت الرقميتتة المعلومتتات  مصتتافر اتتبت  تتي ووهماتتتا الويبوجرا يتتا
 باستتتتتخدا  التجريبتتتتي المتتتتنا  ىلتتتتب البانتتتت   اىتمتتتتد  ، و ااتتتتا (7 هنتتتتد  ىبتتتتده
  تتي المخزنتتة المعلومتتات  مصتتافر متت  مجموىتتة ىلتتب البعدىتتة التجربتتة وستتلوت 
 القواىتد  لوات  ىلااتا  الويبجرا ية  الع قات   ةبكة  وتنفاو   ى ئقية  فيانات   قاىدة

 جد تد  لدتكت وصتو   الويبوجرا يتات   وتصتميم  ىندتاء   تي  تستاهم  التي  والمباف ء
 ىعترم متا وو  المتراب ة  البة     ستراتيجيات   و قاً   المعلومات   واسترجاج  لبة  
 المتتترابت،  تتي نتتا  تاتتدم هتتوا الدراستتة ىلتتب تصتتميم وفاة ويبلاوجرا يتتة بالبةتت  

ت تتتم مجموىتتتة واستتتعة متتت  مصتتتافر اإلنترنتتتا الةد  تتتة المتانتتتة مجانتتتًا م تتتت 
 Slideالكتتتت  والمةااتتترات وور  العمتتتت واألىمتتتال المتانتتتة ىلتتتب موقتتت  

share  تتتتتي ةتتتتتكت مستتتتتتندات وو ىتتتتترو  تقدىميتتتتتة  تتتتتي مواتتتتتوج الفارستتتتتة 
والمواتتتتتوىات  ات الع قتتتتتة التتتتتتي تستتتتتمل للبتتتتتان ا  والعتتتتتاملا   تتتتتي المجتتتتتال 

 لب النصوح الكاملة لاوا المصافر.بالوصول المفتوع ى

 ثانيًا: اإلطار النظري 

 مفهوم الويبليوجرافيات 2/1
بالمصتافر الرقميتة نتول  نصتريةالويبلاوجرا ية بسناتا:  قائمتة   ODLISم  عر  ى  

ىتتافة  تتتم ت تتما   ،ىلتتب الويتت   مواتتوج معتتا ، متتتو رة  تتي ةتتكت م بتتوج وو
  HTMLأل  موقتت  ويتت  متتدرج  تتي قائمتتة المتتوارف  تتي مستتتند  URLىنتتاوي  

، (8  تصال بالموق  بالنقر ىلب رابت التنص التدتعبيمما  تيل للمستخدما  ا 
م الدتتتامي الويبلاوجرا يتتتة بسناتتتا:  قائمتتتة نصتتترية لتتتروابت النصتتتوح عتتتر  كمتتتا ى  
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التدعبية  ي مواوج ىلمي موجوف ىلب الوي ، سواء كانا القائمة مدترونة 
 .(9 مار مدرونة وو

وو قتتتتًا للقتتتتواميس المتخصصتتتتة ىمكتتتت  تعريتتتتا الويبلاوجرا يتتتتة  بسناتتتتا: مصتتتتدر 
معلومات م  الدرجة ال انية ىةصر مجموىة متسلسلة  م  الروابت  التدعبية 
تو ر الوصول المواوىي للمعلومات ىلب ةتبكة الويت  العالميتة ستواء كانتا 

 مدرونة و   .

 أمثلة لمواقع الويبليوجرافيات. 2/2
 توا ر ىلب ةبكة الويت  العالميتة ىتدفًا مت  المواقت  الويبلاوجرا يتة و لتو ىلتب 

 المستوى األجنبي  قت مناا ىلب سبات الم ال:
1- A Poe Webliography : Edgar Allan Poe on the Internet )10( . 

ىلتتب ةتتبكة  ( وهتتي فلاتتت هتتا  للمتتوارف اإللكترونيتتة لدراستتات ىفمتتار ا ل فتتو 
الويتتتت  العالميتتتتتة واألقتتتتراح المدمجتتتتتة بمتتتتا  تتتتتي  لتتتتو النصتتتتتوح اإللكترونيتتتتتة 

والنصتتوح التدتتعابية واألىمتتال ال انويتتة  HTMLوالنصتوح المدتتفرة فتنستتاق 
 والتعليقات والفاارس.

2-The Literacy Information and Communication System (LINCS) )11(  .  

وطنيتة للقيتافة مت  قبتت وزارة التعلتيم األمريكيتة، ومكتت  التعلتيم الموق  مبافرة   
  فاتتدم توستتي  الممارستتة القائمتتة (OCTAE المانتتي والتقنتتي وتعلتتيم الكبتتار 

التتتتزا  مكتتتت   (LINCS ىلتتتب األفلتتتة  تتتي مجتتتال تعلتتتيم الكبتتتار، كمتتتا تواتتتل 
 

 )   فراستتات فو الرومانستتيةم المالمتتة(: مجموىتتة ةتتاملة متت  النصتتوح اإللكترونيتتة لجميتت
الكتابات الن ريتة والدتعرية لتت  فتو( مت  المصتافر األصتلية وبنستش متعتدفة تدتمت: القصتائد، 
والةكاىتتتتتات، والرستتتتتومات، والمقتتتتتا ت، والنقتتتتتد األففتتتتتي، ورستتتتتائت، ومنوىتتتتتات، ىلتتتتتب جانتتتتت  

 .تو ار العد د م  المجموىات المامة والعلمية العناصر الفرفىة، ويتم وى اً 
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التعليم الماني والتقنتي وتعلتيم الكبتار فتقتدىم  ترح تعليميتة ىاليتة الجتوفة ىنتد 
ال لتتتتت  لممارستتتتتي تعلتتتتتيم الكبتتتتتار بةاتتتتت  ىمكتتتتت  لاتتتتتد ء الممارستتتتتا  مستتتتتاىدة 

ل فنجتاع ىلتب التعلتيم متا بعتد ال تانو  وواتائع المتعلمتا  البتالغا  ىلتب ا نتقتا
 القرل الةاف  والعدري .

3- Technical Education and Skills Development Authority 

(Webliography-TESDA) (12)  

 The Philippineصتتتتافرة ىتتتت  الةكومتتتتة الفلابانيتتتتة  الويبلاوجرا يتتتتة
Government  GOVPHالمتعلقتتتتتتتتتة بعنتتتتتتتتتاوي  لمواتتتتتتتتتوىات ا (  وت تتتتتتتتتم

متتت   لتعلتتتيم والتتتتدري  التقنتتتي والمانتتتيالمتتتده ت لق تتتاج معتتتا  متتت  ق اىتتتات ا
 .URLىناوي  

 أشكال الويبليوجرافيات 2/3

تندتتتتتتتتتر الويبلاوجرا يتتتتتتتتتات وساستتتتتتتتتًا ىلتتتتتتتتتب الويتتتتتتتتت ، ى  ول الدتتتتتتتتتكت الم بتتتتتتتتتوج 
   تتو ر الوصتتول المباةتر التتو   تتو را الدتكت اإللكترونتتي ناتت   للويبلاوجرا يتة

 .(13 ىقو  البان  بإف ال ىناوي  المواق  التي تدار ىلااا الروابت  دوياً 
 ممازات الويبلاوجرا يات  1م3م2

 :(14 تتسم الويبلاوجرا يات بعدة ومور وهماا

 الوصول المواوىي ىلب ةبكة الوي  العالمية. تو ر  ›

 السرىة والدقة  ي ا سترجاج.  ›

تتتو ار الجاتتد ستتواء  تتي التعامتتت متت  المعلومتتات وو ىلتتب مستتتوى استتترجاج   ›
 المعلومات.

 . ىمكانية تخزي  كم كبار م  المعلومات  روابت النصوح التدعبية(  ›
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 والربت فا  روابت النصوح التدعبية. بةاراإلىمكانية   ›

 ىاوت الويبلاوجرا يات  2م3م2 

 :(15 هناك بعم العاوت التي قد تدوت الويبلاوجرا يات مناا 
ىنتتتاوي  المواقتتت  ىلتتتب الويتتت  وو ىلغاؤهتتتا وو تغااتتتر وستتتماء ملفاتاتتتا  تغااتتتر  ›

وبتتتولو تصتتتبل التتتروابت ماتتتر  عالتتتة ،  اتتتي بةاجتتتة مستتتتمرة لتةتتتد   وصتتتيانة 
 المواق  نتب   تفقد قيمتاا.

 اعع ا ستخدا  م  قبت العد د م  المستخدما .  ›

 التدري  ال ايا الو  ىكاف ىكول منعدما ىلب استخداماا.  ›

 االستشهاد بالويبليوجرافيات رق ط 2/4

و تتي  ىمكتت  استتتخدا  الويبلاوجرا يتتة كمصتتدر معلومتتات وا ستدتتااف فاتتا ككتتت،
اقتباستتًا وانتتدًا  تتي قائمتتة المراجتت ، ويتتتم توثاتتق  هتتوا الةالتتة تس تتو الويبلاوجرا يتتة

 ا ستدتتااف فاتتا كموقتت  ويتت  و قتتًا ألستتالا  ا ستدتتاافات المرجايتتة الخاصتتة

ومتتتتا ى ا تتتتتم ا ستدتتتتتااف بمعلومتتتتة متتتت  مصتتتتتدر  ،اإللكترونيتتتتتة المواقتتتت  فتوثاتتتتق
معلومات الرابت الخاح با موجوف فا ت الويبلاوجرا ية،  ي هوا الةالة تتوكر 

المراجتتتت  المعلومتتتتات الخاصتتتتة بمصتتتتدر المعلومتتتتات نفستتتتا ولتتتتيس  تتتتي قائمتتتتة 
الويبلاوجرا يتتة و  ول التترابت الختتاح بالمصتتدر نفستتا  تتتم ا ستدتتااف بتتا متت  
فا تتت الويبلاوجرا يتتة ستتواء كتتال موقتت  ىلكترونتتي ووكتتتات وو مقالتتة و لتتو و قتتًا 

يواتتتتل و  ،(16 ألستتتتالا  ا ستدتتتتاافات المرجايتتتتة الخاصتتتتة بكتتتتت ةتتتتكت مناتتتتا
 بعتتتتم  فتوثاتتتتق الخاصتتتتةونتتتتد وستتتتالا  ا ستدتتتتاافات المرجايتتتتة  (2الجتتتتدول 

 .(17 المصافر اإللكترونية
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 (2جدول  

 اإللكترونية  المواق  فتوثاق ستداافات المرجاية الخاصة ل  APAوسلوت  

 American Psychological Association( APAأسلوب ) نوع المصدر

الموقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 اإللكتروني

الموقتت  وو المدلتتع ىل وجتتد، تتتاريش ىتانتتة المةتتتوى. العنتتوال. 
 URLاسترج  م  

الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
 اإللكتروني

المدلع تتتتتتتاريش الندتتتتتتر(. العنتتتتتتوال. مكتتتتتتال الندتتتتتتر: الناةتتتتتتر. 
 URLاسترج  م  

المقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال 
 اإللكتروني

 بختتت مائتتت ، الدوريتتةالمدلع تتتاريش الندتتر(. ىنتتوال المقتتال. 
 م  رقم العدف(، الصفةات.

و تتي نالتتة ا ستدتتااف بتتسك ر متت  مصتتدر متت  فا تتت الويبلاوجرا يتتة  تتتم ىاتتا ة 
التتروابت و قتتتًا ل ريقتتتة التوثاتتتق ستتتالفة التتوكر  تتتي قائمتتتة المراجتتت  فتتتنفس ترتاباتتتا 

 . (18 الاجائي م  باقي مراج  القائمة

  الويبليوجرافياتتصميم  2/5
للبتتتتتان ا  معلومتتتتتات  ات نو يتتتتتة ىاليتتتتتة  تتتتتي مختلتتتتتع  الويبلاوجرا يتتتتتات  تتتتتتو ر

نات  ىمكت  الوصتول    مواوىات المعر ة البدرية  تي مجتا ت تخصصتاتام
ىلتتتب و  مصتتتتدر معلومتتتتات بالويبلاوجرا يتتتتة متتت   تتتت ل ال تتتتغت ىلتتتتب التتتترابت 

ول  (Harris, S  20 ويتترى ستتتيف  هتتاريس، (19  الختتاح بتتا httpالتدتتعبي 
وصتتتتتتتول الالمكتبتتتتتتتات ىجتتتتتتت  ول  لعبتتتتتتتوا فوًرا ندتتتتتتتً ا  تتتتتتتي تتتتتتتتو ار   صتتتتتتتائايو

متتتتت   تتتتت ل تصتتتتتميم  المعلومتتتتتات ىلتتتتتب اإلنترنتتتتتا  مصتتتتتافر ىلتتتتتب يالمواتتتتتوى
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  هتوا الماتا  الجد تدةم تت ولكت  ىنتد تتولي   الويبلاوجرا يات كسند مستدلياتام،  
ا ول ا ىجتت  ول ن تت   تتي  التتتي  متت  وهتتم األفوات  ت الببلاوجرا يتتاىتبتتار وى تتً

 ستتتاتو التقلادىتة  ات المكتبت تي  مصتافر المعلومتات ا  ائتدتاا  تي وصتع وثبتت
التتي  فوات مت  وهتم األ ت را ياجالببلاو   وألل  ا، ات قيمة  ي فائة اإلنترن  وى اً 

 ات الصتتلة بمتتوارف المعلومتتات  ت را يتتاجتتتم ت ويرهتتا تتتم مناقدتتة جوانتت  الببلاو 
ت را يتتاجالويبلاو  يعتبتتر ىىتتداف ، و بالويبلاوجرا يتتات والتتتي تعتترم  ىبتتر اإلنترنتتا 
نتد القيتا  فاتوا المامتة، وىالمكتبتات  تق  ىلب ىتاتق و صتائاومسدولية مامة  

فتتت ستتي ورول  ةستت  لتت  ىقتتو  المكتباتتول بإندتتاء منتجتتات مفاتتدة للمستتتخد   
ا المعر تة  التتي ستت با وناتتا و ىبتر اإلنترنتا  ةالمتانت بمصتافر المعلومتات وى تً
،  الويبلاوجرا يتتة (21 تتتو ار الختتدمات المرجايتتة والتعليميتتة لجماتتورهم مفاتتدة  تتي

ليسا مجرف فبلاوجرا ية تةصتر وتصتع وتستجت اإلنتتاج الفكتر   ةست   فتت 
تتعتتدى  لتتو ىلتتب تتتو ار روابتتت مصتتافر المعلومتتات اإللكترونيتتة نتتول مواتتوج 
لتب معا  لمساىدة البان ا   ي الع ور ىلتب المصتافر  ات الصتلة والمفاتدة ى

   ةبكة اإلنترنا.
لتصتتميم  ىلتتب التتتواليىجتت  اتباىاتتا  مرنلتتةً  ةوربتت  ىدتتر  يتتوكر ىلتتي مةمتتد و 

 :(22 الويبلاوجرا يات وهي ىلب النةو التالي
 ج.و ا تيار الموا :المرنلة األولي

 قتتتدر اإلمكتتتتال  مامتتتا ناتتتت  ىجتتت  ول ىكتتتول المواتتتتوج مةتتتدفاً  ةوهتتتي مرنلتتت
وبستتتتتتب  التةماتتتتتتت الزائتتتتتتد للمعلومتتتتتتات ىلتتتتتتب الويتتتتتت  وصتتتتتتبةا المواصتتتتتتفات 

  قيمتة  ي الوقا نفسا   ىج  تةد دها  ي نقتت صتغار   ة مام  ةاستراتيجي
بسكملاا ستتتسثر بتالقرار المتختو   ة  ونارًا ألل العمليلا  ي استرجاج المعلومات 

ىج  ىى اء اهتما  كبار   تيار المواوج  كما ول ا تيار    ة ي هوا المرنل
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ستتتتادف  ىلتتتتب استتتتترجاج ىتتتتدف قلاتتتتت متتتت   ةوو المر واتتتت ةالمواتتتتوىات القدىمتتتت
 الزيارات.

 الوي . ة: بة  صفةةالمرنلا ال اني
ىلتتب  ةنترنتتا باستتتخدا  ونتتد مةركتتات البةتت  الدتتائعىجتت  ول  تتتم تصتتفل اإل

دا  مةركتتتات البةتتت  ناتتترًا باستتتتخ ب  ويوصتتتGoogleنترنتتتا م تتتت جوجتتتت اإل
ووى تا قواىتد البيانتات  ةوالمعقتد  ةوواجاتات البةت  المتقدمت  ةلمعلوماتاا المةدث

ول مةركتتتات البةتتت  تستتتتخد   ناتتت  الويتتت   و  ةبسفلتتت ةالمجتتتا ت مقارنتتت ةمتعتتتدف 
ة ىمكانيتتتت ة ىلتتتتبةتتتتار الويتتتت   ى  ونتتتتا ىجتتتت  اإل ة ستتتتتنباء جتتتتزء كباتتتتر متتتت  وفلتتتت

الويتتت   ستتتتخراج بعتتتم مواقتتت  الويتتت  التتتتي تمتتتا تصتتتفاتاا   ةاستتتتخدا  وفلتتت
ويجتتت  ول  واتتت   تتتي ا ىتبتتتار ونتتتا ىجتتت  اىتمتتتاف تقنيتتتات البةتتت  المةتتتدوفة 

 استرجاج المعلومات. ة ي ىملي ةا ستدىاء والدق ةلزياف 

 ة.  ت م  فا  النتائ  المسترجع: تصفل وا تيار األةالمرنلا ال ال 

المعا ار لتقايم مواق  الوي   تم تخصيص ىج  اتباج بعم  ة ي هوا المرنل
 ةجتزء مت  وففيتات ىلتتم المكتبتات والمعلومتات لاتوا المواتتوج نات  تتتم اإلنالتت

 نترنا.اإلة ةبكىلب وى ًا  ةومواق  الوي  المعتمد  ةىلب األففيات  ات الصل

 : ىنداء صفةة وي .ةالمرنلا الرابع
، Microsoft frontpage  ،Dream weaverبعتتم البتترام  م تتت: 

Netscape cmopser   وقتتتد تتتتم تغااتتتر استتتما ناليتتتًا ىلتتتبMozilla 
cmopser  اتتا  تتي ىندتتاء صتتفةات الويتت    تتً  ىتت  وناتتا ىمكتت  الت ىتت  ف
         .فرام  مجانية

 .ةللويبلاوجرا ي مناس  : ا تيار ىنوال ةالمرنلا الخامس
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ىلتتتب ستتتبات  ةىجتت  ول ىكتتتول للملتتتع ىنتتوال ىعكتتتس مةتتتتواا بدتتتكت جاتتد للغاىتتت
 The Literacy Information and Communicationالم تتال 

System (LINCS) . 

 ة.مقدم ة: كتابةالمرنلا السافس
الوصع هتي  ةعملي   ةالويبلاوجرا ي ةىج  واعاا  ي القسم األول م  صفة

ول ىقتتدماا  ةىمكتت  متت    لاتتا لمصتتمم وناةتتر الويبلاوجرا يتت ة تتي الواقتت  طريقتت
 ةنتتتي  تمكنتتوا متت  ا ستتتفاف   مناتتا ىلتتب مجتمتت  المستتتخدما الغتتر  يواتتل و 

 المواوج. ةبدكت وكبر م  فواب
ىجتتت  تتتتو ار جتتتدول للمةتتتتوى ألل . : ىىتتتداف جتتتدول للمةتتتتوى ةالمرنلتتتا الستتتابع

المواتوج بدتكت  ةالمصمم  ادم ىلب مساىدة المستخد  ىلب التنقتت  تي فوابت
بستتتب   ةيبلاوجرا يتتتجتتتدول المةتتتتو  ىلتتتب الو  ةوستتتات  و تتتي الواقتتت  تمتتتا ىاتتتا 

الاتتتدم متتت   تتتدمات المعلومتتتات وهتتتو تزويتتتد المستتتتخدما  الناتتتائا  بمصتتتدر 
معلومتتات جاتتد التناتتيم وجاتتد التكتتوي   مصتتدر ىكتتول  يتتا التنقتتت والبةتت  ىتت  

وقد  hyperlinkم    ل  م ت الوصول ىلب المصدر  بسي اً   المعلومات ومراً 
 ة بتتر متت  الويبلاوجرا يتتكجتتدول المةتويتتات ىنتتد ت تتوير الجتتزء األ ةزافت وهميتت

 موق .  200لي ىموق   20ىلب سبات الم ال م  
 تتتي المرنلتتتا  ةلبائتتتة البتتترام  المتتتوكور  ة: ىف تتتال روابتتتت مختتتتار ةالمرنلتتتا ال امنتتت

 الرابعة. 
ىلتب  ةىةتو  الجتزء الرئيستي مت  الويبلاوجرا يت.نتتاج الجستمى:  ةالمرنلا التاسع
نتجاتتتا ونترنتتتا التتتتي تتتتم تجاازهتتتا فتعليقتتتات تواتتتيةية نو يتتتة قائمتتتة بمواقتتت  اإل

، ومتت  ةوانتتد  ةوتقتصتتر ىلتتب صتتفة ةقصتتار  ةالمصتتمم  ىمكتت  ول تكتتول القائمتت
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 لو  اي تدمت العد د م  التسجا ت ومواق  الوي  التي تةتو  ىلب نقلا  
وهتتو نقتتت  URLنقتتول م تتت العنتتوال  والتعلاتتق التواتتيةي، وىنتتوال  ةوو ث ثتت

يتتتتتم تقتتتتدىم التعليقتتتتات و  تتتتتب ااتتتتر ىجتتتت  ىتتتتد  رب تتتتا بالمصتتتتدر،ا تيتتتتار  وم
ىتتتافة لمستتتاىدة المستتتتخد  ىلتتتب اتختتتا  قتتترار بدتتتسل كيفيتتتة  ائتتتدة  ةالتواتتتيةي

ا رتباء م  نا  ناجتا ىلب المعلومات سوم  تسلع م  ىدة جمتت بمتا  تي 
 لتتو وصتتع متتوجز وهتتافم للتترابت وى قتتتا بالويبلاوجرا يتتة وو  تتت جتتزء متت  

يار هوا الصفةة وتقاتيم جوفتاتا و قتًا لمعتا ار تقاتيم مواقت  تالصفةة وسب  ا 
 الوي .

 ىنداء روابت تدعبية.  :المرنلة العاةرة
ىجتتت  ول  تكتتتول . و تتتي هتتتوا المرنلتتتة : ىىتتتداف كدتتتامرالمرنلتتتة الةافىتتتة ىدتتت

متت  كلمتتات وساستتية متنوىتتة ومستتتخرجة متت  نتتص المتتت   الدتتروع(،  كدتتامال
 ىنتتدما تنتقتتت الربوتتتات  تتي ةتتبكة كدتتامربمتتا  تستتسل المتترء لمتتا ا نةتتتاج ىلتتب 

نص كامت؟ والسب  هو ول الربوتات تتب  العد د م    كدا ات وتنت     اإلنترنا 
 تكدتتياىقتتو  التتبعم متتنام ف ،لجمتت  البيانتتات متت  الويتت   تكدتتياسياستتات ال

يتبتا  و نترم،  250ىلب سبات الم تال متا ىصتت ىلتب    صفةات الوي  جزئياً 
ولك   بدو ول   الخاصة فام تكدياياسة الالبعم اآل ر ةعبية ا رتباء كس

التتتتتنص الكامتتتتتت وو  تكدتتتتتيامعاتتتتم مةركتتتتتات البةتتتتت  الدتتتتتاارة تتبتتتتت  سياستتتتتة 
 قتًا لسياستة التنص الكامتت ىجت  ول و و ،  الستابقة  مجموىة م  جمي  السياسات 

ىسبل الربتوت  تي الصتفةات ويستتخرج جميت  الكلمتات الرئيستية ويستتبعد تلتو 
اإلىقتام، ثتم ىجت  ول تةست  تتواتر الكلمتات الكلمات التي تت افق مت  قائمتة  

ة األك ر تكرارًا ىلتب الكلمتات يالرئيسية المستخرجة وترتاباا م  الكلمات الرئيس
ىنتتدما ىةكتتم المستتتخد  الناتتائي ىلتتب مةتترك البةتت  ، و الرئيستتية األقتتت تكتتراراً 
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ويبة   ي قاىدة البيانات الخاصة با ىقو  مةرك البة  بم ابقتة ا ستتع   
متت  الصتتتفةات المفارستتتة ويم تتتت تلتتتو المستتتتندات التتتتي تلبتتتي ا ستتتتع   ىلتتتب 

ل الربتتوت قتتا  واآلل نفتتتر  ، و و قتتًا لتكتترار كلمتتة رئيستتية معانتتةو  تتت وجتتا 
تتتتم تكتتترار بفارستتتة الويبلاوجرا يتتتة ستتتيكول متتت  األ  تتتت استتتترفاف الصتتتفةة ى ا 

م   كدامك ر وهمية وك ر  سك ر نا  ىج  ول  تكول الالكلمات الرئيسية األ
 .ىدة كلمات رئيسية مستخرجة م  نص النص  التعليقات التوايةية(

استتم ىجتت  ربتتت . وهنتتا تقتتدىم نفستتو لمدتتاهدة الصتتفةةالمرنلتتة ال انيتتة ىدتتر: 
و ىلتب األقتت و االرئيستيةم مدونتة الويت  الخاصتة بت  االمصممم الناةر بصفةت
تادم هوا التساا ت ىلب مساىدة المستخد  ىلب و    ىنوال البريد اإللكتروني

ا تصال بالمصممم الناةتر ىنتدما  واجتا ارتباطتًا مع تً  وو موقت  جد تد  بتدو 
 نا مفاد. و

  ىلتب ستبات الم تال: تةويت الملع الو  تتم الت ىت  بتا المرنلة ال ال ة ىدر
متت  وجتتت ىىتتدافا لاتتتم  HTMLىلتتب مستتتند  (  Microsoft frontpageمتت  

 ندرا ىلب ةبكة الوي  العالمية.

 : ندر الويبلاوجرا ية ى  طريق تةمالاا ىلب الخاف .المرنلة الرابعة ىدر

ف تتتتتال الع قتتتتتات الوصتتتتتفية ىلتتتتتب الكتتتتتوف ى تتتتتي هتتتتتوا المرنلتتتتتة ىمكتتتتت  للمصتتتتتمم 
المصتتتدر  لموقتتت  الويتتت  متتت  وجتتتت زيتتتافة ىمكانيتتتة البةتتت   يتتتا ناتتت  ت تتتم  

ىنتتتد تنفاتتتو ىمليتتتات البةتتت   ةالع قتتتات الوصتتتفية الع تتتور ىلتتتب الويبلاوجرا يتتت
 المناسبة.
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 اإلطار التطبيقيثالثًا:  

 مواقتتت   تتتي البةتتت    تتت ل متتت  الويبلاوجرا يتتتة مصتتتافر تجميتتت قامتتتا البان تتتة ف
 الفارستتة لمواتتوج التدتتعبية النصتتوح  روابتتت ىلتتب للةصتتولاإلنترنتتا  ةتتبكة

فاناتتتا  متتت  األ  تتتت التتتروابت   تيتتتار ومراجعتاتتتا الع قتتتة   ات  والمواتتتوىات 
 :كما  لي
 سواء لمصافرها  المجاني  الوصول  تتيل  التي  اإللكترونية المكتبات  مواق  -1
 :مناا معًا، ك هما وو المباةر الخت ىلب القراءة وو التةمات   ل م 

 kutubpdf.net-www.tahmil                    :كت   تةمات مكتبة •

 www.ebook.univeyes.com                :  الجامعة ىا  مكتبة •

 www.waqfeya.net                  :               الوقفية المكتبة •

 slide share:                       www.slideshare.net موق   -2

 youtube:                    www.youtube.com  الاوتاوت  موق  -3

 . 2021م4م16  ي مرة آ ر الروابت م  التةقق تاريش    

 ىلتتب ندتترها لاتتتم الويبلاوجرا يتتة تصتتميم تتتم Wordpressفرنتتام   وباستتتخدا 
 .Server الخاف  ىلب تةمالاا بعد  الوي   ةبكة

  كنموذج للويبليوجرافيات. ويبليوجرافية الفهرسةمرا ل إعداد وتصميم  3/1
موقت  ويت  ى تم مجموىتة  ىت    بتارةويبلاوجرا ية    وفاة   قاما البان ة فتصميم

التتنص الكامتتت ىلتتب  الوصتتول الةتترمتسلستتلة متت  التتروابت التدتتعبية التتتي تتتو ر 
 الفارستتتتة مواتتتتوج  تتتتي اإلنترنتتتتا  ةتتتتبكة ىلتتتتب ةالمتانتتتت لمصتتتتافر المعلومتتتتات 

الماناتتتتتتتا  لخدمتتتتتتتة و لتتتتتتتو  ،فاتتتتتتتا المرتب تتتتتتتة األ تتتتتتترى  المواتتتتتتتوىات  وبعتتتتتتتم 

http://www.tahmil-kutubpdf.net/
http://www.ebook.univeyes.com/
http://www.waqfeya.net/
https://www.slideshare.net/
http://www.youtube.com/
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موقتتتتت  تم الوصتتتتتول ىلتتتتتب ، ويتتتتتالمجتتتتتالبوالمتخصصتتتتتا  والدارستتتتتا  والعتتتتتاملا  
 Google:م تتتتتتتتتت  Browserو  متصتتتتتتتتتفل متتتتتتتتت   تتتتتتتتت ل  الويبلاوجرا يتتتتتتتتتة

Chrome،Internet Explorer ،Mozilla Firefox   مت   وهتي متانتة
 بدتتتكت مجتتتاني  www.catalogingwebliography.com:  تتت ل التتترابت

                 .(1بالدكت  كما هو مبا   ،  2021 داىة م  ىا ف

 

 
 واجاة المستفاد   (1 ةكت

http://www.catalogingwebliography.com/
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الويبلاوجرا يتتتة  تتتي اللغتتتة العربيتتتة  قتتتت ناتتت  اقتصتتترت لغتتتة مةتويتتتات وتتم تتتت 
مت  نات   ومتاالدراسة ىلب نصر اإلنتاج الفكر  العربي  ي مجال الفارستة، 

 ب ريقتا : الويبلاوجرا يةفا ت الروابت تم ترتا  الترتا   قد 
: و ااا تتم ترتات  التروابت زمنيتًا مت  األقتد  ىلتب األنتدع تةتا ال ريقة األولب

كت ةكت م  وةكال مصافر المعلومات المتوا رة فاا والمتم لة  ي المستندات 
الكتتت ، المةااتتترات  ،Slide Shareوالعتترو  التقدىميتتة المتانتتة بموقتت  
مت  واجاتة المستتفاد تااتر   ئتة الكتت   وور  العمت،  م ً  ىند ال غت ىلب

سة  م  التسجا ت الببلاوجرا يتة مرتبتة زمنيتًا مت  األقتد  ىلتب األنتدع كمتا سل
 .(2  ي الدكت 

 
 سلسة م  التسجا ت الببلاوجرا ية للكت   (2 ةكت
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  ىلب سبات الم ال كما   ي الدكت السافق وبال غت ىلب المصدر المناس  
وتصفةا    تم ىنالة البان  ىلب المصدر الرقمي المتاع ىلب ةبكة اإلنترنا 

 .(3 الدكت هو مبا   ي  كما  وو تةمالا

 
 ىلب ةبكة اإلنترنا   وند مصافر الويبلاوجرا ية المتاع (3 ةكت 
: و ااتتا تتتم ترتاتت  التتروابت ترتابتتًا هجائيتتًا و قتتًا لعنتتاوي  مصتتافر ال ريقتتة ال انيتتة

ىتتا ،  الفارستتة المعلومتتات تةتتا كتتت مواتتوج متت  مواتتوىات الفارستتة وهتتي:
معانتتتتتة،  معلومتتتتتات  مصتتتتتافر ا ستتتتتتناف ،  ارستتتتتة الفارستتتتتة، ال تتتتتبت معتتتتتا ار

بالفارستتة،  عنتتد ال تتغت ىلتتب ونتتد مواتتوىات الفارستتة  مرتب تتة مواتتوىات 
تااتتتتر سلستتتتلة متتتت   (معتتتتا ار الفارستتتتةمتتتت  واجاتتتتة المستتتتتفاد م تتتتت مواتتتتوج  

التسجا ت الببلاوجرا ية ألةكال مختلفة م  مصافر المعلومات مرتبة هجائيًا 
 .(4 كما  ي الدكت
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 ( سلسلة م  التسجا ت الببلاوجرا ية بمواوج معا ار الفارسة 4ةكت  

ىنالة البان  ىلب    تم وند المصافر كما  ي الدكت السافق وبال غت ىلب 
 .(5 كما  ي الدكت  المصدر الرقمي ىلب اإلنترنا 

 
المتاع ىلب   ند مصافر الويبلاوجرا ية  ي مواوج معا ار الفارسةو (5 ةكت

 ةبكة اإلنترنا 
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بستاولة البةت  تماتز و يما  تعلق ب ريقة البة  فا ت الويبلاوجرا ية   إناا ت 
  ياري  مختلفا :تيل البة  فواس ة ت، نا  ا اا

ةكت العمت سواء و يا  تم البة  م    ل ال غت المباةر ىلب     التصفل: -1
مت   كتات، وو  اتد و لمةااترة وو ورةتة ىمتت، وو مستتند وو ىتر  تقتدىمي،

ىلتتب  بال تتغتوو  ،تةتتا الدتتكت المةتتدف  التتروابتتااتتر كتتت  واجاتتة المستتتفاد 
متت  واجاتتة المستتتفاد  تااتتر وى تتًا كتتت روابتتت  ونتتد مواتتوىات الويبلاوجرا يتتة

التترابت المناستت   تتتم ىنالتتة البانتت  ىلتتب المصتتدر الرقمتتي  وبا تيتتار المواتتوج
 .و قًا لما تم توايةا سابقاً  المتاع ىلب ةبكة اإلنترنا 

العنتتتتوال وو المدلتتتتع وو الكلمتتتتات الدالتتتتة كتابتتتتة  تتتتتم و يتتتتا   مستتتتت ات البةتتتت : -2
المتتدلفا   اتتتم البةتت  ىتت  الةتتروم الموجتتوفة كةتتد وفنتتب للعنتتاوي  وو وستتماء 

عتمتتتد البةتتت  ىلتتتب ناريتتتة اةتتتتراك ى لنتيجتتتة البةتتت  وبتتتدول نتتتد وقصتتتب، وهنتتتا
الةتتتروم و  ول الةتتتروم المدتتتتركة هتتتي المةتتتدف  تتتي ىمليتتتة البةتتت ، ناتتت  
ىعتمتتد مةتترك البةتت  ىلتتب وجتتوف نتتروم معانتتة  تتي و  ىنصتتر  اتتتم ىتتر  

س الةتتتروم نتتتتب وإل كانتتتا الكلمتتتة جميتتت  العناصتتتر التتتتي تةتتتتو  ىلتتتب نفتتت
تةتتتتو  ىلتتتب نتتتروم و تتترى مركبتتتة متتت  هتتتوا الةتتتروم ىلتتتب ول تتواجتتتد هتتتوا 
م   الةروم  ي نتائ  البة  فنفس الترتا ،  م ً  ىند البة  بكلمة   ارس

 (.6 كما هو مبا   ي الدكت    ل مست ات البة  
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 ة( البة  بسند الكلمات المفتانية  ي الويبلاوجرا ي 6ةكت  

فاتتتوا الةتتتروم األربعتتتة وبتتتنفس تااتتتر بدتتتكت مباةتتتر كتتتت الخيتتتارات المتعلقتتتة 
وبال غت ىلب الرابت المناس   تم ىنالة البان  ىلب   تيار ونسباا   الترتا  
 .(7 كما  ي الدكت الرقمي المتاع ىلب ةبكة اإلنترنا المصدر 

 
 البة  بسند الكلمات المفتانية  ي الويبلاوجرا ية نتيجة ( 7ةكت  
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استتتتخدا  و  لداةتتتة ناتتترًا لواتتتوع الختتتت،فواتتتوع ىلتتتب ا نتتتتائ  البةتتت   تااتتترو 
ب ريقتتة بستتي ة ويستتات  ةمعرواتت الويبلاوجرا يتتةو  ،األلتتوال واألفنتتاء ال با يتتة

ويتتتوا ر فاتتا  دمتتة التغوىتتة  ا،استتتخداما البتتان ا  والعتتاملا   تتي المجتتالىلتتب 
 لتلقي و  اقترانات وو استفسارات.م    ل البريد اإللكتروني  المرتدة

 للويبليوجرافية الببليومتريةالمؤشرات  3/2
ل نتاج الفكتر   قاما البان ة فرصد ا تجاهات الدكلية والمواو ية والزمنية

 النةو التالي:  مةت الدراسة ىلب

 االتجاهات الشكلية  -1
 ،الويبلاوجرا يتتة ىلتتب وةتتكال متعتتدفة متت  اإلنتتتاج الفكتتر  مناتتا الكتتت  تدتتتمت 

باإلاتا ة ىلتتب  ، YouTubeوالمةااترات وور  العمتت المتانتة ىلتب موقت  
مناا ما هو متاع    Slide shareمجموىة م  األىمال المتانة ىبر موق  

( 3 ي ةكت مستند ومناا المتاع  ي ةكت ىرو  تقدىمية، ويوال الجدول 
 .التوزي  الدكلي ل نتاج الفكر  بالويبلاوجرا ية

 ( التوزي  الدكلي ل نتاج الفكر  بالويبلاوجرا ية 3جدول  

 النسبة المئوية  العدد  أشكال مصادر المعلومات  م
 % Slide share 65 57موق   1
 % 22 25 الكت   2
 % 21 24 المةاارات وور  ىمت  3

 % 100 114 اإلجمالي 

ىدر ىمً ، وربعة مائة و   (114   فل  ىجمالي اإلنتاج الفكر  بالويبلاوجرا ية •
ا  ن Slide share ي األىمال المتانة ىبر موق   مناا  تم ت وىلب معدل
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 (42 و  ي ةكت مستند  ىم ً  (23 مناا  ،  %57ىمً  فنسبة    65فل  ىدفها  
 ، وهي ىلب النةو التالي: ي ةكت ىرو  تقدىمية ىم ً 

بالنستبة لمواتوج معتا ار الفارستة  يمتا  تعلتق بمعتا ار المةتتوى  مناتا ستتبعة  
وىمتال  تتي ةتكت مستتتند وستتة وىمتتال  تي ةتتكت ىترو  تقدىميتتة  تي مواتتوج 

وىمتتال  تتي وصتتع المصتتافر وإتانتاتتا، وىمتتت وانتتد  تتي ةتتكت مستتتند وث ثتتة 
ةتكت ىترو  تقدىميتة  تي مواتوج قواىتد الفارستة األنجلتو ومريكيتة، و وربعتة 

، ومتا  يمتا  تعلتق فل  كور  ي ةكت ىرو  تقدىمية  قتوىمال  ي مواوج ف 
بمعتتا ار التكويتتد والتركاتت   مناتتا ستتتة وىمتتال  تتي ةتتكت مستتتند وثمانيتتة وىمتتال 

ر    متتتا  تتتي ةتتتكت ىتتترو  تقدىميتتتة  تتتي مواتتتوج الدتتتكت ا تصتتتالي المايتتتا
MARC وىملا   ي ةكت مستند و مسة وىمال  ي ةكت ىرو  تقدىمية ،)

بالنسبة لمواوج  ارسة مصافر معلومات و   ،اإلطار الببلاوجرا ي ي مواوج  
وستتبعة وىمتتتال  تتتي ةتتتكت معانتتة ىدتتتتمت ىلتتتب وربعتتتة وىمتتال  تتتي ةتتتكت مستتتتند 

ومتتتا مواتتتوج  الفارستتتة ىتتتا (  ات تتتم  ىملتتتا   تتتي ةتتتكت ، ىتتترو  تقدىميتتتة
و تتتتي مواتتتوج  ال تتتتبت ، وربعتتتتة وىمتتتال  تتتتي ةتتتكت ىتتتترو  تقدىميتتتةو  مستتتتند 

وو اتتترًا ، ىمتتتال  تتتي ةتتتكت ىتتترو  تقدىميتتتة  قتتتتا ستتتتناف (  ات تتتم  وربعتتتة و 
ىمتتت وانتتد  تتي ةتتكت مستتتند وىمتت ل  تتي ةتتكت ىتترو  تقدىميتتة  يمتتا  تعلتتق 

 بالمواوىات المرتب ة بالفارسة.

، تلااا  %22كتات فنسبة  25تستي الكت   ي المستوى ال اني وىدفها   •
، كما هو موال  %21ىمً  فنسبة   24المةاارات وور  العمت وىدفها 

 . (8بالدكت  
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 االتجاهات الموضوعية   -2

تتتتتم و مةتتتتت الدراستتتتة بسةتتتتكالا المختلفتتتتة   نتتتتتاج الفكتتتتر  ت مواتتتتوىات اإلف تعتتتتد 
الفارستتتتتة ىتتتتتا ، معتتتتتا ار تصتتتتتنيفاا تةتتتتتا  متتتتتس مواتتتتتوىات رئيستتتتتية هتتتتتي: 

معانتتة، مواتتوىات  الفارستتة، ال تتبت ا ستتتناف ،  ارستتة مصتتافر معلومتتات 
، و يما  لي توايل التوزي  المواوىي لمصافر المعلومات مرتب ة بالفارسة
 مةت الدراسة.

 Slide shareاالتجاهات الموضوعية لموقع  2/1
، تتتم  Slide shareتعتتدفت مواتتوىات الفارستتة التتتي ىدتتتمت ىلااتتا موقتت  

  .(4تصنيفاا تةا  مس مواوىات رئيسية كما هو موال بالجدول 

  

%22

%21

%57

ليوجرافيةالتوزيع الشكلي لإلنتاج الفكري بالويب( 8)شكل  

Slide shareموقع 

الكتب

المحاضرات وورش عمل
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التوزيتتتت  المواتتتتوىي ل نتتتتتاج الفكتتتتر   تتتتي مواتتتتوىات الفارستتتتة  (4جتتتتدول  
 Slide shareوالمتوا ر بموق  

 Slideىدف موق   المواوىات    
share 

 النسبة المئوية 

 % 63 41 معا ار الفارسة  1

 ارسة مصافر معلومات  2
 معانة 

11 17 % 

 % 9 6 الفارسة ىا   3

 % 6 4 ال بت اإلستناف   4

 % 5 3 بالفارسة مواوىات مرتب ة   5

 % 100 65 اإلجمالي 

 تبا  م  الجدول السافق تنوج اإلنتاج الفكر   ي مواوىات الفارستة بموقت  
Slide share وإل انصتتتت  الجتتتتزء األكبتتتتر مناتتتتا  تتتتي مواتتتتوج  معتتتتا ار ،

ويت تتتتم  مواتتتتوىات  %63ىمتتتتً  فنستتتتبة  41الفارستتتتة( ناتتتت  فلتتتت  ىتتتتدفها 
قواىتتد الفارستتة األنجلتتو  ىمتتً ، RDA  )13وصتتع المصتتافر وإتانتاتتا  وا  

وىمتتتال، الدتتتكت ا تصتتتالي  4وىمتتتال، ففلتتت  كتتتور  AACR )5ومريكيتتتة  قتتتام 
( BIBFRAMEىمتتتً ، ا طتتتار الببلاتتتوجرا ي   MARC )14المايتتتار    متتتا 
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وىمال وقد  رج  سب   لو ىلب ول استخدا  هوا المعتا ار وت بيقاتا ىةتتاج   7
 ة. ىلب الخبرة العملية وك ر م  المعلومات الناري

ىتتتتستي  تتتتي المستتتتتوى ال تتتتاني اإلنتتتتتاج الفكتتتتر   تتتتي مواتتتتوج   ارستتتتة مصتتتتافر 
ويت تتتم   ارستتتة  ، %17ىمتتتً  فنستتتبة  11معلومتتتات معانتتتة( ويدتتتتمت ىلتتتب 

الكتتت  الم بوىتتة واإللكترونيتتة، الرستتائت الجامايتتة، األطرونتتات اإللكترونيتتة، 
مقتتتا ت التتتدوريات، التتتدوريات والمصتتتافر المستتتتمرة األ تتترى، التقتتتارير الفنيتتتة، 
المستخلصتتتتات، المخ وطتتتتات، المصتتتتغرات الفالميتتتتة،  ارستتتتة وةتتتتكال و تتتترى، 

لكتتتتت  الم بوىتتتتة فواقتتتت  ىمتتتتت وانتتتتد لكتتتتت ةتتتتكت متتتتا ىتتتتدا مواتتتتوج  ارستتتتة ا
 واإللكترونية  تدتمت ىلب ىملا .

 ( ومتتا  تتي المستتتوى ال التت   يتتستي اإلنتتتاج الفكتتر   تتي مواتتوج  الفارستتة ىتتا
و ي المستتوى الرابت  ىتستي اإلنتتاج الفكتر  ،  %9وىمال فنسبة    6ويدتمت ىلب  

ويتتستي ، %6وىمتتال فنستتبة  4( ويدتتتمت ىلتتب  تتي مواتتوج  ال تتبت ا ستتتناف 
 ي المستتوى الختامس واأل اتر  مواتوىات مرتب تة بالفارستة( وتدتتمت ىلتب 

( التوزيت  المواتوىي ل نتتاج الفكتر  9، ويوال الدتكت %5وىمال فنسبة    3
 .Slide share ي مواوىات الفارسة والمتوا ر بموق  
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التوزيع الموضوعي لإلنتاج الفكري في موضوعات الفهرسة والمتوافر بموقع   (9شكل )

Slide share 

 االتجاهات الموضوعية للكتب 2/2
نترنا  ي  اوىات الكت  المتانة ىلب ةبكة اإلكدفا الدراسة ى  تعدف مو 

 .(5كما هو موال  ي الجدول  ،مجال الفارسة

 الدراسة( التوزي  المواوىي لكت  5جدول 

 النسبة المئوية  ىدف الكت   المواوىات    

 %   60 15 الفارسة ىا   1

 ارسة مصافر معلومات  3
 معانة 

6 24 % 
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 % 8 2 معا ار الفارسة  2

 % 8 2 مواوىات مرتب ة بالفارسة  4

 % 100 25 اإلجمالي 

 واتتتل الجتتتدول الستتتافق ول الكتتتت  المتانتتتة ىلتتتب ةتتتبكة اإلنترنتتتا  تتتي مجتتتال 
الفارستة تغ تي وربت  مواتوىات  قتتت،  وول الكتم األكبتر مناتا  تي مواتتوج   

،  لااتتا %60 تصتتت ىلتتب فنستتبةتقريبتتًا الفارستتة ىتتا  ( ناتت   زيتتد ىتت  النصتتع 
، فانمتتتا %24الكتتتت   تتتي مواتتتوج   ارستتتة مصتتتافر معلومتتتات معانتتتة( فنستتتبة 

ى الكتتتت   تتتي مواتتتوىي الفارستتة ىتتتا  ومواتتتوىات مرتب تتتة بالفارستتتة تتستتاو 
(، ومتتتت  ناتتتت  نمتتتتت 10 كمتتتتا هتتتتو مواتتتتل بالدتتتتكت لكتتتتته منامتتتتا %8فنستتتتبة 

اإلنتاجية  إل السمة الغالبة ىلب الكت  مةت الدراسة هي التسليا فواق  ث ثة 
 وىدرول ىمً ،  ي نا  اقتصرت الترجمة ىلب ىملا   قت.

 
 التوزيع الموضوعي للكتب ( 10شكل )

0
2
4
6
8

10

12

14

16

الفهرسة عام
فهرسة مصادر 
معلومات معينة ةمعايير الفهرس

موضوعات 
مرتبطة 
بالفهرسة

60%

%24

8% 8%

عدد الكتب



 

 

 

1609 

 االتجاهات الموضوعية للمحاضرات وورش العمل  2/3
تبا  م    ل الدراسة التنوج المواتوىي للمةااترات وور  العمتت المتانتة 

 .(6كما هو مبا  بالجدول  ، ي مجال الفارسة   YouTubeىلب موق  

 ( التوزي  المواوىي للمةاارات وور  العمت6جدول 

ىدف المةاارات وور    المواوىات    
 العمت

 النسبة المئوية 

 % 46 11 الفارسة ىا   1

 % 33 8 معا ار الفارسة  2

 ارسة مصافر معلومات  3
 معانة 

4 17 % 

 % 4 1 مواوىات مرتب ة بالفارسة  4

 % 100 24 اإلجمالي 

 واتتل الجتتدول الستتافق التوزيتت  المواتتوىي للمةااتترات وور  العمتتت مةتتت 
فنستتتبة  الدراستتتة، التتتتي وصتتتت وىلتتتب معتتتدل لاتتتا  تتتي مواتتتوج  الفارستتتة ىتتتا (

،  تتتي نتتتا  %4، ووفناهتتتا  تتتي  مواتتتوىات مرتب تتتة بالفارستتتة(  فنستتتبة 46%
، و تتتي   ارستتتة %33تم تتتت المةااتتترات وور  العمتتتت  تتتي معتتتا ار الفارستتتة 

، م  العلم بسل هوا المةاارات وور  العمت %17مصافر معلومات معانة(  
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 قات مناا ماىصت ىلب وربعة ىدر نلقتة  تي العنتوال الوانتد ومناتامتعدفة الةل
 . قت ما ىقتصر ىلب نلقة وو مةاارة واندة

 
 االتجاهات الزمنية  3

 Slide shareاالتجاهات الزمنية لمواقع  3/1
كدتتتفا الدراستتتة ىتتت  التنتتتوج الزمنتتتي ل نتتتتاج الفكتتتر  المتتتتاع ىبتتتر موقتتت      

Slide share   مسة وستول ىمً    ل ث ثتة ىدتر 65الو  فل  ىدفا  )
فواقت  ستبعة ىدتر ىمتً   ولعتت الستب   2014ىامًا ، فل  وى ها   ل ىتا  

 ي  لو هو ااور مواتوىات ند  تة متعتدفة ومتنوىتة  ات ى قتة بمواتوج 
فواق  ىمت واند  ي كت ىا ،  2019، 2010لفارسة، ووفناها   ل ىامي ا

وقتد  رجت   لتو ىلتب اتجتاا التتسليا   2018فانما انعدما اإلنتاجية   ل ىتا   
نةتتو مجتتا ت مواتتو ية و تتر  جد تتدة  تتي مجتتال المكتبتتات والمعلومتتات،  تتي 

ىتوا ، كمتا نا  تتراوع اإلنتاجية الفكرية فتا  الزيتافة والنقصتال  ت ل بتاقي األ
 (.12هو موال  ي الدكت 
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 االتجاهات الزمنية للكتب  3/2 

تم التوزي  الزمنتي لكتت  الدراستة و قتا لتتاريش الندتر ىلتب  تترتا  زمناتتا  متدة 
كتتت  تتترة ىدتتر ستتنوات باإلاتتا ة ىلتتب  ئتتة  اصتتة بالكتتت  التتتي  رجتت  تتتاريش 

تتاريش ندتر، و ئتة و ترى للكتت  التتي لتيس لاتا  1990ندرها ىلب ما قبت ىا  
 (.7كما هو موال بالجدول  

 التوزي  الزمني للكت   (7جدول  

 النسبة المئوية  ىدف الكت   الفترة الزمنية    
 % 28 7 1990نتب ىا    1
2 1991-  2000 10 40 % 
3 2001-  2010 4 16 % 
 % 16 4 فدول تاريش ندر  4

 % 100 25 اإلجمالي 

5

3

1
2

10
9

17

8

3
2

0
1

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

slideshare    لتوزيع الزمني لإلنتاج الفكري بموقع( 12)شكل



 

1612 

كدتتتتفا الدراستتتتة ىتتتت  التنتتتتوج الزمنتتتتي للكتتتتت  المجانيتتتتة المتانتتتتة ىلتتتتب ةتتتتبكة 
ا نترنتتا  تتي مجتتال الفارستتة والتتتي   تفتتر  رستتو  وو اةتتتراك ل طتت ج وو 

( وىلتتتب معتتتدل ل نتاجيتتتة 2000 -1991القتتتراءة وو التةماتتتت، وتم تتتت الفتتتترة  
ي ،  ت%28فنستبة  1990،  لااا الكت  التي تتم ندترها قبتت ىتا    %40فنسبة  

 -2001نتتتتا  تتستتتتاوى معتتتتد ت اإلنتاجيتتتتة التتتتتي تتتتتم ندتتتترها  تتتت ل الفتتتتترة  
لكته مناما، كمتا هتو  %16( م  الكت  التي ليس لاا تارخ ندر فنسبة 2010

دل ىلب قد  الكتت  المتانتة ىلتب ( ، وهوا ىل فل  إنما  13موال بالدكت  
 2010نترنتتا  تتي مجتتال الفارستتة ناتت   رجتت  تتتاريش آ تتر ندتتر ىلتتب ىتتا  اإل

  ً  ى  قلة وىتدافها وقتد  رجت  ستب   لتو ىلتب قتوانا  نماىتة نقتو  الندتر 
 والملكية الفكرية التي ىملكاا كً  م  الناةر والمدلع.   
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 االتجاهات الزمنية للمحاضرات وورش العمل 3/3
رصتتتتتتتدت الدراستتتتتتتة التنتتتتتتتوج الزمنتتتتتتتي ل نتتتتتتتتاج الفكتتتتتتتر  المتتتتتتتتاع ىبتتتتتتتر موقتتتتتتت    

youtube  وربعتتتة( 24 تتتي ةتتتكت مةااتتترات وور  ىمتتتت، والتتتو  فلتتت  نةتتتو 
 2020وىدتترول ىمتتً  ىبتتر ث ثتتة ىدتتر ىامتتًا، وصتتت وى هتتا  تت ل ىتتا   

، 2013وىمتال، ثتم ىتامي  ستتةفواق   2015فواق  ثمانية وىمال،   لااا ىا  
، 2009فواقتتتتت  ىملتتتتتا  لكتتتتتت ىتتتتتا ، ووصتتتتتت وفناهتتتتتا  تتتتت ل األىتتتتتوا    2016
( 2021، الدتتتتتتاور ال  ثتتتتتتة األولتتتتتتب لعتتتتتتا  2019، 2017، 2012، 2010

 (.14فرصاد ىمت واند  قت بكت ىا ، كما هو موال بالدكت 
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 الخاتمة 

 النتائجأواًل: 
المستتتتتوى العربتتتتي كمصتتتتافر مرجايتتتتة ب ىتتتتد  تتتتتوا ر وفوات ويبلاوجرا يتتتتة ىلتتتت -

ن ا  والعتتتاملا   تتتي المجتتتال و اصتتتة لكترونيتتتة ىستتتت ي  ول ىستتتتفاد مناتتتا البتتتاى
 . يةجامر الخدمة ال  صائيو

ويبلاوجرا يتتتتة  تتتتي مجتتتتال الفارستتتتة وفاة مرجايتتتتة ىلكترونيتتتتة  تتتتي ةتتتتكت تصتتتميم  -
ىربية  ي مجال المكتبات ويبلاوجرا ية  وىات  ات الع قة لتكول وول  والموا

و رى  ي مختلع ىربية نق ة فداىة إلىداف وفوات ويبلاوجرا ية ك   لمعلومات وا
 .وبمختلع اللغات  تخصصات المعر ة البدرية

متتتت  ناتتتت  اإلنتاجيتتتتة الفكريتتتتة هتتتتو  معتتتتا ار الويبلاوجرا يتتتتة مواتتتتوىات وك تتتتر  -
 Slideىمتتً  متتتاع متت   تت ل موقتت   41ىمتتً  مناتتا  51الفارستتة( فواقتت  

share    وثمانية وىمال متانة ىلب موقYouTube   ي ةكت مةااترات 
 فواقتت ( ال تتبت ا ستتتناف ، ووقلاتتا  تتي  وور  ىمتتت، وىملتتا   تتي ةتتكت كتتت  

 .Slide shareوىمال متانة ىلب موق   وربعة
 Slideىلتتتب موقتتت  بالويبلاوجرا يتتتة  رة انداثتتتة و اىليتتتة المواتتتوىات المتتتتوا -

share  ، موق   وYouTube    تم ندرها ىلب اإلنترنتا    مقارنة بالكت  التي  
لندتتر وو القتتراءة وو التةماتتت ى  بعتتد ستتقوء نقتتو  التتتسليا وا ل طتت ج ستتواء

ممتتتتتا  تتتتتدف  ىلتتتتتب قتتتتتد  معلوماتاتتتتتا، ناتتتتت   رجتتتتت  تتتتتتاريش ندتتتتتر آ تتتتتر كتتتتتتتات 
فانمتتتا تستتتتمر األىمتتتال المتتتتوا رة ىلتتتب موقتتت   2010بالويبلاوجرا يتتتة ىلتتتب ىتتتا  

Slide share  وموق ،YouTube .ي الزيافة وا ستمرار ىلب اآلل  



 

 

 

1615 

للبتان ا  والمستتفاد    المتتوا رة بالويبلاوجرا يتة  ر  العمتتتتيل المةاارات وو  -
الدرع النار  والت بيقي الو  ىساىد ىلب الفام وا ستيعات بساولة وبسرىة 

 دمة ا ستفسارات واإلجابة ىلااا،  اصة وول الك ار م  البان ا  م  تو ار  
المعلومات   ي البة  ى  ىلب استخدا  الدبكة العنكبوتية  اوالمستفاد   اتجاو 

 .COVID-19للاروم التي ىمر فاا العالم م  انتدار  ناراً 

_   www.catalogingwebliography.com _  تتتتتتتتتتتتو ر الويبلاوجرا يتتتتتتتتتتتة -
للبان ا  والمستفاد   كا ة وةكال مصتافر المعلومتات المتانتة ىلتب اإلنترنتا 

ممتتا ىستتاىد ىلتتب متابعتتة وم نقتتة  تتي مجتتال الفارستتة القتتدىم مناتتا والةتتد   
 ت ورات اإلنتاج الفكر   ي المجال.

 التوصياتثانيًا: 
وهميتتة تعريتتا المتخصصتتا   تتي مجتتال المكتبتتات والمعلومتتات بسهميتتة ىىتتداف  -

وتصتتتتتميم األفاة الويبلاوجرا يتتتتتة التتتتتتي قامتتتتتا  بإىتتتتتدافها البان تتتتتة ىلتتتتتب وقستتتتتا  
 المكتبات والمعلومات المصرية والمةلية.

ىىداف ويبلاوجرا يات باإلنتاج الفكتر  العربتي  تي مختلتع تخصصتات المعر تة  -
اا وقيمتاا العلمية كمصدر مرجعي ىلكتروني ىعمت ىلب البدرية، نارًا ألهمات

نفتت  وتناتتيم اإلنتتتاج الفكتتر  المتتتاع ىلتتب ةتتبكة اإلنترنتتا وا هتمتتا  فاتتا متت  
ناتت  المتابعتتة المستتتمرة لاتتا، والعمتتت ىلتتب تةتتد   التتروابت الغاتتر  عالتتة فاتتا 
وصيانتاا وإاا ة ما ىستجد م  روابت  ي نفتس مواتوج الويبلاوجرا يتة نتتب 

 قد قيمتاا.  تف
العمت ىلب ىىداف ويبلاوجرا ي جاد م    ل تسهات وتتدري  الدارستا  بسقستا   -

المكتبتتات والمعلومتتات ىلتتب ىىتتداف مدتتروج ويبلاتتوجرا ي اتتم  ونتتد المقتتررات 

http://www.catalogingwebliography.com/
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الدراسية  اصًة ول ا تجاا نةتو استتخدا  المصتافر اإللكترونيتة المتانتة ىبتر 
ةتتتبكة اإلنترنتتتا وصتتتبل ومتتترًا   منتتتب ىنتتتا متتت  جانتتت  البتتتان ا   اصتتتًة بعتتتد 

 .COVID-19انتدار 
تعريتتتا البتتتان ا  وتدتتتجيعام ىلتتتب استتتتخدا  الويبلاوجرا يتتتات وا ستدتتتااف فاتتتا  -

 كمصدر مرجعي.

 ةثالثًا: الدراسات المستقبلي
ىىداف وفوات ويبلاوجرا ية بالمصافر المرجايتة اإللكترونيتة بكا تة وةتكالاا  تي   -1

 مجال المكتبات والمعلومات.
تصتتتميم وفوات ويبلاوجرا يتتتة مدتتترونة  تتتي مختلتتتع مجتتتا ت المعر تتتة البدتتترية  -2

 م ت ىلو  الد   اإلس مي ، والعلو  اإلجتما ية،  وال بية ومارها. 
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