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  Rankingsاهتمت الهيئات الدولية والوطنية ف  السنوات األخير  بمعا يسعمى بتصعنيفات المؤسسعات 
الكشععف عععن رتبععة المؤسسععات التصععنيفات فعع  وتفيععد هععذه وعلععى رأسععها الجامعععات والمؤسسععات األكاديميععة. 

بعين نظائرهعا مععن  وسعمعتها المؤسسعات أهميعةلتقيعيم معدى  امهًمع اومعن ثعم فالنهعا تععد مؤشعرً   ومعدى جودتهعا
 علععى البععروز والتععألق. مؤسسععاتجععديًرا باالعتبععار لتحفيععز التشععك  مرجعًععا المؤسسععات الوطنيععة والعالميععة  و

معععن تقنيعععات المعلومعععات  األرشعععيفات الوطنيعععة العربيعععة إفعععاد معععدى تكشعععاف اس تهعععدف هعععذه الدراسعععة إلعععىو
أهعم  بوصعفها أحعدها  وبصفة خاصة مواقعهعا علعى الشعبكة العنكبوتيعة وخدمات هاواالتصاالت ف  دعم وظائف
القياسععات العنكبوتيععة ًدا علععى أسععلوب اعتمععا –وبصععفة خاصععة  تهععدف الدراسععة  قطاعععات المحتععوى العربعع .

Webometrics -  العنكبوتيععة لألرشععيفات الوطنيععة العربيععة مواقععاالتععأثير جععود  و الكشععف عععن مععدىإلععى  
ودالالت ذلععك بالنسععبة للمؤسسععات األرشععيفية العربيععة فعع  البيئععة   لكعع  منهععاالترتيععب الطبقعع   والتصععنيف أو
لعربيعة علعى وتخلص الدراسة إلى بعض التوصيات الهادفة إلى رفا أسهم األرشيفات الوطنية ا .اإللكترونية

 العنكبوتية  ودعم وظائفها وخدماتها على الشبكة.

 الكلمات الدالة:

 -تصععنيفات المؤسسععات  -معامعع  التععأثير العنكبععوت   –التصععنيف العنكبععوت   – القياسععات العنكبوتيععة
  األرشيفات العربية. – األرشيفات الوطنية

 . تمهيد1

و   وعلعععى صععععيد جميعععا المجعععاالت الثقافيعععة تلععععب األرشعععيفات دوًرا مهًمعععا فععع  حيعععا  األفعععراد والعععد
وكمعا هعو معلعوم  –واالجتماعية واالقتصادية. وإذا كانت للوثائق األرشيفية قيمتها العلمية واإلدارية  إال أنه 

تتغير قيمتها بمرور الزمن لتصبح ذات قيمة تاريخيعة  ومعن ثعم يمكعن االعتمعاد عليهعا إلنجعاز العديعد معن  –
ادتهععا األوليععة مععن األرشععيف. وتمثعع  األرشععيفات  بوصععفها أوعيععة المعلومععات التعع  الدراسععات التعع  تسععتق  م

التع  يسعتمد منهعا   المعاد  الخعام معا ال تعادلعه مئعات الروايعات الشعفويةمحم  أخبار وتفاصي  الحيا  السالفة ت
 بعو)تاريخيعة لدراسعاتهم المصعادرهم األوليعة المؤرخون وعلماء االجتماع واإلثنوجرافيا واالقتصعاد واللغعة  

  .(2000  سالم

وال شك أن األرشيف الوطن  ألي أمة من األمم  يمث  ذاكرتها الرئيسعة  ويعكعس تطعور المجتمعا معن 
جميععا الجوانععب اإلداريععة واالقتصععادية واالجتماعيععة والسياسععية  ... إلععخ. ويعععرف األرشععيف الععوطن  بأنععه 

يُععرف  (  كمعا2018  للدولعة )األرشعيف العوطن المؤسسة الت  تتولى حفظ أرشيفات المؤسسات المركزيعة 
بأنه ك  مؤسسة أرشيفية تختص بتجميا وحفظ الوثعائق التع  لهعا قيمعة تاريخيعة أو أرشعيفية للدولعة وترتيبهعا 

(. ويتميعز األرشعيف العوطن  بخصعائص تميعزه ععن 1993بو شعيشعا  أ)ووصفها وتوفير سب  اإلفاد  منها 
أحععد الهيئععات العامععة الموكعع  إليهععا حفععظ الوثععائق  –مععن ناحيععة  –د غيععره مععن المؤسسععات العامععة؛ حيععل يععع
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بع  اإلدارية للعم  الحكوم   ومن ناحية أخرى يتوفر على ميز  تأريخيعة ال تتعوافر لغيعره معن المؤسسعات؛ 
أنه يمكن للمعلومات الوثائقية الت  يتيحها هعذا األرشعيف أن تسعهم فع   (Berger, S., 2013)يرى البعض 
ومن هنا البد من االهتمام بمععايير عمع  األرشعيف العوطن  بمعا يضعمن ة الوع  بالهوية الوطنية. بناء وتنمي

كفاء  أداءه لدوره اإلداري  إضافة لدوره كمؤسسة تشتم  على المواد الوثائقية التع  يمكعن اإلفعاد  منهعا فع  
 (. 2015  البنهاويتوليد المعرفة )

االتصععاالت دوًرا كبيععًرا فعع  اقتصععاد المعرفععة  ومععن ثععم مععن ناحيععة أخععرى  تلعععب تقنيععات المعلومععات و
الرقمع  أحعد أبعرز قطاععات تقنيعات اإلسهام ف  التنمية االقتصعادية والمسعتدامة للمجتمععات. ويععد المحتعوى 

المعلومات أهمية؛ فهو حام  الرسالة الت  يراد إيصالها للمستفيدين  وهو العنصر األكثر تأثيًرا عليهم. ومن 
إلكترونيًا على اإلنترنعت  وبصعفة خاصعة ذلعك  archival contentان إتاحة المحتوى الوثائق  األهمية بمك

المحتوى الخاص باألرشيف الوطن . فالذا كانت مسؤولية األرشيف الوطن  ه  الوثائق التاريخية من جهة  
اعة المعرفعة فضالً عن تعامله من جهة أخرى ما الوثعائق النشعطة والوسعيطة؛ فالنعه يمكنعه اإلسعهام فع  صعن

 الرقمية وإنتاجها عن طريق إتاحة محتوياته إلكترونيًا وبصفة خاصة على اإلنترنت. 

وتعد المواقا العنكبوتية للمؤسسات  واجهتها اإللكترونية األساس  ولسان حالها العرئيس  والبعدي  ععن 
نهععا. وتعععد مؤسسععات فعع  إيصععا  خععدماتها إلععى المسععتفيدين م –فعع  كثيععر مععن األحيععان  –مواقعهععا الفيزيقيععة 

المعلومععات  كالمكتبععات والمتععاحف واألرشععيفات  إحععدى أبععرز المؤسسععات الحريصععة علععى مواكبععة عصععر 
التقنيات الرقمية  وإتاحتها للمواقا الخاصة بها على الشبكة العنكبوتية. وتلعب المواقا العنكبوتية لمؤسسعات 

سسعات  والكشعف ععن أهعدافها ووظائفهعا  وتيسعير المعلومات المعاصر   دوًرا كبيًرا ف  التعريف بتلك المؤ
ال تتعوافر فعع  غيرهعا مععن مؤسسععات  بخصععائصالوطنيععة تتمتعا  اتاألرشعيف وإذا كانععتسعب  اإلفععاد  منهعا. 

ذات أهميعة بالغعة وذلك لمهامها المعلوماتية والتاريخيعة واإلداريعة  فعالن مواقعهعا العنكبوتيعة تععد   المعلومات
إدار  ألنها بدورها تعد مرآ  لهوية الشعوب وتوثيقًا لتاريخها وتراثهعا  كمعا تععد أيًضعا انعكاًسعا لوظيفتهعا فع  

 جمهعور المسعتفيدينبين وترويج استخدامها  مختلفةسجالت األجهز  ال المحتوى الوطن  المتمث  ف  وتجميا
مواقععععا األرشععععيفات هعععع  تععععوفير خععععدمات المعلومععععات الوظيفععععة الرئيسععععة ل يمكععععن القععععو  إنالمحتملععععين. و

التععرويج لهععذه الخععدمات  (  فيمععا يضععيف آخععرون إلععى تععوفير الخععدمات   (Yanling, 2011األرشععيفية
فضععال عععن ذلععك  البععد لألرشععيفات أن تقععدم علععى مواقعهععا  .(Jin, 2010)هععا والتواصعع  مععا المسععتفيدين من

 (. Mihaljević, 2016ى حفظه من مجموعات أرشيفية )العنكبوتية  المعلومات الكافية عما تتوفر عل

وبناء على بعض أساليب قياسات المعلومعات  وعلعى رأسعها القياسعات الوراقيعة والعنكبوتيعة  خضععت 
اهتمت الهيئات الدوليعة للتقييم والترتيب النسب  فيما بينها  و –منذ سنوات قليلة  –مواقا مختلف المؤسسات 
  وعلععى رأس هععذه المؤسسععات األخيععر  Rankingsتصععنيفات تلععك المؤسسععات والوطنيععة بالصععدار قععوائم ل

  الكشعف ععن رتبعة المؤسسعات ومعدى جودتهعاالتصعنيفات فع  وتفيد هعذه الجامعات والمؤسسات األكاديمية. 
بعين نظائرهعا معن المؤسسعات الوطنيعة  وسعمعتها المؤسسات أهميةلتقييم مدى ا مهمً  اومن ثم فالنها تعد مؤشرً 

  على البروز والتألق. مؤسساتجديًرا باالعتبار لتحفيز التشك  مرجعًا والعالمية  و

أهعم قطاععات  بوصفها أحعداألرشيفات الوطنية العربية   إفاد مدى استكشاف  تهدف هذه الدراسة إلىو
 –وبصعفة خاصعة  تهعدف الدراسعة  ها.ماتوخعد هعافع  دععم وظائفالمحتوى العرب   معن مواقعهعا العنكبوتيعة 

العنكبوتيعة لألرشعيفات  مواقعاالتعأثير جود  و الكشف عن مدىإلى   القياسات العنكبوتيةعلى أسلوب اعتماًدا 
ودالالت ذلك بالنسعبة للبيئعة األرشعيفية   لك  منها rankingالترتيب الطبق   والتصنيف أو  الوطنية العربية

لص الدراسة إلى بعض التوصعيات الهادفعة إلعى رفعا أسعهم األرشعيفات الوطنيعة وتخ .العربية على اإلنترنت
 العربية على الشبكة العنكبوتية  ودعم وظائفها وخدماتها على الشبكة.
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 . أهمية الدراسة2

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية األرشيفات الوطنية ذاتها  وضرور  العنايعة بمواقعهعا العنكبوتيعة 
الفعرع اإلقليمع  وإذا كعان معن بعين أهعداف  خاللهعا علعى جمهعور المسعتفيدين المحتملعين منهعا.الت  تط  معن 

معن المعواد األرشعيفية فع  المنطقعة ععن  يسير اإلفاد ت  ARBICA)أربيكا) العرب  للمجلس الدول  لألرشيف
  للمجلعس الفعرع اإلقليمع  العربع) سعا  وتشعجيا كع  معا يسعه  االسعتفاد  منهعااطريق التعريف بهعا بشعك  و

مواقعا األرشعيفات العنايعة بالنشعاء أحعد مقومعات ذلعك  ه من الطبيع  أن يكونفالن ( 2018  الدول  لألرشيف
الميثعا  "كمعا نعص  العربية  ووضعها تحت مجهعر التقيعيم وفقعا لألسعاليب المنهجيعة المختلفعة.الوطنية للدو  

 العربيعة المسعتويات علعى مجتمعاال فع  ودوره األرشعيف بأهميعة التوعيعة علعى نشعر "العربع  لألرشعيف

أيًضعا أن أحعد  ومعن المعلعوم .(2018  المركز الليب  للمحفوظات والدراسات التاريخيةواإلقليمية والدولية )
أم  النوعيعةتطوير المواقا األرشيفية على الشبكة العنكبوتية سعواء األرشعيفات الوطنيعة أم   ذلك أبرز وسائ 

 غيرها.

ف  اآلونة الدو  العربية  اتأرشيفكما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من التحديات الكثير  الت  تواجهها 
تزوير وتشويه الترال الفكري و  سالم العرب  واإل األرشيف  محاولة طمس الترال األخير   وعلى رأسها

منععذ فتععر  قريبععة رشععيف لألقليمعع  العربعع  للمجلععس الععدول  إللفععرع ا. وقععد نععادى الألمععة وتاريخهععا الطويعع 
ف يععرشععيفات مععن الضععياع واالنععدثار والسععلب والتزينقععاذ األوإ  رشععيفات الوطنيععة المسععلوبةاسععترجاع األب

وضعياع الحقعو  المدنيعة والسياسعية والتاريخيعة  وطنيعةلد فع  طمعس الهويعة الثر بعاأمن  ذلكلما ل  والتزوير
علععى  "الميثععا  العربعع  لألرشععيف"نععص كمععا  .(بتمبرسعع 4  2014  وكالععة األنبععاء الكويتيععة) للععدو  العربيععة

 كع  إزالعة علعى والعمع   العربيعة العدو  أرشعيفات سالمة تهدد الت  الممارسات جميا ووقف بالدانة المطالبة

المركعز الليبع  ) لألرشعيف الدول  المجلس مبادئ ضمن به المعترف إقليمية األرشيف مبدأ واحترام أشكالها 
وليس هناك شك  فع  أن أحعد أبعرز أسعاليب حمايعة األرشعيفات  (.2018  التاريخيةللمحفوظات والدراسات 

الوطنية العربية  هعو رقمنعة محتوياتهعا  وحفعظ هعذه المحتويعات وتوصعيفها وإتاحتهعا بصعور  معياريعة علعى 
 مواقا عنكبوتية.

طنيععة منهععا مععن ناحيععة أخيععر   فالنععه مععن األهميععة بمكععان تقيععيم مواقععا المؤسسععات األرشععيفية عامععة والو
خاصة  للتعرف على مدى قيمتها وأهميتها النسبية  ومدى أدائها لوظائفها المنوطة بها. وتتععدد أسعاليب هعذا 
التقيععيم  وعلععى رأسععها مععا ينتمعع  لقياسععات المعلومععات بمعناهععا الواسععا. ومععن تلععك األسععاليب األخيععر : تحليعع  

قياسعععات البديلعععة )أو األلتمتريقعععا   والWeb Log Analysis (WLA)سعععجالت الوقعععائا اإللكترونيعععة 
Altmetrics (  والقياسات العنكبوتية )أو الوبومتريقاWebometrics .) 

 . مشكلة الدراسة وتساؤالتها3

المتاحععة علععى  hyperlinksمعظععم دراسععات القياسععات العنكبوتيععة  علععى تحليعع  الععروابط الفائقععة  تركععز
ف  الكشف عن بعض أنماط االتصا  العلم  اإللكترونع   وفع  قيعاس معدى مواقا اإلنترنت  واستخدام ذلك 

ومعن ثعم  (visibilityأو حضعورها  qualityأو معدى جودتهعا )التأثير اإللكترون  لمواقا الشبكة ومصادرها 
  .(2016اج  )فر وفقـًا لكم الروابط الموجهة إليها rankingتصنيفها العنكبوت  أو الشبك  

فعع  السععؤا  التععال : مععا مععدى الحضععور اإللكترونعع  لمواقععا األرشععيفات الدراسععة  وتتمثعع  مشععكلة هععذه
الوطنيععة العربيععة علععى الشععبكة العنكبوتيععة  ومععا مععدى تأثيرهععا بوصععفها أحععد أهععم مععوفري المحتععوى الوثععائق  
الرقمع   وذلعك فع  ضعوء أسعلوب القياسعات العنبكوتيعة. وبصعفة خاصعة  تحعاو  هعذه الدراسعة اإلجابعة عععن 

 سارات التالية:االستف

 الصفحات الت  تشتم  عليها؟كم ما مدى ثراء مواقا األرشيفات الوطنية العربية من حيل  -



 رحمن فراجد. عبدال/  التصنيف العنكبوت  لألرشيفات : دراسة تقييمية لألرشيفات الوطنية العربية على اإلنترنت  ف  ضوء أسلوب القياسات العنكبوتية

  

 -229 -                                                                      ( 2020 سبتمبر   –يوليو   ) 3  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

ومعا معدى تألقهعا بنعاًء علعى  ؟ما إجمال  الروابط الت  تتمتا بها مواقا األرشيفات الوطنية العربيعة -
لى نفسها بناًء علعى كم الروابط الخارجية الموجهة إليها من المواقا األخرى؟ وما مدى تقوقعها ع

 كم الروابط الذاتية الرابطة بين صفحات ك  منها؟

عامعع  التععأثير ممععا األهميععة النسععبية لهععذه المواقععا  ومععن تصععنيفها وترتيبهععا فيمععا بينهععا  بنععاًء علععى  -
 ؟ها  والمنقح  لك  منالبسيط العنكبوت 

 . أهداف الدراسة4

مواقعا األرشعيفات الوطنيعة العربيعة الكشف عن الحضور اإللكترونع  ل تهدف هذه الدراسة إلى محاولة
وفقا لمتغيرات القياسات العنكبوتية  ومن ثم تصنيف هذه  ها على الشبكةمدى تأثيروعلى الشبكة العنكبوتية  

. وعلعى وجعه التحديعد  تهعدف هعذه الدراسعة إلعى والوصو  إلى نوع معن الترتيعب الطبقع  لكع  منهعاالمواقا 
 ة الكشف عن:محاول

على العنكبوتية  من حيل كم الصفحات الت  تشتم   مواقا األرشيفات الوطنية العربيةمدى ثراء  -
 عليها.

على العنكبوتية  أو تقوقعها علعى نفسعها  فع   مواقا األرشيفات الوطنية العربيةمدى تألق وبروز  -
 بين صفحات ك  منها.ضوء كم الروابط الخارجية الموجهة إليها والروابط الذاتية الرابطة 

 األهمية النسبية لهذه المواقا بناء على ترتيب ك  منها وفقًا لمعامل  التأثير البسيط والمنقح. -

 . مجتمع الدراسة5

تنصب هذه الدراسة على مواقا األرشيفات الوطنية العربية المتاحة على الشبكة العنكبوتية  وذلك بأي 
األرشيفات الوطنية العربية على  URLsعلى نطاقات أو مسارات  وقد تم التعرفمن اللغات المنشور  بها. 

 The International Council on  اعتمععاًدا علععى "الععدلي  الععدول  لألرشععيفات الوطنيععة" )العنكبوتيععة

Archives, n.d. وقائمععة األرشععيفات الوطنيععة علععى موسععوعة ويكيبيععديا  )Kryn, 2019) والدراسععات  )
للفعرع اإلقليمعع  (. ولألسعف  ال يوجععد 8الموضععوع )والتع  تععم سعردها فع  عنصععر العربيعة السعابقة فعع  هعذا 

منصة على اإلنترنت  كان يمكن أن نتعرف من خاللهعا علعى روابعط تلعك  رشيفلأل الدول  للمجلس العرب 
الفعرع األقليمع  العربع  للمجلعس الععدول  األرشعيفات  وإن كانعت تتعوافر لعه صعفحة إعالميعة علععى فيسعبوك )

 (.2019  رشيفلأل

وتنبغعع  اإلشععار  هنععا إلععى بعععض مشععكالت الدراسععة  فيمععا يتعلععق بالتوصعع  إلععى المواقععا العنكبوتيععة 
 لألرشيفات العربية  ومنها:

  تغير مسمى بعض األرشيفات الوطنية بين فتر  وأخرى  وكذلك تغير سلطة اإلشراف عليها؛ مما
 مثَّ  صعوبة ف  التوص  إليها على الشبكة.

  فع   –لعيس لعه موقعا عنكبعوت  معن األسعاس  كمعا أن مواقعا بععض األرشعيفات بعض األرشيفات
 غير فعالة على الشبكة. -حالة وجودها 

  عععدم تععوافر موقععا عنكبععوت  مسععتق  لععبعض األرشععيفات الوطنيععة  وإنمععا قععد يععأت  أحيانًععا مععدمًجا أو
لوطنيعة" العراقيعة ملحقًا بموقا المكتبة الوطنيعة؛ كمعا هعو الحعا  فع  موقعا "دار الكتعب والوثعائق ا

موقا فرع  مستق  لعدار  دون حتى وجود من دار الكتب ودار الوثائق معًا؛ يشتم  على ك الذي 
والعذي يععد أرشعيفها  –؛ وكما هو الحا  ف  موقعا "دار الكتعب والوثعائق القوميعة" بمصعر الوثائق
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إن كانععت والععذي ال يوجععد بععه سععوى ثععالل صععفحات و -أقععدم األرشععيفات العربيععة علععى اإلطععال  
 صفحات وهمية حيل يؤدي الرابط الخاص بك  منها إلى الصفحة الرئيسة للموقا األساس.

   اخععتالط وظيفععة المكتبععة الوطنيععة مععا وظيفععة األرشععيف الععوطن  فعع  بعععض األحيععان. وعلععى سععبي
علعى "معواد أرشعيفية  –كما تشير علعى واجهتهعا الرئيسعة  –المثا   تشتم  "مكتبة قطر الرقمية" 

 (.2019  مكتبعة قطعر الرقميعةبالثقافة والتاريخ الحديل ف  الخلعيج والمنعاطق المحيطعة" )متعلقة 
بينما ال يوجد موقا صريح لألرشعيف العوطن  والمسعمى بعـ" قسعم الوثعائق واألبحعال فع  العديوان 

 األميري". 

  النشعأ  بالرغم من التاريخ العريق لبعض األرشيفات العربية  إال أن بعضها اآلخر ال يزا  حديل
...  الععرئيس لالجيبععوت  مثعع  "األرشععيف الععوطن " لجيبععوت  والععذي أنشععد منععذ حععوال  سععنتين )

 أبري (  كما أنه لم يدشن موقعه العنكبوت  حتى وقت إعداد هذه الدراسة. 26  2017

وال شععك أن هععذه المشععكالت ألقععت بظاللهععا علععى القائمععة النهائيععة لمواقععا األرشععيفات الوطنيععة العربيععة 
موقعًعا  12(  والت  تكشف عن أن المواقا المتوافر  والفعالة لهذه األرشعيفات علعى اإلنترنعت هع  1  )جدو

دار لألرشيفات العربية  ما مالحظة أننا استبعدنا من التحلي  موقا أرشيف العرا  العذي يقعا تحعت نطعا  "
مواقععا األرشععيفات التعع   وهكععذا فععالن .كمععا أسععلفناموقععا فرععع   " دون أن يكععون لععهالكتععب والوثععائق الوطنيععة

أرشيفًا  وذلك بنسبة نصف مجموع الدو  العربيعة. وهع   11خضعت للتحلي  بالفع  ف  هذه الدراسة  تبلد 
ف  الحقيقة نسبة دالة على عدم عناية بعض األرشيفات العربية بالنشاء مواقا عنكبوتية لهعا  أو علعى الفجعو  

 ن تطوير تلك المواقا أو الحفاظ عليها بعد إطالقها. الرقمية الت  أدت إلى عدم تمكن بعضها اآلخر م

( داللعة علعى gov.(  أن هنعاك خمسعة مواقعا تتميعز بالنطعا  الحكعوم  )1ونالحظ أيًضعا معن )جعدو  
انتماء موقا األرشيف الوطن  إلى حكومة الدولة مباشر . كمعا نالحعظ أن األرشعيف العوطن  لعيس لعه نطعا  

domain ه  أرشيف األردن الذي يقا تحت نطا  المكتبة الوطنيعة  واألرشعيف مستق  ف  أربعة مواقا  و
المركعز السوري التابا لنطا  "المديرية العامة لآلثعار والمتعاحف"  وأرشعيف جعزر القمعر العذي يتبعا نطعا  

  وأرشيف الكويت الذي يقا تحت نطا  الديوان األميري. والحقيقة أنعه البعد الوطن  للتوثيق والبحل العلم 
يععز األرشععيف الععوطن  وأهميتععه بععين الهيئععات العامععة بالدولععة  أن يكععون لموقعععه علععى العنكبوتيععة نطععا    لتم

 مستق   كما هو الحا  ف  المكتبة الوطنية مثال.

أن يعؤثر علعى خبعر  المسعتفيدين  وعلعى  URL أنه يمكن لمسار النطعا هنا ( 2018) بتنكورتى ترو
القصعير   URLs مسعاراتالالموقا ضمن صفحة نتائج البحل  ولذا فالنه يفض  اختيعار  ت الولوج إلىمعدال

  والت  تشتم  على الكلمات الرئيسة الدالة على ماهية الموقا أو وظيفته؛ وهو ما لمواقا اإلنترنت والبسيطة
 .الصديق أو الودود يسمى بالمسار

ز بحضعوره علعى وسعائط التواصع  االجتمعاع   أرشيفًا عربيًا يتمي 12والجدير بالذكر أيًضا أن هناك 
بما يشير إلعى حعرص تلعك األرشعيفات علعى اإلععالم ععن أنشعطتها وخعدماتها عبعر تلعك الوسعائط المعاصعر  
والت  أصبحت بعد انتشار الهواتعف الخلويعة أكثعر الوسعائط اإلعالميعة والمعلوماتيعة شعيوًعا واسعتخداًما لعدى 

أرشيفات  وه  أرشيفات مصر والسودان وجيبوت   حرصت  3ناك مختلف المستفيدين. ومن الغريب أن ه
 على الحضور على تلك الوسائط دون حرصها على إنشاء موقا عنكبوت  فعَّا  لها على اإلنترنت.

وتجدر اإلشار  إلى أن المواقا األحد عشر الفعالة )والت  خضعت للدراسة الوبومترية بالفعع ( متاحعة 
ا دولة واحد  ه  جزر القمعر التع  أتاحعت موقعهعا باللغعة الفرنسعية فحسعب. وفيمعا جميعها باللغة العربية فيم

تفردت تونس بالتاحة موقعها بثالل لغعات هع  اإلنجليزيعة والفرنسعية إلعى جانعب العربيعة  توجعد خمعس دو  
ة نشرت مواقعها باللغتين العربيعة واإلنجليزيعة هع  السععودية واإلمعارات والبحعرين وُعمعان واألردن  ودولع
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أتاحت موقعها باللغتين العربية والفرنسية. وال شك أن هذه المقومات اللغويعة تعؤثر  –ه  المغرب  –واحد  
على بنية المواقا ومن ثم فالنه من الطبيع  أن تلق  بظاللها على المؤشرات الويبومترية الناتجعة ععن تحليع  

 تلك المواقا.

 وأساليبه منهج الدراسة. 6

بصفة خاصة على أحد قياسات المعلومات الت  تنبن  منهج الوصف  التحليل   والبالدراسة  تتوس  هذه
. ويعععد تحليعع  روابععط المواقععا أو الوبومتريقععا القياسععات العنكبوتيععةوهعع  تنصععب علععى الشععبكة العنكبوتيععة 

وأكثرهعا اسعتخداًما لعدى البعاحثين  وبخاصعة معا  أبرز أساليب الوبومتريقا Web link analysisالعنكبوتية 
. ويستند مفهعوم معامع  التعأثير العنكبعوت  Web Impact Factor (WIF)يُسمى بمعام  التأثير العنكبوت  

 تعد أحد المؤشرات الدالة على مدى جود  الموقا Web linksإلى افتراض رئيس هو أن روابط العنكبوتية 
 (. Thelwall, 2001)وقيمته النسبية 

بععض أبعرز محركعات البحعل علعى   لعدى موجهعة إلعى موقعا مععين linkكع  رابطعة ومن المعلعوم أن 

ذلك الموقعا )لع voteتععد تصويتعـًا أو اقتراًععا بالثقعة    جوج مث  الشبكة
2006عبدد التاداح  

(. وعلعى ذلعك  فعالن 

ويشععبه هععذا    يعععد األعلععى رتبععة بععين المواقععا.أو اسععتقطابًا للععروابط الموقععا األكثععر حصععوال علععى األصععوات
رئيس  ما تنبن  عليه دراسات تحلي  االستشهاد المرجع  ف  بيئة المطبوعات الورقيعة وبصعفة االفتراض ال

 Journal Impact Factorخاصة الدوريات العلمية  واستخراج ما يسمى بمعام  تأثير الدوريات العلمية 

(JIF) . 

العنكبوتيعة  وفقًعا لكعم ومعام  التأثير العنكبوت  هو أحعد المؤشعرات الكميعة الدالعة علعى أهميعة المواقعا 
الروابط الموجهة إليها مقارنةً بعدد الصفحات التع  تشعتم  عليهعا تلعك المواقعا والمكشعفة معن قبع  محركعات 
البحععل. ويمكععن اسععتخدام معامعع  التععأثير العنكبععوت  للداللععة علععى األهميععة النسععبية للمواقععا العنكبوتيععة علععى 

ى سبي  المثا (  أو ف  تخصص محدد كما هو الحعا  فع  مستوى بلد معين )كمواقا الجامعات السعودية عل
إنمعا يمكعن أن ينصعب أيًضعا علعى   وفحسعب المواقعا العنكبوتيعةهذه الدراسة. وال ينصب هذا المعام  علعى 

 top   والمسعتويات العليعا لهعاsub-domainsالمواقعا  نطاقعاتالمسعتويات الفرعيعة ل  وها الداخليعةصعفحات

Level Domains (TLDs)   ..وكلمعا زاد معامع  التعأثير العنكبعوت   كعان ذلعك داالً علعى أهميعة   .. إلعخ
 الموقا العنكبوت .

 د قائمة األرشيفات الوطنية العربية ونطاق مواقعها على الشبكة العنكبوتية1جدول م

 م
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دو
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اسم األرشيف 
 الوطني

 لغة الموقع domainنطاق الموقع 
مدى 
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 الموقع

مدى 
اإلتاحة على 
وسائط 
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مديرية التوثيق 
والوثائق بدائرة 
 المكتبة الوطنية

www.nl.gov.jo/Ar/ArchiveDir
ectorate.aspx#myContent 

العربية/ 
 اإلنجليزية

 × 

                                            
 .دى حضور األرشيفات على هذه الوسائطعن م الفعل  بيانات بالكشفهذه ال . كما تم أيضا تحديل(2018) محمودو ( 2017) الصاوي: وذلك وفقا لدراست  *

http://www.nl.gov.jo/Ar/ArchiveDirectorate.aspx#myContent
http://www.nl.gov.jo/Ar/ArchiveDirectorate.aspx#myContent
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http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.cndrs-comores.org/index.php/documentation/archives
http://www.cndrs-comores.org/index.php/documentation/archives
http://www.cndrs-comores.org/index.php/documentation/archives
http://www.cndrs-comores.org/index.php/documentation/archives
http://ncar.gov.sa/
http://ncar.gov.sa/
http://www.nraa.gov.om/
http://www.nraa.gov.om/
http://www.nro.gov.sd/
http://www.nro.gov.sd/
http://www.dgam.gov.sy/index.php?p=257
http://www.dgam.gov.sy/index.php?p=257
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 الموقع

مدى 
اإلتاحة على 
وسائط 
التواصل 
االجتماعي 

 د*م

12 

ال
وم
ص
ال

 

األرشيف 
 الوطني

× × × × 

 م

لة
دو
ال

 

اسم األرشيف 
 الوطني

 لغة الموقع domainنطاق الموقع 
مدى 
فعالية 
 الموقع

مدى 
اإلتاحة على 
وسائط 
التواصل 
 االجتماعي

13 

ق
را
لع
ا

 

دار الكتب 
والوثائق 
 الوطنية

iq.com/-https://www.iraqnla 
 

 × العربية
فيسبوك/ 
 يوتيوب

14 

ن
طي
س
فل

 

األرشيف 
 الوطني

www.pnac.pna.ps/ar_new/in
dex.php?p=home 

 فيسبوك  العربية

طر 15
ق

 

قسم الوثائق 
واألبحاث 
بالديوان 
 األميري

× × × × 

16 
ت
وي
لك
ا

 
مركز الوثائق 
ومكتبات 

 الديوان األميري

http://www.da.gov.kw/ara/hi
-storiccenter/historic/doc

center.php 
× × × 

ن 17
نا
لب

 

مؤسسة 
المحفوظات 
 الوطنية

http://www.can.gov.lb/ 
 

× × × 

يا 18
يب
ل

 

المركز الليبي 
للمحفوظات 
والدراسات 
 التاريخية

www.libsc.org.ly/mrkaz/ 
 

 فيسبوك  العربية

صر 19
م

 

دار الوثائق 
 القومية

http://www.nationalarchives.
gov.eg/nae/ar/home.jsp 

 فيسبوك × ×

20 

ب
غر
لم
ا

 

 أرشيف المغرب
http://www.archivesdumaroc

.ma/ 
 

العربية/ 
 الفرنسية

 
فيسبوك/ 
 يوتيوب

https://www.iraqnla-iq.com/
https://www.iraqnla-iq.com/
http://www.da.gov.kw/ara/historiccenter/historic/doc-center.php
http://www.da.gov.kw/ara/historiccenter/historic/doc-center.php
http://www.da.gov.kw/ara/historiccenter/historic/doc-center.php
http://www.da.gov.kw/ara/historiccenter/historic/doc-center.php
http://www.can.gov.lb/
http://www.can.gov.lb/
http://www.libsc.org.ly/mrkaz/
http://www.libsc.org.ly/mrkaz/
http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/ar/home.jsp
http://www.nationalarchives.gov.eg/nae/ar/home.jsp
http://www.archivesdumaroc.ma/
http://www.archivesdumaroc.ma/
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االجتماعي 

 د*م

21 

يا
ان
يت
ور
م

 

إدارة الوثائق 
 الوطنية

-http://www.archives
mauritanie.mr/ 

× × × 

22 

ن
يم
ال

 

المركز الوطني 
للوثائق 
 والمحفوظات

www.ndc.gov.ye × × × 

وتعععرف الععروابط وتنقسععم الععروابط الفائقععة إلععى نمطععين رئيسععين  همععا الععروابط الداخليععة والخارجيععة. 
الموجهة من صعفحة فع  نطعا  مععين إلعى صعفحة أخعرى علعى بأنها تلك الروابط  Internal linksالداخلية 

ا  كمعا أنهعا بين صفحات الموقع navigationنفس النطا . وتستخدم هذه الروابط بصفة رئيسة ف  المالحة 
علععى إرشععاد تعمعع  الععروابط الداخليععة تسععهم فعع  التخطععيط المعمععاري للموقععا العنكبععوت . ويععرى الععبعض أن 

معدى قعو  الموقعا التعبيعر ععن واألكثعر أهميعة   URL الموقعا إلعى مسعارات (جوجع محركات البحعل )مثع  
 "النطا "لوقت أطو  داخ   ستفيدالمحافظة على بقاء المفضال عن   الذي يعبر عنه تمكن من الموضوعالو

 .(2018بتنكورت  ) الموقاالخاص ب

الموجهعة إلعى موقعا ذي نطعا  مععين معن فهع  تلعك العروابط  External linksأما الروابط الخارجيعة 
  أي موجهة من inlinksويطلق عليها أيًضا الروابط الوافد   .مواقا ذات نطاقات أخرى دون الموقا الهدف

وتقععوم الععروابط الخارجيععة بععدور المراجععا أو اإلشععارات المرجعيععة إلععى  الموقععا الهععدف.مواقععا أخععرى دون 
ومعن وجهعة نظعر آليعات تحسعين النتعائج فع  مصادر إلكترونية أخرى على الشبكة  غيعر المصعدر األسعاس. 

(  تعععد الععروابط Salevic, 2018) Search Engine Optimization (SEO)محركععات البحععل 
 ام  إسهاًما ف  ارتفاع ترتيب الموقا ف  تلك المحركات.الخارجية أبرز العو

  والعذي يسعمى Simple Web Impact Factorويتم هنعا حسعاب معامع  التعأثير العنكبعوت  البسعيط 
الت  يشعتم  عليهعا الروابط الفائقة على عدد الصفحات  مجم بقسمة   self  أو الذات  overallأحيانًا الكل  

بينمعا يعتم حسعاب معامع   محرك البحل المستخدم(  وذلك فع  فتعر   زمنيعة معينعة. الموقا )والمكشفة من قب 
الت  يشعتم  على عدد الصفحات  ط الخارجية فحسبالرواب   بقسمة عددrevisedالتأثير المنقح  أو المعد  

 :الصيغتين التاليتينباستخدام  . ويتم التعبير عن ذلكالموقاعليها 

  )أو الكل ( يطمعام  التأثير العنكبوت  البس
Simple Web Impact Factor (SWIF)  

/ عدد مجم  الروابط الموجهة إلى الموقا العنكبوت 
 الصفحات الت  يشتم  عليها الموقا

 معام  التأثير العنكبوت  المنقح 
Revised Web Impact Factor (RWIF)  

إلى الموقا  خارجية الموجهةالروابط ال عدد
 الت  يشتم  عليها الموقا / عدد الصفحاتالعنكبوت 

وأكثر الطر  شيوًعا لدراسعة تحليع  العروابط عامعة  ومعامع  التعأثير العنكبعوت  خاصعة  هعو اسعتخدام 
محركات البحل الت  تشتم  مراصد البيانات الخاصة بها على البيانعات الخاصعة بعالروابط الفائقعة الموجهعة 

فع    . وال زالعت محركعات البحعلة بتلعك المراصعدنفسعها والمكشعف صعفحات المواقعافضال عن إلى المواقا 

http://www.archives-mauritanie.mr/
http://www.archives-mauritanie.mr/
http://www.ndc.gov.ye/
http://www.ndc.gov.ye/
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ومعن ثعم تععد األدوات األسعاس  ؛األدوات الرئيسة ف  استرجاع المعلومات المتاحعة علعى العنكبوتيعة  الحقيقة
 .راساتف  إجراء مث  هذه الد

معدى ثعراء مواقعا "جوج " ف  التععرف علعى  على محرك  البحل االعتمادتم  إلجراء هذه الدراسة و
 rich files الملفعات الثريعة كعمعلعى فضعال ععن التععرف   تلك المواقامجم  صفحات فات بناًء على األرشي

لمعلوم أن جوجع  هعو أحعد أبعرز وأضعخم ومن ا(. Google, 2019) (pdf )المتاحة ف  صيغة ب  دي إف
أبرزها وأضعخمها بالفعع   ويتعوفر هعذا المحعرك علعى إمكانعات البحعل المتقعدم    إن لم يكنمحركات البحل

الت  تسمح بالبحل عن أنماط الملفات وغيرهعا معن خصعائص المواقعا العنكبوتيعة التع  يتعوفر علعى تكشعيفها 
  المحرك. 

 د البحث المتقدم في جوجل 1صورة م
 مكشفة في المحركللتوصل إلى إجمالي صفحات المواقع ال

 https://www.google.com/advanced_searchالرابط: 

اعتمععدنا فعع  عمليععة تحليعع  الععروابط الفائقععة  ومععن ثععم الكشععف عععن مععدى األهميععة النسععبية لمواقععا كمععا 
والعذي   Link Explorerاألرشيفات العربية وترتيبها فيمعا بينهعا  علعى محعرك بحعل "مستكشعف العروابط" 

 5.4 علعى تكشعيف 2019. وتوفر هذا المحرك ف  بدايعة فبرايعر Open Site Explorerكان يُدعى سابقا 
تريليون رابطة فائقة سواء بين المواقا وبعضها البعض أو داخ  الموقا  35.5تريليون صفحة عنكبوتية  و

(. وكثير  ه  الدراسات الويبومترية التع  اعتمعدت علعى هعذا المحعرك Moz, Inc., 2019العكبوتية ذاتها )
Verma & 2015Orduña Malea, ; Malea & Regazzi, 2014-(Orduña ;ف  استخراج نتائجها 

)Dastani, Atarodi, & Panahi, 2018; Lalbiakmawia, 2017 Brahman, 2017;. 

هذا وقد تم إجراء البحل ف  محرك  "جوج " و"مستكشف الروابط"  واستخراج النتائج الالزمة بهذه 
 .3/2/2019الدراسة   بتاريخ 

 

https://www.google.com/advanced_search
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  Link Explorerابط" د واجهة محرك بحث "مستكشف الرو2صورة م

 https://bit.ly/2UG2PrCالرابط: 

  نترنترشيفات على اإلاأل مواقع معايير تقييماإلطار النظري:  .7

عمليععة أساسععية ال غنععى عنهععا لكثيععر مععن األسععباب  لععع  علععى  -بصععفة عامععة  –تقيععيم مواقععا اإلنترنععت 
رأسععها التعععرف علععى مععدى أداء تلععك المواقععا لوظائفهععا الرئيسععة  ومععدى تحقيقهععا لألهععداف التعع  أطلقععت مععن 

 أجلها.

إال أنعه يمكعن خاللها تقييم مواقعا األرشعيفات العنكبوتيعة   من وكثير  ه  الطر  واألساليب الت  يمكن
نمطين رئيسين من دراسات تقييم المواقا العنكبوتية؛ أوالهمعا دراسعات التقيعيم التع  صنيف هذه الطر  ف  ت

  وثانيهمععا تلعك التعع  تركععز علععى  System-centered studiesتنصعب علععى الموقععا كنظععام للمعلومعات 
 .  User-centered studiesالمستفيدين من تلك المواقا 

إال أن  (.Vassilakaki, et al., 2014ن لععه طرقععه وأسععاليبه المنهجيععة )والحقيقععة أن كععال مععن النمطععي
الدراسعات التع  تركععز علعى الموقعا العنكبععوت  كنظعام  تسعتخدم فعع  الغالعب أسعاليب كميععة  وذلعك لتقيععيم أداء 

سعلوكيات المسعتفيدين بحسعب  -معثال  –الموقا وأساليب استرجاع المعلومات من ذلك الموقعا. فهع  تفحعص 
معدالت ولوجهم إلى صفحات الموقا أو األقسام المختلفة ف  تلك الصعفحات  وكيفيعة تعوظيفهم لمصعطلحات 
البحععل فعع  النظععام )أو الموقععا(  والخصععائص المسععتخدمة فعع  تطععوير النظععام بمععا يلبعع  احتياجععاتهم مععن 

أبعرز األسعاليب المنهجيعة  Web Log Analysisكبوتيعة المعلومات. وتعد االستبانة  وتحلي  السعجالت العن
 . لهذا المنحى

https://bit.ly/2UG2PrC
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فع  األسعاس إلعى  qualitativeأما الدراسات الت  تركز على المستفيد  فتعتمد على األساليب النوعيعة 
سعلوكيات المسعتفيدين فع  إجعرائهم لعمليعات بحعل محعدد    -معثال  –جانب الكمية؛ وذلك بغرض استكشعاف 

رات الت  تم اتخاذها أثناء عملية البحل  إضافة إلى العوام  الت  تؤثر ف  سعلوكيات البحعل واألفكار والقرا
search behaviors   ومن األساليب المنهجية المستخدمة ف  هعذه المقاربعة: المقابلعة الشخصعية  وتحليع .

ظريعععة   والمالحظعععة  والنThink-aloud Protocolsالمضعععمون  ومعععا يسعععمى بمراسعععيم التفكيعععر جهريًعععا 
  إضععافة إلععى Relevance  ومععدى الصععالحية أو االتصععا  بالموضععوع Grounded theory المؤسسععة

 االستبانة أيًضا. 

  وهع  إحعدى  user studiesوتنتم  الفئة األخير  من الدراسات إلى ما يسمى بدراسات المستفيدين 
  information seeking behaviorفئعات معا يطلعق عليعه اليعوم دراسعات سعلوكيات التمعاس المعلومعات 

والتعع  تعععد فعع  مجععا  األرشععيف ظععاهر  حيثععة نسععبيًا مقارنًععا بمجععا  المكتبععات والمعلومععات. وحتععى منتصععف 
ثمانينيععات القععرن العشععرين  وأوائعع  تسعععينيات نفععس القععرن  كععان الحفععاظ علععى الوثععائق التاريخيععة  ولععيس 

(. كمعا يعرى العبعض أن دراسعات 17Dorey, 20الوصعو  إليهعا  هعو المسعيطر علعى دراسعات األرشعيف )
المستفيدين من األرشيفات المتاحة على اإلنترنت قليلة للغاية  كما أنه ال يجمعها أي إطعار مشعترك لعناصعر 

 (.Feliciati & Alfier, 2014التقييم )

ومن الدراسات التع  اتخعذت ذلعك المنحعى األخيعر  دراسعة انصعبت علعى  أرشعيفات الواليعات المتحعد  
قيامهععا بجمععا المعلومعات عععن المسععتفيدين وعععن معدى اإلفععاد  منهععا  وكيفيعة توظيععف هععذه األرشععيفات وكيفيعة 

لمواقعها لإلعالم عن أنشطتها ومن ثعم اسعتقطاب أوجعه العدعم المختلفعة لهعا  وذلعك باسعتخدام أسعلوب تحليع  
م معلومععات (. وخلصععت الدراسععة إلععى أن مواقععا أرشععيفات الواليععات المتحععد  تقععدRhee, 2010المضععمون )

منها  وأنهعا فع  حاجعة إلعى توظيعف مواقعهعا بصعور  أفضع   شحيحة عن المستفيدين منها وعن مدى اإلفاد 
 ألج  دعمها بصور  أكثر فعالية.

كما حاو  "دوراي" ف  أطروحته للدكتوراه استشكاف مدى جدوى مواقا أرشيفات الجامععات الكنديعة 
(Dorey, 2017)يستين  أوالهما بناء نموذج مفعاهيم    وذلك بناًء على مرحلتين رئconceptual model 

عنصًرا تمثع  قعوام هعذا  36ف  ضوء  efficiencyوكفايتها  effectiveness  وقياس مدى فعالية المواقا 
النموذج. وتمثلت المرحلة األخرى ف  استطالع آراء طالب البكالوريوس ف  مجا  التاريخ عن تصعوراتهم 

المعلومات ف  مواقعا هعذه األرشعيفات  والصععوبات التع  تعواجههم فع  المالحعة  حو  أساليب الوصو  إلى
 بين صفحات تلك المواقا.

  لتحديععد Qualitative methodsواسععتخدمت إحععدى الدراسععات بعععض األسععاليب المنهجيععة النوعيععة 
المتبادلعة السمات المشتركة والمختلفة لمحتويات بعض األرشيفات الروسعية  وذلعك بهعدف تطعوير العالقعات 

(. وركععزت .Romanova, E., n. dبععين األرشععيفات الروسععية والمسععتفيدين منهععا فعع  البيئععة الرقميععة )
ومحتوى مواقا األرشيفات الروسية   structureالدراسة  لتحقيق األهداف المبتغا  منها  على تحلي  بنيان 

ة؛ وخلصت إلى أن تفعيع  أسعاليب والمنتديات  وصفحات التواص  لتلك األرشيفات على الشبكات االجتماعي
التواص  فيما بين األرشيفات والمستفيدين منها  يعد شعرًطا رئيًسعا لتطعوير نشعاط المؤسسعات األرشعيفية فع  

 البيئة الرقمية.

 modelإحدى البوابعات األرشعيفية الضعخمة فع  إيطاليعا  تعم تصعميم نمعوذج تناولت وف  دراسة حالة 
لمتاحة على اإلنترنت بناًء على احتياجات المستفيدين  وخبراتهم  ومدى للكشف عن مدى جود  األرشيفات ا

. وخلصت الدراسة إلى أنعه البعد معن إتاحعة التعرال األرشعيف  علعى (Feliciati & Alfier, 2014)رضاهم 
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أوسععا نطععا   واالسععتفاد  فعع  ذلععك مععن التقنيععات والمعععايير المعمععو  بهععا فعع  دراسععات التفاععع  بععين البشععر 
 .human-computer interactionاإللكترونية   والحاسبات

أما الفئة الثانية من الدراسات الت  تناولت مواقا األرشيفات العنكبوتية كنظعام  فهع  أكثعر انتشعاًرا معن 
معن  Seo & Son (2012)تلك الت  تركز علعى المسعتفيدين. ومعن هعذه الدراسعات معا تعوفر عليعه الباحثعان 

  usabilityوقابليتهععا لإلفععاد   usefulnessتقيععيم مواقععا األرشععيفات الجامعيععة الكوريععة مععن حيععل جععدواها 
 بوظائفيعة تلعكلتلك المواقا  وذلك بهعدف االرتقعاء  accessibilityومدى جود  المعلومات وقابلية الوصو  

علعى زيعاد  نسعبة الوثعائق الرقميعة  المواقا وجدواها. وأوصت هذه الدراسة بأنه على تلك المواقا أن تعمع  
  والخععدمات chatting rooms  وغععرف المحادثععة blogsالمععدونات  نوتطععوير قنععوات التواصعع  بهععا معع

المرجعية الرقمية  وذلك لتفعي  اإلفاد  من وثائقها الرقمية. كما ترى الدراسة أنه علعى األرشعيفات الجامعيعة 
الرقميععة ذات الصععلة  وتصععميم مواقععا عنكبوتيععة وواجهععات  جععراءات المنهجيععة لبنععاء مجموعاتهععااتخععاذ اإل

وذلك لتحقيق رضعا المسعتفيدين منهعا  كمعا أنعه  user-friendly interfacesاستخدام أكثر ألفةً ف  التعام  
 المستخدمة ف  تقييم المواقا العنكبوتية. accessibilityعليها اتباع معايير قابلية الوصو  

ات المتاحععة علععى مواقععا األرشععيفات  أحععد المقومععات المهمععة فعع  فعاليععة ويعععد تنظععيم مصععادر المعلومعع
 األسعاليب الرئيسعة لتنظعيم علعى تحليع  ,Xiao-Yun) 2010دراسعة ) الوصو  إلى تلك المصادر. وتوفرت

األرشعيفات الصعينية مقارنعة بعبعض األرشعيفات األجنبيعة  وبصعفة خاصعة  مواقعا فع  المستخدمة المعلومات
  وإمكانععات البحععل فعع  taxonomicى الخععط المباشععر  وهرميععة التصععنيفات الشععجرية إمكانععات البحععل علعع

النصوص الكاملة  ومعايير واصفات البيانات )الميتاداتا(. وخلصت الدراسة إلى بعض المعوقات فع  تنظعيم 
 المعلومات ف  تلك المواقا  وأساليب التغلب عليها.

  search terms analysis( أسعلوب تحليع  مصعطلحات البحعل  Rieh, 2011واسعتخدم "راي" )
ف  محاولة التعرف على مدى تأثير تلك المصطلحات ف  الوصو  إلى خدمات المعلومات األرشيفية بموقعا 
األرشععيف الرئاسعع  الكععوري. وقععد تععم تحليعع  مصععطلحات البحععل فعع  هععذه الدراسععة وفقععا لثالثععة أنمععاط هعع : 

ماء الرؤساء  والفئات الموضوعية لمصعطلحات البحعل. وتوصعلت الدراسعة مصطلحات البحل العامة  وأس
إلى أن تحلي  مصعطلحات البحعل فع  الموقعا لعه دالالتعه التطبيقيعة فيمعا يتصع  بتطعوير خعدمات المعلومعات 
األرشيفية  وبصفة خاصة الخدمات ذات الصلة بالمحتوى  كما أوصت الدراسعة بمعا ينبغع  أن يشعتم  عليعه 

 سام المواقا الصديقة  ومعرض األرشيف  والقسم التعليم .الموقا ف  أق

 Pacios & Merino  نعاق   Spain’s Transparency Actوف  ضوء قعانون الشعفافية بأسعبانيا 

موقعًعا  61مدى إتاحة بعض الوثائق والمعلومعات كمؤشعرات علعى الشعفافية اإلداريعة  وذلعك علعى  (2018)
صلت الدراسة إلى أنه على الرغم معن تعوافر بععض المؤشعرات الجيعد  من مواقا األرشيفات التاريخية. وتو

ف  هذا السيا   إال أن بعض المعلومات كان شحيًحا وال سيما فيما يتصع  باألهعداف التنظيميعة لألرشعيفات  
فضععال عععن نععدر  المنشععور مععن تقاريرهععا السععنوية. أمععا المعلومععات األكثععر شععيوًعا فتشععم  خريطععة تصععنيف 

جراءات اإلفاد  من الخدمات  والمواثيق ذات الصلة بالمواطنين. وخلصت الدراسعة إلعى أن المجموعات  وإ
األرشيفات  الت  تركز )ف  رسالتها ورؤيتها العامة( علعى مهمتهعا فع  تطبيعق القعوانين معن قبع  المؤسسعات 

الدراسعة بأنعه علعى التابعة لها  تتجاه  التزاماتها اإلدارية فيما يتص  بنشر األحكام الخاصة بذلك. وتوصع  
األرشععيفات التاريخيععة  بوصععفها مؤسسععات للخدمععة العامععة يععتم تمويلهععا مععن قبعع  الحكومععات  اتبععاع الشععفافية  

 وتوفير المعلومات المنصوص عليها ف  القوانين ذات الصلة  على مواقعها العنكبوتية.

ف علعى خصعائص   حاولعت إحعدى الدراسعات التععرSWOTواعتماًدا على أسلوب التحليع  الربعاع  
(. Pavelin, 2012مواقععا األرشععيفات الكرواتيععة  بوصععفها أدوات تواصعع  فعالععة مععا المسععتفيدين منهععا )
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وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من بعض أوجه القصور فع  تلعك المواقعا  إال أنهعا مصعممة بصعفة عامعة 
  بنعاًء علعى جوانعب ععن كيفيعة تحسعين مواقعا األرشعيفات الكرواتيعة SWOTبشك  مرض. وكشف أسلوب 

 القو  ومواطن الضعف فيها  والفرص والتهديدات الت  تواجهها.

 weighted featuresوقليلعة هعع  الدراسععات التقييميعة التعع  تعتمععد علعى نمععوذج للخصععائص المرجحعة 
علععى المواقععا للمواقععا العنكبوتيععة األرشععيفية  وتسععتخدم هععذه الدراسععات مؤشععرات عامععة يمكععن أن تنطبععق 

 إلى تصميم Faba & María (2014)ة كما تنطبق على غيرها من المواقا. ومن هنا هدفت دراسة األرشيفي
فيمعا  وترتيبهعا اإلسعبانية  المرجحعة بغعرض تقيعيم مجموععة معن مواقعا األرشعيفات للخصائص شام  نموذج

ومعن ثعم االرتقعاء بمعدى قابليعة الوصعو  إليهعا  يتص  بمدى جودتها بناًء على ما تشتم  عليه من خصعائص 
accessibility هنا على معاملين المرجحة من قب  مجتما المستفيدين. واعتمد تصميم نموذج "الخصائص "
معن مواقعا األرشعيفات   المعلومعات باسعترجاع صلتها لمدى ـًاوفق خصيصة لك  المحدد الوزنرئيسين هما: 

 الخصيصة.  ومدى امتثا  موقا ك  أرشيف لهذه

أن الموقععا األرشععيف  يعععد أحععد المقومععات الرئيسععة لمععا يسععمى باإلضععفاء المعلومععات   ويععرى الععبعض
  كمعععا أنعععه يمثععع  أدا  أسعععاس كمنصعععة لتعععوفير المعلومعععات archival informationizationاألرشعععيف  

ألرشعيفات اإلقليميعة موقعًا ل 30بتقييم  (Ning, 2011)األرشيفية. وللتحقق من ذلك  قامت إحدى الدراسات 
الصينية  وذلك من حيل عناصر ثالثة ه : مدى إتاحتها للمصادر األرشعيفية  ومعدى تشعغيلها وفقعا لمبعادئ 

 . website functions  والوظائف الت  تحققها تلك المواقا  business operationإدار  األعما  

األرشعيفات علعى الشعبكة العنكبوتيعة   وهكذا يمكن القو  من خال  االستعراض السابق إن تقيعيم مواقعا
فعع  بيئععات ودو     تععم تناولهععادراسععتها بععالتركيز علععى المسععتفيدين منهععاسععواء مععن حيععل دراسععتها كنظععام أو 

مختلفة مث  الواليات المتحد   وكندا  والصين  وروسيا  وإسبانيا  وكوريا؛ كما انصبت على أنمعاط مختلفعة 
لوطنية  والرئاسية  واإلقليمية  وأرشيفات الجامعات  والبوابات. فضعال من المواقا  مث  مواقا األرشيفات ا

عن ذلك  اعتمدت هذه الدراسات على أساليب منهجية متنوعة  يعكس ك  منها األهداف المبتغا  منها  ومن 
 ثم اختلفت المعايير الت  انصبت عليها. 

 . الدراسات السابقة8

ف  ضوء معا تعوافر لنعا معن االتجاهعات العامعة فع  تقيعيم المواقعا العنكبوتيعة لألرشعيفات  كمعا ورد فع  
القسم السابق  يمكننا مالحظة الفقر الشديد ف  الدراسات العربية السابقة ف  هذا الموضوع  حيعل ال يتعوافر 

السععبب فعع  ذلععك  كمععا هععو منهععا سععوى دراسععتين صععريحتين عععن المواقععا العنكبوتيععة لألرشععيفات العربيععة. و
واضح  هو الضعف الشديد ف  إنشاء مواقا األرشيفات ذاتها. ففيمعا ععدا األرشعيفات الوطنيعة  التع  تنصعب 

كأرشيفات  –عليها هذه الدراسة  ال نكاد نقا على أي نمط آخر من أنماط األرشيفات العربية على اإلنترنت 
 الجامعات أو المحافظات مثال.

إبعععراهيم  سعععتين  أطروحعععة أكاديميعععة مععر علعععى نشعععرها حعععوال  عشعععر سعععنوات )وأولععى هعععاتين الدرا
معايير ومتطلبات إنشاء موقا لألرشيف العوطن  علعى اإلنترنعت فع  ضعوء تحليع  وتقيعيم (  تناولت 2009

نماذج لمواقا األرشيفات الوطنية العالمية والعربية على اإلنترنعت  والوقعوف علعى معواطن القعو  والضععف 
  مععن ثععم إلععى معععايير ومتطلبععات إنشععاء موقععا لألرشععيف الععوطن  علععى اإلنترنععت. وانصععبت فيهععا  والوصععو
موقعًععا ألرشععيفات وطنيععة منهععا ثالثععة أرشععيفات عربيععة  وكشععفت أن هنععاك صعععوبة فعع   14الدراسععة علععى 

الوصععو  إلععى بعععض مواقععا األرشععيفات الوطنيععة علععى اإلنترنععت عبععر محركععات البحععل نتيجععة لعععدم اتبععاع 
الصحيحة ف  إعدادها  وأنه يوجد تباين واضح بين مواقا األرشيفات على اإلنترنت؛ فمنها معا يععد المعايير 
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مواقا تفاعلية ومنها معا يععد محعض مواقعا تعريفيعة. ولعع  هنعاك حاجعة إلعى إععاد  دراسعة هعذا الموضعوع  
 وذلك بعد تلك الفتر  الطويلة على إعداده ونشره.

 13وهع  أقعرب الدراسعات لموضعوعنا هعذا  فمعر عليهعا حعوال  (  2006  لوكأما الدراسة األخرى )
عاًما  وركزت على حصر وتقييم مواقا اإلنترنت للمراكعز الوطنيعة العربيعة لألرشعيف معن حيعل التصعميم  
والمحتوى الموضوع   والحداثة  وإتاحة االستخدام  ومعا تتضعمن معن صعفحات وروابعط  ومعدى مطابقتهعا 

لعععم تصععع   المواقعععا. وكشعععفت الدراسعععة أن مراكعععز األرشعععيف العربيعععة لتقنعععين "دبلعععن كعععور" فععع  توصعععيف
المستوى المطلوب ف  استثمار تقنيات المعلومات واالتصاالت ف  تنظيم وإععداد مجموعاتهعا األرشعيفية  إلى

وإتاحتهعا للمسععتفيدين رقميًععا عبععر مواقعهعا  وأن أغلععب هععذه المواقععا يعععان  معن ضعععف فعع  معععايير التصععميم 
ل عععن المعلومععات  ونععدر  فعع  تطبيععق تقنععين "دبلععن كععور"  فضععال عععن ضعععف الععروابط والتصععفح والبحعع

المشتركة فيما بعين تلعك المواقعا. وبعالرغم معن هعذا الملمعح األخيعر العذي تعلعق بالقياسعات العنكبوتيعة  إال أن 
نيف أو الدراسة لم تحاو  استخراج معام  التأثير العنكبوت  لمواقا األرشيفات  ولعم تهعدف معن ثعم إلعى تصع

 ترتيب تلك المواقا بناء على هذا األسلوب.

 األرشعيفات الوطنيعة العربيعة تناولعتالعربية المنشور  حديثًا ووفيما عدا ذلك  يتوافر بعض الدراسات 
  وهو ما نركز عليه ف  هذه المراجعة. وانصب أكثر هذه الدراسعات ف  ضوء تقنيات المعلومات المعاصر 

التواصع  االجتمععاع . وأقعدم هععذه الدراسععات   ووسععائط Web 2.0للعنكبوتيعة  علعى تطبيقععات الجيع  الثععان 
ف  األرشيفات الوطنية  ما اتخاذ األرشعيف العوطن   2.0وتناولت تطبيقات الوب  2012زمنيا نشرت عام 

األمريكعع  نموذًجععا مقارنًععا  وتوصععلت إلععى أن األرشععيفات العربيععة لععم تسععتفد مععن قريععب أو بعيععد مععن تلععك 
 (.  2012لشريف  ابالرغم مما تملكه من كنوز وثائقية ) التطبيقات

وتناولت إحدى الدراسات مدى اإلفاد  من شبكات التواص  االجتمعاع   بصعور  أقعرب معا يكعون إلعى 
(. 2017الشمو   وذلك بالتطبيق علعى األرشعيفات العربيعة مقارنعة بعبعض األرشعيفات األجنبيعة )الصعاوي  

ربيًا مقارنعا بخمسعة أرشعيفات أجنبيعة  وتوصعلت إلعى أن األرشعيفات العربيعة أرشيفًا ع 12وتناولت الدراسة 
المتاحة على الشبكات االجتماعية ليست لها استراتيجية محدد  ومعلنة من استخدام تلك الشعبكات  وأن أكثعر 
المنصععات اسععتخداًما لععدى األرشععيفات العربيععة هعع  فيسععبوك ويوتيععوب وتععويتر علععى التععوال   إال أن معععد  

 هامها ف  المحتوى النص  والمصور والمرئ  أق  كثيًرا مما تسهم به األرشيفات األجنبية.إس

وقامت دراستان بالتركيز علعى شعبكة واحعد  معن الشعبكات االجتماعيعة  هع  فيسعبوك  انصعبت أوالهعا 
( على ثمانيعة أرشعيفات عربيعة لهعا حسعابات علعى هعذه الشعبكة  وتوصعلت إلعى أن حضعور 2018محمود  )

األرشععيفات علععى هععذه الشععبكة هععو حضععور شععكل  بغععرض الوجععود اإللكترونعع  فحسععب  وال يعكععس القيمععة 
التاريخية لألرشيفات الوطنية العربية  كما توصلت إلى أن أكثر الصفحات تفاعال ونشاطا على فيسبوك ه  

 صفحة األرشيف الوطن  لسلطنة ُعمان.

كععزت علععى مععدى اإلفععاد  مععن فيسععبوك مععن قبعع  أمععا الدراسععة الثانيععة فكانععت أكثععر تخصيًصععا حيععل ر
(. وتناولت الدراسة ثمانية أرشيفات عربيعة 2018األرشيفات الوطنية العربية ف  التنمية المستدامة )اللبان  

مقارنة بأربعة أرشيفات أجنبية  وتوصلت إلى أنه بالرغم من أن األرشيفات العربية أفادت معن فيسعبوك فع  
ة المستدامة ومبادراتها  إال أن األرشيفات األجنبية كانت أكثر منها تفعاعال كمعا أن الترويج إلى أهداف التنمي

 منشوراتها كانت أكثر ثراًء ف  المحتوى.

وتفردت إحدى الدراسات بالكشف عن مدى حضور وفعالية األرشيفات الوطنية والمكتبات والمتعاحف 
وتناولت خمسة أرشيفات عربية مقابع  ثالثعة (  2016الرئاسية على شبكة اجتماعية أخرى ه  تويتر )ندا  
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أرشيفات ومكتبات أجنبية. وتوصلت الدراسة إلى أنه بعالرغم معن أن األرشعيفات العربيعة محع  الدراسعة لهعا 
 حساب على تويتر  إال أنها ال تتبنى استراتيجية وسياسة واضحة لحضورها على هذه الشبكة.

  فتمثلهعا دراسعتان العربيعة التع  تناولعت األرشعيفات الوطنيعة أما الفئة الثانية من هذه الدراسات السابقة
خعدمات المعلومعات ف  موضوع خدمات المعلومات ف  البيئة اإللكترونية. وتناولت أولى هاتين الدراسعتين "

" بحسعب عنعوان الدراسعة رشعيفات العربيعة منهعاالوطنيعة علعى شعبكة الويعب وموقعف األرشيفات الرقمية باأل
ن أوانصععبت علعى عشععر  أرشعيفات وطنيععة منهعا ثالثععة أرشعيفات عربيععة  وانتهعت إلععى  ( 2017)الشعريف  
حعين أن  ف  وأستراليا  يابريطانك  من الواليات المتحد  ورشيف أ ف ذه الخدمات تقدم بشك  كام  معظم ه

 األرشيفات العربية.   مواقاقدم فالقلي  منها يُ 

لعم  رشيف واحد هو دار الوثعائق المصعرية  إال أنهعا( فركزت على أ2008أما الدراسة الثانية )أحمد  
خععدمات ل افيمععا عععدا إشععارتهاللهععم بصععفة خاصععة للععدار تتعععرض للخععدمات المقدمععة عبععر الموقععا العنكبععوت  

نشعر  أخبعار  ععدادن خال  موقعها علع  اإلنترنعت بالقديم هذه الخدمات مة  وأن الدار بدأت تاإلحاطة الجاري
 .دورية يتم تحديثها على الموقا باستمرار

لعى تحليع  وتقيعيم الميتاداتعا فع  مواقعا األرشعيفات الوطنيعة على جانب آخر  هعدفت إحعدى الدراسعات إ
  وبيان مدى حرص األرشيفات الوطنية علعى توكيعد الجعود  فع  صعياغة (2016)الصاوي   على اإلنترنت

ً  57قد شم  التحلي  . وعالمية ف  هذا الصددالميتاداتا مقارنة بالمعايير ال  منها سبعة أرشيفات عربية  أرشيفا
وكشفت الدراسة ععن ضععف اسعتخدام تيجعان الميتاداتعا فع  األرشعيفات الوطنيعة عامعة والعربيعة منهعا بوجعه 

 -األرشيفات موضوع الدراسعة  مجم  % من45.6بنسبة  -( أرشيفاً 26تضمن ) على سبي  المثا خاص؛ ف
 .من تيجان الميتاداتااج واحد إلى تاجين فحسب من ت

( إلعععى توثيعععق تجربعععة األرشعععيف العععوطن  األمريكععع  2018كمعععا هعععدفت دراسعععة أخعععرى )الصعععاوي  
ا بأربعة أرشيفات أجنبية وأخرى عربية هع  مصعر اإللكترونية  مقارنً  الوثائق إدار  على التدريب مجا  ف 

إلعى أنعه باسعتثناء األرشعيف العوطن  التونسع   ال يوجعد والعرا  وسلطنة عمان وتونس. وخلصعت الدراسعة 
على المواقا اإللكترونيعة لألرشعيفات العربيعة األخعرى خطعط تعدريب واضعحة ومفصعلة  وأن كع  معن هيئعة 
الوثائق والمحفوظات الوطنية بعُمان ودار الكتب والوثائق العراقية قصرت خدماتها فحسعب علعى أخصعائي  

 ها من المجتمعات العربية.الوثائق ف  مجتمعها دون غير

  إال أنعه الوبومتريقعامن ناحية أخرى  كثير  ه  الدراسات العربية التطبيقية الت  انبنعت علعى أسعلوب 
ال توجد دراسة منها تناولت األرشيفات الوطنية أو أي نمط آخر من أنماط األرشعيفات؛ وإنمعا منهعا معا ركعز 

(  أو المخطوطععات )البوسعععيدي  2016رقميععة )نععاج   (  أو المسععتودعات ال2010علععى المكتبععات )كلععو  
 (. 2009(  أو الدوريات )غنيم  2014

فعراج  ؛ 2012  الهاشم؛ 2016وأكثر الدراسات العربية انصب على الجامعات )عز الدين وفراج   
أبعرز الجامععات  وذلك ف  سيا  حعرص المؤسسعات والمجتمعا العلمع  العربع  علعى التععرف علعى( 2006
وترتيبها فيما بينها. والبد هنا من اإلشار  إلى أبرز مواقعا تصعنيفات الجامععات علعى مسعتوى الععالم العربية 

وهععو موقععا "ويبععومتريكس" اإلسععبان  الععذي يهععدف إلععى تشععجيا النشععر اإللكترونعع  علععى اإلنترنععت  ودعععم 
المععايير التع   مبادرات الوصو  الحر للمطبوعات العلمية وتيسير الوصو  إليهعا علعى الشعبكة؛ وهع  أبعرز

 Webometrics Ranking of Worldينبنع  عليهعا اختيعار أكثعر الجامععات تعأثيًرا وفقعا لهعذا الموقعا )

Universities, 2019 .)مفيد  ف   الجامعات  ومن بينها هذا التصنيف  تعد جد صنيفاتتمن الواضح أن و
لتقيعيم معدى تطعور كع  جامععة  امهًمع امؤشرً ومن ثم فالنها تعد   وام  المؤثر  على نوعية الجامعاتقياس الع

 (.2018)فراج   وأهميتها وسمعتها العالمية
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 . نتائج الدراسة9

  مواقع األرشيفات الوطنية العربيةصفحات  9/1

يتفععاوت مععدى ثععراء مواقععا األرشععيفات الوطنيععة العربيععة مععن حيععل كععم الصععفحات تفاوتًععا شععديًدا  فبينمععا 
  موقعا سعلطنة ُعمعان  ال يتخطعى صعفحة واحعد  أو صعفحتين فع  مواقعا يتجاوز األلف  صفحة عنكبوتية فع

 أخرى.

( أن المجمععوع الكلعع  لصععفحات مواقععا األرشععيفات جميعًععا )وفقععا لمحععرك البحععل 2ويكشععف جععدو  )
% 10صفحة عنكبوتية. ويمكن تقسيم تلك المواقا إلى ثالل فئات  أولها معا يزيعد ععن  5852جوج ( يبلد 

% معن مجمعوع الصعفحات. وتقعا فع  1%  والفئة الثالثة تق  ععن 10-2يها يبلد من من هذا المجموع  وثان
الفئة األولى أرشيفات ك  من سلطنة ُعمان  واإلمارات  والبحرين  على التوال ؛ ويبلد موقا سلطنة عمعان 
ء منها ما يقرب من ثلث  مجموع صفحات األرشيفات جميعًا. وعلى العموم  يعد ذلك مؤشًرا علعى معدى ثعرا

 المحتوى الذي تتميز به مواقا أرشيفات تلك الدو  الثالل.

موقععا أرشععيف سععلطنة ُعمععان  مععن الناحيععة الهيكليععة  باشععتماله علععى أقسععام  يمتععازعلععى سععبي  المثععا   و
رئيسععة  هعع  التعريععف الععواف  بهيئععة الوثععائق  وأخبارهععا  وخععدماتها  والمكتبععة اإلعالميععة التعع  تشععتم  علععى 

ة )تتمث  ف  إصدارات الهيئة(  إضافة إلعى قسعم إدار  الوثعائق. ويتعيح الموقعا إمكانيعة مصادر إعالمية علمي
البحععل فعع  الموقععا نفسععه فضععال عععن المحفوظععات التعع  يشععتم  عليهععا الموقععا. وكثيععر  هعع  الصععور وملفععات 

( pdf بعه )المتاحعة فع  صعيغة "بع  دي إف" الفيديو الت  يشتم  عليها الموقا  وإن كان عدد الملفات الثريعة
 ضعيفًا بالمقارنة بعدد الصفحات  وبالمقارنة بالنشاط العلم  نفسه للهيئة. 

أمععا موقععا أرشععيف اإلمععارات  والععذي تبلععد صععفحاته مععا يقععرب مععن ربععا مجمععوع صععفحات األرشععيفات 
جميعًا  فيشتم  على أقسام كثير  ه  التعريف باألرشيف الوطن   واآلبعاء المؤسسعين  والوظعائف المتاحعة  

بة اإلمارات  وجولعة فع  األرشعيف بمعا يشعتم  عليعه معن نصعوص ووثعائق وصعور  وإتاحعة الخعدمات ومكت
الوثائقية  والخدمات التعليمية  والمركز اإلعالمع  العذي يشعتم  علعى اإلصعدارات اإللكترونيعة ومنهعا مجلعة 

اال علعى الوثعائق علمية محكمة ه  )ليوا(. وعلى العموم  فالن هذا الموقعا هعو أكثعر مواقعا األرشعيفات اشعتم
 .pdfالثرية المتاحة ف  صيغة "ب  دي إف" 

ا لعدد صفحات كل منهاوفقً  األرشيفات الوطنية العربيةمواقع  مدى ثراءد 2جدول م  

د3/2/2019في  البحث إجراء تمم  

 األرشيف الوطني
 عدد صفحات
 الموقع

% من المجموع الكلي 
 لصفحات المواقع

عدد الملفات الثرية 
 دpdfصيغة مالمتاحة في 

% من 
صفحات 
 الموقع

 2.3 47 34.8 2040 سلطنة ُعمان

 9.7 132 23.2 1360 اإلمارات

 0.6 5 13.2 775 البحرين

 13.2 82 10.5 619 المغرب

 3.8 20 9 526 ليبيا

 31.8 106 5.6 333 تونس
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 األرشيف الوطني
 عدد صفحات
 الموقع

% من المجموع الكلي 
 لصفحات المواقع

عدد الملفات الثرية 
 دpdfصيغة مالمتاحة في 

% من 
صفحات 
 الموقع

 0.7 1 2.4 140 السعودية

 - - 0.7 40 فلسطين

 - - 0.3 16 سوريا

 - - 0.03 2 جزر القمر

 - - 0.01 1 األردن

    5852 المجموع

 

 
 د الموقع العنكبوتي لـ"هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية" بسلطنة َعمان 3صورة م

 األكثر حظوة بين مواقع األرشيفات الوطنية العربية في عدد الصفحات 
 .om/www.nraa.govالرابط: 

 –وعلى الجانب اآلخر  وبالنسبة ألق  األرشيفات احتواًء على الصفحات العنكبوتية  ربمعا نجعد ععذًرا 
(  إال أننا كيف نجد عذًرا ألرشيفات الدو  األخرى والتع  2004لألرشيف الفلسطين  حديل النشأ  ) -مثال 

 بها حركة معلوماتية ووثائقية كبير  مث  األردن وسوريا.

وفيما يتص  بالملفات الثرية  والت  تشعير إلعى معدى اهتمعام األرشعيفات الوطنيعة بحفعظ الوثعائق التع    
والتحميع  وهع  تاحتها لجمهور المستفيدين وفقًا ألبرز صيد الملفات وأفضلها بالنسبة للحفعظ تشتم  عليها وإ

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.nraa.gov.om/
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  فالننعا نجعد أن مواقعا أرشعيفات تعونس والمغعرب واإلمعارات هع  األكثعر حرًصعا  pdfصيغة "ب  دي إف" 
% من مجموع صفحات ك  منها على التعوال . ونجعد أن 9.7% و13.2% و31.8على هذا  وذلك بنسبة 

متعاح علعى الموقعا فع  صعيغة )بع  دي إف( مخعتص بالالئحعة ملعف واحعد فقعط   وقا أرشيف السعودية بعهم
 التنفيذية لنظام المحاما  ف  المملكة.

وعلععى العمععوم  تفيععد هععذه المؤشععرات بععأن أغلععب مواقععا األرشععيفات الوطنيععة العربيععة إنمععا أتيحععت فعع  
بية  دون الحرص على إتاحة الوثائق ذاتها. والحقيقة أنه األساس لتوفير الخدمات اإلعالمية والبحثية والتدري

إذا كان هناك بعض القيود على إتاحة الوثائق المعاصر   فالنه البد من إتاحة الوثائق التاريخية تيسعيًرا علعى 
الباحثين والمؤرخين ف  التعرف على تلك الثرو  الوثائقية الهائلة الت  تتوفر عليهعا األرشعيفات الوطنيعة معن 

 تلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية  ... إلخ.مخ

 الروابط الفائقة لمواقع األرشيفات الوطنية العربية، ومعامل التأثير العنكبوتي لها  9/2

( الذي يكشف عن ك  من العدد الكل  للروابط الموجهعة لمواقعا األرشعيفات 3نالحظ بدايةً ف  جدو  )
ن العروابط الداخليعة والخارجيعة منهعا  أن محعرك البحعل المسعتخدم لعم يكشعف ععن أي الوطنية  وعدد ك  مع

روابط موجهة إلى ك  من أرشيف  فلسطين وجزر القمر. كما نالحظ أنه تم استبعاد النتائج الخاصة بك  من 
أرشععيف  األردن وسععوريا  وذلععك ألن نطععا  األو  نطععا  فرععع  مععن نطععا  المكتبععة الوطنيععة األردنيععة وهععو 
صععفحة واحععد  مكشععفة فعع  محععرك البحععل واكتشععفنا أن الععروابط موجهععة إلععى النطععا  األسععاس  والثععان  ألن 
صفحاته عبار  عن صفحات عنكبوتية متفرقة تتبا ف  األساس "المديرية العامة لآلثعار والمتعاحف" صعاحبة 

 النطا  الرئيس للموقا.

ات الوطنيعة  نالحعظ أن أكثعر معوقعين حظيعا وفيما يتص  بتحلي  العروابط الفائقعة لبقيعة مواقعا األرشعيف
بأكبر عدد من الصفحات العنكبوتية قد حظيا أيضا بعأكبر ععدد معن العروابط؛ بمعا يعد  علعى األهميعة النسعبية 
لزياد  عدد صفحات الموقا ودور ذلك ف  استقطاب مزيد من الروابط الفائقة. كما نالحظ أنه بالرغم من أن 

كًما ف  صفحاته من أرشيف اإلمارات  إال أن األخير أكثعر حظعو  بمجمع   موقا أرشيف سلطنة ُعمان أكبر
 %(. 25.4% ف  مقاب  35.5الروابط الفائقة )

إال أنه ف  الحقيقة  وكما يكشف نفس الجدو   فالن أكثر العروابط الفائقعة المتجهعة إلعى معوقع  أرشعيف 
اخلية أو ذاتية وذلك بنسعبة تتفعاوت بعين اإلمارات وُعمان  وكذلك أرشيف  البحرين والسعودية  ه  روابط د

بتماسعك البنيعة الداخليعة لهعذه المواقعا معن  –معن ناحيعة  –% من مجم  الروابط ؛ بما يفيعد 93.3-99.5%
إلى تقوقا هذه المواقا علعى نفسعها  –من ناحية أخرى  –حيل ترابط صفحاتها ببعضها البعض  وبما يشير 

 على كم  الروابط الخارجية الموجهة إليها من قب  المواقا األخرى.بالمقارنة بمدى شهرتها وتألقها بناًء 

وأبرز األرشيفات العربية فيما يتص  بنسبة ك  معن العروابط الذاتيعة والخارجيعة الموجهعة إلعى موقعهعا 
% على التعوال   يليعه أرشعيف تعونس بنسعبة الثلثعين إلعى الثلعل 86.7% و13.2هو أرشيف المغرب بنسبة 

نالحظ هنا أن األرشيف األخير هو األرشيف العرب  الوحيد المتاح بعثالل لغعات. وربمعا كعان  تقريبًا. ولعلنا
األمر ف  حاجة إلى دراسة مستقلة للكشف عن مدى تأثير اللغات المختلفة الت  تُتاح بهعا مواقعا األرشعيفات  

 ف  استقطاب الروابط الخارجية من المواقا األخرى.

طبيعة  على معام  التأثير العنكبعوت  العذي ينبنع  علعى ععدد العروابط وقد انعكست هذه المؤشرات  بال
  أو الكلع   SWIFالفائقة مقسما على عدد صفحات الموقا. وفيما يتص  بمعام  التعأثير العنكبعوت  البسعيط 

الفائقة إلى مجم  صفحات الموقا  فالننا نجد أن معوقع  كع  معن أرشعيف  تعونس  وهو نسبة مجموع الروابط
(. ويمكن تفسير ذلك ببساطة بكثعر  مجمع  العروابط 4هما صاحبا أكبر معام  تأثير بسيط )جدو  والمغرب 

الموجهة إلى صفحات ك  منهما مقارنة بعدد تلك الصعفحات. ويلع  ذلعك  فع  مععد  معامع  التعأثير البسعيط  
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كثعر مواقعا أ –كمعا سعبقت اإلشعار   –مواقا أرشيفات ك  من اإلمارات  وسعلطنة ُعمعان  والبحعرين؛ وهع  
األرشيفات اشتماال على ععدد الصعفحات. وجعاء أرشعيف السععودية فع  المرتبعة السادسعة قبع  أرشعيف ليبيعا  
بععالرغم مععن أن األخيععر أكبععر حجًمععا مععن حيععل عععدد الصععفحات العنكبوتيععة  نتيجععة لععنفس السععبب وهععو كثععر  

 الروابط الموجهة أو الرابطة بين صفحات الموقا األو .

ا أن تنعكس نسبة الروابط الخارجية )من مجم  الروابط الفائقة( على معام  التأثير ومن الطبيع  أيضً 
  والععذي يُعععرف بأنععه نسععبة الععروابط الخارجيععة الموجهععة إلععى الموقععا إلععى مجمعع  RWIFالعنكبععوت  المععنقح 

د  صفحات نفس الموقا. وهنا نجعد أن أرشعيف المغعرب يتبعوأ المرتبعة األولعى بعين األرشعيفات العربيعة بمعع
  ويلع  ذلعك بقيعة مواقعا األرشعيفات بنسعبة ضععيفة 85.7  يليه األرشعيف العوطن  التونسع  بمععد  144.2

 (.5)جدو   0.07-3.1للغاية تتفاوت بين 

 األرشيفات الوطنية العربية لمواقع والمنقح بسيطد معامل التأثير العنكبوتي ال3جدول م

 د3/2/2019البحث في  إجراء متم

 م
األرشيف 
 الوطني
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للروابط 
الموجهة 
 للموقع مأد

عدد 
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 الداخلية
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صفحات 
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العنكبوتي 
 البسيط مأ/جد
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العنكبوتي 
 المنقح مب/جد

 - - 1 - - - األردن 1

 2.77 151.8 1360 3775 202677 206452 اإلمارات 2

 3.1 47.3 775 2444 34262 36706 البحرين 3

 85.7 256.2 333 28546 56777 85323 تونس 4

 - - 2 - - - جزر القمر 5

 0.3 14.1 140 48 1933 1981 السعودية 6

7 
سلطنة 
 َعمان

147939 147275 664 2040 72.5 0.3 

 - - 16 - - - سوريا 8

 - - 40 - - - فلسطين 9

 0.07 0.07 526 38 2 40 ليبيا 10

 144.2 166.3 619 89307 13654 102961 المغرب 11

   5852 124822 456580 581402 المجموع 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
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د الترتيب النسبي لمواقع األرشيفات الوطنية العربية وفقا لمعامل التأثير العنكبوتي البسيط 4جدول م
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 85.7 256.2 333 33.4 28546 66.5 56777 85323 تونس 1

 144.2 166.3 619 86.7 89307 13.2 13654 102961 المغرب 2

 2.77 151.8 1360 1.8 3775 98.1 202677 206452 اإلمارات 3
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الترتيب النسبي لمواقع األرشيفات الوطنية العربية وفقا لمعامل التأثير العنكبوتي المنقح د 5جدول م
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 144.2 166.3 619 86.7 89307 13.2 13654 102961 المغرب 1

 85.7 256.2 333 33.4 28546 66.5 56777 85323 تونس 2

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
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 3.1 47.3 775 6.6 2444 93.3 34262 36706 البحرين 3

 2.77 151.8 1360 1.8 3775 98.1 202677 206452 اإلمارات 4
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سلطنة 
 َعمان

147939 147275 99.5 664 0.5 2040 72.5 0.3 

 0.3 14.1 140 2.4 48 97.5 1933 1981 السعودية 6

 0.07 0.07 526 95 38 5 2 40 ليبيا 7
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 د الموقع العنكبوتي لـ"أرشيف المغرب" 4صورة م
 أبرز مواقع األرشيفات الوطنية العربية على العنكبوتية وفًقا لمعامل التأثير المنقح 

 /http://www.archivesdumaroc.maالرابط: 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
http://www.archivesdumaroc.ma/
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 . الخالصــــــــــة10

دوًرا مهًمعا فع  التنميعة االجتماعيعة واالقتصعادية والسياسعية ألي مجتمعا معن  تلعب األرشيفات الوطنية
المجتمعات. إال أن هذا الدور   ف  عصر التقنيعات الرقميعة  البعد لعه معن مقومعات  وعلعى رأسعها الحضعور 

 على اإلنترنت بما تشتم  عليه من منصات كالمواقا والبوابات والشبكات االجتماعية.

الكشف عن الحضور اإللكترون  لمواقا األرشيفات الوطنية العربيعة علعى الدراسة  وقد حاولنا ف  هذا
على الشبكة وفقا لمتغيرات القياسات العنكبوتية  ومن ثم تصعنيفها  وأهميتها النسبية اإلنترنت  ومدى تأثيرها
عمععان  . وقععد توصععلنا إلععى أن المواقععا العنكبوتيععة لكعع  مععن سععلطنةWeb rankingالشععبك  أو العنكبععوت  

واإلمارات والبحرين تعد أكثر مواقا األرشيفات العربية ثراًء معن حيعل كعم صعفحاتها العنكبوتيعة  تليهعا كع  
من المغرب وليبيعا وتعونس والسععودية  علعى التعوال . بينمعا تععد مواقعا أرشعيفات كع  معن تعونس والمغعرب 

ى تلعك المواقععا فعع  أحعد أبععرز صععيد واإلمعارات  علععى التععوال  أيًضعا  األكثععر اهتماًمععا بالتاحعة مصععادرها علعع
 .pdfالملفات شيوًعا ف  الحفظ والتحمي  وه  صيغة "ب  دي إف" 

مععن ناحيععة أخععرى  تتمتععا أرشععيفات كعع  مععن سععلطنة عمععان واإلمععارات والسعععودية والبحععرين  علععى 
العروابط التوال   بقو  الروابط الداخلية بعين صعفحات المواقعا العنكبوتيعة كع  منهعا  كمعا نالحعظ معدى كثعر  

الخارجيععة الموجهععة مععن نطاقععات المواقععا األخععرى إلععى مععوقع  المغععرب وتععونس. ويمكععن القععو   بنععاء علععى 
مؤشرات هذه الروابط  أن األرشيفين األخيعرين همعا األكثعر تعأثيًرا علعى الشعبكة العنكبوتيعة بعين األرشعيفات 

 ربعة األولى.العربية من حيل معام  التأثير البسيط والمنقح  تليها األرشيفات األ

وإذا أمكن القو  بأن معام  التأثير العنكبوت  يصعلح أسعلوبًا لتقيعيم مواقعا األرشعيفات الوطنيعة العربيعة 
والكشف عن تصنيفها وترتيبها النسب   مثلها مث  غيرها من أنماط المواقعا العنكبوتيعة  فالنعه ينبغع  معالجعة 

ف  البيئعة اإللكترونيعة. وعلعى رأس هعذه السعلبيات ععدم  السلبيات الت  تلق  بظاللها على األرشيفات العربية
تععوافر مواقععا عنكبوتيععة لععبعض تلععك األرشععيفات مععن األسععاس )لنسععبة تصعع  إلععى نصععف الععدو  العربيععة(  أو 
توافرها ولكن كموقا فرعع  تحعت نطعا  المكتبعة الوطنيعة أو إحعدى المؤسسعات العامعة األخعرى فع  العبالد. 

عنكبوتية المتاحة على بععض مواقعا األرشعيفات الوطنيعة  قليلعة للغايعة  وال فضال عن ذلك  فالن الصفحات ال
 تعكس الوظيفة المهمة المناط بها أرشيف الدولة من الجوانب الثقافية والعلمية واإلدارية والتاريخية.

وكما هو معلوم فع  العدوريات العلميعة  فالنهعا ال تصع  إلعى معامع  تعأثير مرتفعا إال فع  ظع  رصعانتها 
وتمتعهععا بثععراء محتوياتهععا وخضععوعها لمعععايير علميععة صععارمة. وبالمثعع   فععالن مواقععا األرشععيفات الوطنيععة 

حتملين إليهعا  ومعن العربية  ف  حاجة إلى كثير من المقومات لالرتقاء بحضورها واستقطاب المستفيدين الم
ثععم زيععاد  تألقهععا وتأثيرهععا علععى الشععبكة العنكبوتيععة. ومععن هنععا فالننععا نضععا بععين أيععدي المسععؤولين عععن تلععك 

 األرشيفات الوطنية  ومديري مواقعها العنكبوتية  التوصيات التالية: 

  من المهم أن تتوافر مواقا األرشيفات من األساس  وأن يكون لهعا نطاقهعا الخعاص بهعاdomain 
المميز لها عن غيرها من المواقعا العنكبوتيعة لمؤسسعات الدولعة )بمعا فيهعا المكتبعة الوطنيعة(  وأن 

 تتميز تلك المواقا بالثبات واالستقرار.

  البععد مععن إثععراء مواقععا األرشععيفات الوطنيععة باألنشععطة والفعاليععات ذات الصععلة  وتععوفير خععدمات
رقمية  بما يعم  على تيسير اإلفاد  منها ربمعا دون المعلومات األرشيفية  وإتاحة وثائقها بصور  

الحاجة إلى ارتياد مواقعها الفيزيقية. كما أنه من المهم إثراء مواقا األرشيفات بالمواد اإلعالمية  
ودعععم ذلععك بالنصععوص والملفععات المرئيععة وغيععر ذلععك مععن الوسععائط المهمععة لععربط المسععتفيدين 

 المحتملين بتلك المواقا.
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 ن مواقععا األرشععيفات للمصععادر العلميععة المختلفععة المتمثلععة فعع  األدلععة والمعععايير البععد مععن تضععمي
والدراسات العلمية )الت  يتوفر عليها بعضها  أو الت  ينشرها منسوبو تلك األرشيفات فع  مظعان 

 أخرى(  وبحول المؤتمرات الت  تعقدها تلك األرشيفات الوطنية بين ك  حين وآخر.

 مين مواقا األرشيفات لواصفات البيانات )الميتاداتا( المعياريعة  من الضروري الحرص على تض
والعناية بذلك وبغيرها من األساليب الداعية إلى تحسين تكشيفها وتألقها من قب  محركعات البحعل 

 المختلفة. 

  أن يكععون لهععا حسععاباتها الخاصععة  -دعًمععا لوظائفهععا ومهامهععا  –مععن المهععم لألرشععيفات الوطنيععة
ى مختلف وسائط التواص  االجتماع   ما اإلشار  ف  ك  منها إلى الرابط الفائق )والمستقلة( عل

لموقعها العنكبوت . ونرى أن األمر ف  حاجة إلى دراسة مستقلة تتوس  بأسلوب القياسات البديلعة 
 ,Kellyللكشف عن مدى حضور تلك األرشيفات على هذه الوسعائط ) Altmetrics)األلتمتريقا( 

2017.) 

 العناية بالبنية الداخلية لمواقا األرشيفات الوطنية  وإحكام العروابط الذاتيعة بعين صعفحاتها  البد من
وبعضها البعض  كما البد من التعرويج لتلعك المواقعا بعين المواقعا األخعرى  األرشعيفية وغيرهعا  
علععى الشععبكة العنكبوتيععة. ومععن المهععم فعع  هععذا السععيا   تضععمين مواقععا األرشععيفات الوطنيععة لقسععم 

روابط مفيد ( أو )روابط ذات صعلة(  بحيعل يشعتم  علعى روابعط األرشعيفات العربيعة األخعرى  )
وذلععك إسععهاًما فعع  تعريععف األرشععيفات العربيععة ببعضععها الععبعض  وزيععاد  الععروابط الخارجيععة إلععى 

 مواقعها العنكبوتية.

  الخلويعة  ينبغ  على األرشيفات الوطنية  الحرص على إعداد تطبيقات خاصة بها علعى الهواتعف
 بما يعم  على زياد  معدالت زيارتها واإلفاد  منها من قب  المستفيدين المحتملين.

   وأن يعمع  هعذا للفرع اإلقليم  العرب  للمجلعس العدول  لألرشعيفالبد من إنشاء موقا عنكبوت  
الموقععا علععى تععوفير المعلومععات الالزمععة عععن األرشععيفات العربيععة  الوطنيععة وغيرهععا  بمععا فيهععا 

 وابط الفائقة إلى مواقعها.الر

 " المجلععس الععدول  إثععراًء للمحتععوى الوثععائق  العربعع   البععد مععن وجععود إصععدار  عربيععة مععن موقععا
"؛ حيل ال يتعوافر هعذا الموقعا إال باللغعات اإلنجليزيعة والفرنسعية واإلسعبانية. والبعد معن لألرشيف

رب  واألرشيفات العربية على هذا توفير المعلومات الالزمة باللغة العربية عن الفرع اإلقليم  الع
 الموقا.

  من الضروري إجراء الدراسات التقييميعة لألرشعيفات الوطنيعة العربيعة  بصعفة دوريعة  باسعتخدام
 األساليب المنهجية المختلفة للتقييم. 

علععى العنكبوتيععة وتأثيرهععا  ومععن ثععم  مواقععا األرشععيفات الوطنيععة العربيععةزيععاد  فعاليععة ومععن هنععا يمكععن 
 اء بتصنيفها وترتيبها النسب   ليس بين نظائرها العربية وإنما الدولية أيًضا.االرتق

دور األرشيفات العربية في تعزيز مجتمع المعرفةة العربةي بةي   هذه الدراسة لمؤتمر "قدمت فكرة )*( 

 م.26/3/2019-24المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الرياض،  "، التحديات والتطلعات المستقبلية
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