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 ملخص :

دراسععة لمواقععا المكتبععات الوطنيععة العربيععة المتاحععة علععى شععبكة الويععب مععن منظععور قياسععات الويععب     
وتتنععاو  الدراسععة رصععداً وتحلععيالً ويبومتريععاً لهععذه المواقععا  مععن خععال  التعععرف علععى أعمععار هععذه المواقععا  

لثالثععة : الععروابط الوافععد   وأحجامهععا وفقععاً لعععدد صععفحاتها  وتحليعع  الععروابط الفائقععة لهععذه المواقععا بأنواعهععا ا
والروابط الخارجة  والروابط الذاتية  كما تتناو  الدراسة مدى تأثير هذه المواقا علعى شعبكة الويعب  وذلعك 

 باالعتماد على أحد أدوات القياس الويبومتري   وهو ما يعرف بمعام  تأثير الويب .

لكتب المصعرية هعو أكثعر مواقعا المكتبعات ومن أبرز النتائج الت  توصلت إليها الدراسة أن موقا دار ا
  تعاله موقعا  4,8الوطنية العربية حضوراً على الويب وفقاً لمعام  تأثير الويعب الكلعى بمعامع  تعأثير قعدره 

 1,1  ثم موقا المكتبة الوطنية اللبنانية بمعام  تأثير قدره  4,1مكتبة الملك فهد الوطنية بمعام  تأثير قدره 
بة الملك فهد الوطنية ف  المرتبة األولى وفقاً لمعامع  تعأثير الويعب المععد  بمعامع  تعأثير بينما جاء موقا مكت

  وجعاء فع  المرتبعة  3,2  ثم موقا دار الكتب المصرية فع  المرتبعة الثانيعة بمعامع  تعأثير قعدره  3,2قدره 
 2,1منيعة بمعامع  تعأثير قعدره الثالثة ك  من موقا دائر  المكتبة الوطنية األردنية  وموقا المكتبة الوطنية الي

 لك  منها .

وأوصت الدراسة بأن تتولى إحدى المؤسسات العربية المتخصصعة فع  مجعا  المكتبعات والمعلومعات  
مثعع  االتحععاد العربعع  للمكتبععات والمعلومععات قيععاس معععامالت تععأثير الويععب لمواقععا المكتبععات العربيععة بجميععا 

 رتيب الطبق  للمواقا وفقاً لمعام  تأثير الويب .أنواعها  وإصدار تقرير دوري يشتم  على الت

 مواقا اإلنترنت –المكتبات الوطنية  -قياسات الويب  الكلمات المفتاحية :

 أوالً اإلطار المنهجي للدراسة :

 تمهيد : 1/1

المكتبة الوطنية ه  قمعة المكتبعات فع  الدولعة  وهعى الجامععة والحافظعة لتراثهعا الفكعري  والتع  تقعوم 
الببليوجراف  له واإلعالم عنه وإتاحته على أوسا نطا   وهى فضالً عن هذا تؤدى الدور الريعادي  بالضبط

ف  التنسيق والتعاون والتشابك ما المكتبات األخرى وقيعاد  مهنعة المكتبعات والمعلومعات بالدولعة  ومعن هعذا 
تحعرص علعى تعوفير كافعة  المنطلق فالمكتبة الوطنية مؤسسة علميعة فكريعة معن المؤسسعات األساسعية للدولعة

  ولذلك فقد حرصت معظم الدو  العربية على إنشاء مواقا إلكترونية  د1ماإلمكانيات لها ودعمها وتطويرها 
لمكتباتهععا الوطنيععة علععى الشععبكة العنكبوتيععة )الويععب( تقععدم مععن خاللهععا معلومععات عععن المكتبععة ومجموعاتهععا 

 وخدماتها .

لنشععر اإللكترونعع  بهععا  وتعععاظم مصععادرها وتنوعهععا  واعتمععاد ومععا تطععور الشععبكة العنكبوتيععة  ونمععو ا
التعع  تحععاو   Webometricsالبععاحثين عليهععا بوصععفها أدا  مهمععة للنشععاط العلمعع  ظهععرت قياسععات الويععب 

الكشف عن طبيعة الشبكة العنكبوتية وخصائصها اعتماداً على بعض األساليب الحديثة لقياسات المعلومات  
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سععات الويععب لتشععم  أربعععة قطاعععات  وهععى : تحليعع  محتععوى صععفحات الويععب  وتعععددت مجععاالت عمعع  قيا
 .د2موتحلي  بنية روابط الويب  وتحلي  استخدام الويب  وتحلي  تقنيات الويب 

ويعد تحلي  بنية روابط الويب أكثر مجاالت عم  قياسات الويب انتشاراً  وذلك نتيجعة التشعابه النسعب  
بيئة الورقيعة والعروابط الفائقعة فع  بيئعة الويعب  وتعمع  هعذه الدراسعة علعى بين االستشهادات المرجعية ف  ال

 . ويب  وهى مواقا المكتبات الوطنيةتحلي  الروابط الفائقة لمجموعة من أهم مواقا المكتبات العربية على ال

 أهداف الدراسة : 1/2

نية العربية على شبكة الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو الكشف عن مدى تأثير مواقا المكتبات الوط
 الويب باستخدام قياسات الويب  وتسعى الدراسة إلى تحقيق هذا الهدف من خال  األهداف الفرعية اآلتية :

 حصر مواقا المكتبات الوطنية العربية على شبكة الويب . .1

 التعرف على حجم مواقا المكتبات الوطنية العربية وفقاً لعدد صفحاتها . .2

 منى لمواقا المكتبات الوطنية العربية .التعرف على العمر الز .3

تحليعع  الععروابط الفائقععة لكعع  موقععا مععن مواقععا المكتبععات الوطنيععة العربيععة  سععواء كانععت روابععط  .4
 وافد   أو روابط خارجة  أو روابط ذاتية .

الوصو  إلى ترتيب طبق  لمواقا المكتبات الوطنية العربية  وذلعك باالعتمعاد علعى أحعد أدوات  .5
 وهو معام  تأثير الويب . Webometricsومتري القياس الويب

 مجال الدراسة وحدودها : 1/3

 الحدود الموضوعية :

تتناو  الدراسة تحلي  الروابط الفائقة بأنواعها الثالثة : الروابط الوافد   والروابط الخارجة  والروابط 
ضافة إلعى قيعاس معامع  تعأثير الويعب الذاتية لمواقا المكتبات الوطنية العربية المتاحة على شبكة الويب  باإل

 لهذه المواقا .

 الحدود النوعية :

 تقتصر الدراسة على مواقا المكتبات الوطنية العربية فقط دون غيرها من مواقا المكتبات العربية .

 الحدود المكانية :

 تنحصر الدراسة ف  الدو  العربية الت  تمتلك مواقا لمكتباتها الوطنية على شبكة الويب . 

 الحدود اللغوية :

تشم  الدراسة مواقا المكتبات الوطنية العربية المتاحة باللغة العربية  وغيرها معن اللغعات المتعاح بهعا 
  هذه المواقا على الويب .

 الحدود الزمنية :

أُجريت الدراسعة التطبيقيعة علعى مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة خعال  أشعهر )أغسعطس  وسعبتمبر  
 م . 2019ونوفمبر( من عام وأكتوبر  
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 مجتمع الدراسة : 1/4

 د3مأسفر البحل ف  محركات البحل العامة والمتخصصة  والبحعل فع  أدلعة مواقعا المكتبعات العربيعة 
عن وجود أربعة عشر موقعاً على شبكة الويب لمكتبات وطنية عربية  وبفحص هذه المواقا تبعين أن هنعاك 

المكتبة الوطنية السودانية  وموقا المكتبة الوطنية الليبية  وموقعا مكتبعة  أربعة مواقا ال تعم   وهى : موقا
األسد الوطنية )سوريا(  وموقا المكتبة الوطنية )الجزائر( ولذلك فقد تم اسعتبعاد هعذه المواقعا معن الدراسعة  

( علعى 1)وبذلك يشتم  مجتما الدراسة على عشر  مواقا للمكتبات الوطنية العربية  ويشعتم  الجعدو  رقعم 
 أسماء هذه المكتبات  والدو  التابعة لها  وعناوين مواقعها على شبكة الويب .

 مواقع المكتبات الوطنية العربية على شبكة الويب د1جدول رقم م

 لغة الموقع عنوان موقع المكتبة على شبكة الويب الدولة اسم المكتبة م

 العربية http://www.darelkotob.gov.eg مصر دار الكتب المصرية 1

2 
مكتبة الملك فهد 

 الوطنية
 اإلنجليزية -العربية  https://www.kfnl.gov.sa السعودية

 الفرنسية -العربية  https://www.bibliotheque.nat.tn تونس دار الكتب الوطنية 3

4 
المكتبة الوطنية 
 للملكة المغربية

 المغرب
http://www.bnrm.ma 
 

 الفرنسية -العربية 

5 
المكتبة الوطنية 

 اللبنانية
 http://www.bnl.gov.lb لبنان

اإلنجليزية  –العربية 
 -اإلسبانية  -الفرنسية 

 البرتغالية

6 
دار الكتب والوثائق 

 الوطنية
 اإلنجليزية -العربية  http://www.iraqnla.gov.iq العرا 

 اإلنجليزية -العربية  http://www.nl.gov.jo األردن دائر  المكتبة الوطنية 7

8 
المكتبة الوطنية 

 الكبرى
 العربية http://www.nlye.org اليمن

9 
مكتبة الكويت 

 الوطنية
 اإلنجليزية -العربية  https://www.nlk.gov.kw الكويت

 اإلنجليزية -العربية  https://www.qnl.qa قطر مكتبة قطر الوطنية 10

 الدراسة وأدوات جمع البيانات :منهج  1/5

  وقعد أقعرت هعذا  webometricsاعتمدت الدراسة على منهج قياسعات الويعب )المعنهج الويبعومتري( 
كأحععد  Web Link Analysisالتع  تناولعت تحليع  روابععط شعبكة الويعب  د4مالمعنهج العديعد معن الدراسععات 

لمنهج الببليومتري ف  البيئة الورقية  واسعتخدم مناهج البحل ف  مجا  المكتبات والمعلومات  وهو المقاب  ل
هذا المنهج ف  تحلي  الروابط الفائقة لمواقا المكتبعات الوطنيعة العربيعة  باإلضعافة إلعى اسعتخدامه فع  قيعاس 

 معام  تأثير الويب لهذه المواقا . 

هعع  األدا  الرئيسععة لحصععر  Commercial Search Enginesوتعععد محركععات البحععل التجاريععة 
روابط الفائقعة لمواقعا الويعب  وقعد اعتمعدت هعذه الدراسعة علعى أحعد أشعهر محركعات البحعل المتاحعة علعى ال

حيعل إنعه يتميعز بقعدرات بحثيعة متععدد  أهمهعا إمكانيعة البحعل  Googleالويب  وهو محرك البحل جوجع  
  ومنهعا اللغعة كمعا أنعه يعدعم مجموععة كبيعر  معن اللغعات Boolen Operatorsباستخدام الروابط البولينية 

 العربية  كما أنه من أشم  محركات البحل ف  التغطية لمواقا الويب .
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وقد تم إجراء عملية بحل مستقلة ف  محرك البحل جوج  عن ك  موقا من مواقا المكتبعات الوطنيعة 
ائقعة العربية مح  الدراسة للكشف عن : عدد الصفحات الت  يشتم  عليها الموقا  والعدد الكلعى للعروابط الف

للموقا  وعدد الروابط الوافد  للموقا  وعدد الروابط الخارجة ععن الموقعا  وععدد العروابط الذاتيعة للموقعا  
( الصيد المستخدمة للبحل عن ك  متغير من المتغيرات السابقة ف  محرك البحعل 2ويوضح الجدو  رقم )

 .جوج   وذلك بالتطبيق على أحد مواقا المكتبات الوطنية مح  الدراسة 

 استراتيجيات البحث المستخدمة في محرك البحث جوجل د2جدول رقم م

 بالتطبيق على موقع مكتبة الملك فهد الوطنية

 صيغة البحث متغير البحث

عدد صفحات 
 الموقا

domain:www.kfnl.gov.sa OR domain:kfnl.gov.sa 

العدد الكلى للروابط 
 الفائقة للموقا

Linkdomain:www.kfnl.gov.sa OR Linkdomain:kfnl.gov.sa 

عدد الروابط الوافد  
 للموقا

(Linkdomain:www.kfnl.gov.sa OR Linkdomain:kfnl.gov.sa) NoT 
(host:www.kfnl.gov.sa OR host:kfnl.gov.sa) 

عدد الروابط 
الخارجة عن 

 الموقا
Link from domain:www.kfnl.gov.sa 

عدد الروابط الذاتية 
 للموقا

(Linkdomain:www.kfnl.gov.sa OR Linkdomain:kfnl.gov.sa) AND 
(host:www.kfnl.gov.sa OR host:kfnl.gov.sa) 

 د5ممصطلحات الدراسة:  1/6

 : Webometricsقياسات الويب  -1

دراسة وتحلي  الجوانب الكميعة المتعلقعة بمصعادر المعلومعات المتاحعة علعى الويعب معن حيعل : بنيانهعا 
واسععتخدامها وهياكلهععا وتقنياتهععا ومععدى اإلفععاد  منهععا  وذلععك اعتمععاداً علععى أسععاليب القياسععات الببليومتريععة 

 وقياسات المعلومات .

 : Library websiteموقع المكتبة  -2

تقدم المكتبة من خاللهعا  Domainمجموعة من الصفحات العنكبوتية المترابطة معاً تحت نطا  معين 
 منها  باإلضافة إلى معلومات عن المكتبة . خدماتها للمستفيدين

 : Library website Age ofعمر موقع المكتبة  -3

يقصد به المدى الزمنى إلتاحة موقا المكتبة على الويعب  ويعتم حسعاب عمعر موقعا المكتبعة معن خعال  
 كتبة.التعرف على تاريخ إنشاء الموقا على الويب  وبالتال  الوقوف على العمر الزمنى لموقا الم
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 : Library website Size ofحجم موقع المكتبة  -4

 يقصد به عدد الصفحات الت  يشتم  عليها موقا المكتبة .

 :Hyper Links الروابط الفائقة  -5

   Hyper Documentهعع  إحععدى العناصععر الرئيسععة للويععب  وتعتمععد علععى خاصععية الععنص الفععائق 
العنص الفعائق إلعى وثيقعة أو مصعدر آخعر علعى الويعب  وتعربط والرابط الفائق عبار  عن إشار  مرجعية ف  

 الروابط الفائقة بين الوثائق المتاحة ف  موقا واحد أو ف  مواقا مختلفة على الويب .

 : in Linksالروابط الوافدة  -6

ه  الروابط القادمة إلى موقا ما متاح على الويب من موقعا آخعر  فتععد هعذه العروابط بالنسعبة للموقعا 
 دمة إليه روابط وافد   وبالنسبة للموقا القادمة منه روابط خارجة .القا

 : out Linksالروابط الخارجة  -7

 ه  الروابط الت  تخرج من موقا ما  وتحي  المستخدم إلى موقا آخر متاح على الويب . 

 : Self Linksالروابط الذاتية  -8

يععب  وتععربط بععين صععفحات الموقععا وبعضععها هعع  الععروابط الداخليععة التعع  يشععتم  عليهععا أحععد مواقععا الو
 البعض . 

 : Web Impact Factor (WIF)معامل تأثير الويب  -9

أدا  كمية لترتيب وتقييم وتصنيف والمقارنة بين مواقا الويب سواء علعى نطاقاتهعا الفرعيعة أو النطعا  
 األعلى للموقا .

 الدراسات السابقة : 1/7

هناك العديد من الدراسات األجنبية والعربيعة فع  هعذا المجعا    رغم حداثة مجا  قياسات الويب إال أن
ويمكععن تقسععيم هععذه الدراسععات إلععى فئتععين : الفئععة األولععى الدراسععات النظريععة التعع  تتنععاو  التعريععف بقياسععات 
الويععب  ونشععأ  هععذه القياسععات وتطورهععا  ومجاالتهععا  والفئععة الثانيععة الدراسععات الويبومتريععة لفئععة معينععة مععن 

المتاحععة علععى شععبكة الويععب  وتناولععت معظععم هععذه الدراسععات مواقععا الجامعععات العربيععة واألجنبيععة   المواقععا
 ونستعرض فيما يأت  أهم هذه الدراسات :

التعريعف بقياسعات الويعب   د6مVaughan & Bjorneborn  Thelwall (2005 ) &تناولعت دراسعة
وعالقتها بالدراسات الببليومترية  ومجاالت عم  قياسات الويب  وبخاصعة تحليع  العروابط الفائقعة  وطعر  
جمععا البيانععات فعع  قياسععات الويععب  ودور الععروابط الفائقععة فعع  قيععاس االسععتخدام العلمعع  للويععب  واالسععتخدام 

 التجاري له .

وتناولت ترتيب وتقييم مواقا الجامعات اإليرانية من خعال   د7مAlireza Noruzi (2005 )ثم دراسة 
حصر مواقا تلك الجامعات  وحصر صفحات ك  موقا  والروابط الفائقة لكع  موقعا  وقيعاس معامع  تعأثير 
الويب لمواقا الجامعات اإليرانية  ومقارنتها بالمواقا اإليرانية العامة  كما عرضت الدراسة جامعات الدو  

 ت  ترتبط بالجامعات اإليرانية من خال  تحلي  الروابط الوافد  إلى مواقا تلك الجامعات . األخرى ال
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ه  باكور  الدراسات العربية ف  مجعا  قياسعات الويعب   د8م( 2005وتعد دراسة عبد الرحمن فراج )
ورهعا  وهى دراسة نظرية تهدف إلى التعريف بمجا  قياسات الويب  والكشف عن نشأ  هعذه القياسعات وتط

والمصععطلحات المسععتخدمة فعع  التعبيععر عنهععا  ومجععاالت االهتمععام الرئيسععة فعع  هععذه القياسععات  كمععا تناولععت 
الدراسة دور محركعات البحعل فع  تطبيعق هعذه القياسعات  والمشعكالت التع  تكتنعف تطبيقهعا علعى المصعادر 

صعلت هعذه الدراسعة إلعى أن اإللكترونية المتاحة على الويب  وبعض الحلو  المقترحة لهعذه المشعكالت  وتو
 معظم قياسات الويب تنصب على تحلي  الروابط الفائقة المتاحة على مواقا شبكة الويب . 

دراسععة تطبيقيععة عععن الحضععور اإللكترونعع  للجامعععات  2006كمععا قععدم عبععد الععرحمن فععراج فعع  عععام 
وهععدفت هععذه الدراسععة إلععى الكشععف عععن مععدى تععأثير مواقععا الجامعععات  د9مالسعععودية علععى الشععبكة العنكبوتيععة 

السعودية على شبكة الويب  والوصو  إلعى ترتيعب طبقع  لكع  منهعا بحسعب تعأثيره علعى الويعب  وتوصعلت 
الدراسة إلى أن مواقا جامعات : اإلمعام محمعد بعن سععود اإلسعالمية  وأم القعرى  والملعك سععود  والجامععة 

 المواقا حضوراً على شبكة الويب وفقاً لمعام  تأثير الويب . اإلسالمية ه  أكثر 

إلعى اسعتنباط مواصعفات معياريعة لتقيعيم مواقعا المكتبعات  د10موهدفت دراسة تغريد أبو الحسعن راضع 
الوطنية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت  ومقارنة الواقا الفعل  لمواقا المكتبات الوطنية العربية بنظيراتهعا معن 

كتبات الوطنية األجنبية  والخروج بمؤشرات خاصة يمكن أن تسترشد بها المكتبعات الوطنيعة علعى مواقا الم
المسععتوى العربعع  عنععد الشععروع فعع  إعععداد مواقععا لمكتباتهععا الوطنيععة علععى شععبكة اإلنترنععت أو عنععد إعععاد  

نيعة العربيعة تصميمها  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تركزت فع  معانعا  مواقعا المكتبعات الوط
من قصور واضح سواء فيما يتص  بمحتوياتها أو المعلومات العامة المتصلة بها أو ف  العناصعر التنظيميعة 

 والبنائية والتصميمة .  

فعع  دراسععة عععن أداء جامعععات جنععوب أفريقيععا   د11مOnyancha & Ocholla (2007 )واشععترك 
العروابط الفائقعة لمواقعا تلعك الجامععات  كمعا تعم وجامعات كينيا على شعبكة الويعب  وذلعك معن خعال  تحليع  

حساب معامالت تأثير الويب للتعرف على مدى تأثير الحضور اإللكترون  لمواقعا الجامععات علعى الويعب  
ومن أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة أن الجامعات الكينية كحا  أغلب الجامععات األفريقيعة لعم تظهعر 

زمن قريب  بينمعا تفوقعت جامععات جنعوب أفريقيعا بحضعورها المتميعز علعى شعبكة على شبكة الويب إال منذ 
 الويب األمر الذى يجعلها متساوية إلى حد ما ما نظيراتها ف  البالد المتقدمة . 

الععدوافا التعع  أدت إلععى ظهععور قياسععات الويععب   د12مMike Thelwall (2008 )وتناولععت دراسععة 
ة  ومجاالت عم  قياسات الويب  ومراح  تطورها خال  الفتر  من ععام وتأثيرها على القياسات الببليومتري

  .   2007وحتى عام  1995

دراسععة ويبومتريععة باللغععة اإلنجليزيععة عععن مواقععا الجامعععات  2008ونشععر أمجععد الجععوهرى فعع  عععام 
كة   وتنعاو  فعع  هعذه الدراسععة مععد  حضععور الجامععات العربيععة  ومععامالت تأثيرهععا علعى شععبد 13مالعربيعة 

موقععا لجامعععات عربيععة تابعععة لعشععرين دولععة  وتوصععلت الدراسععة إلععى أن  99الويععب  وشععملت الدراسععة 
الجامعات السعودية أكثر الجامعات العربية حضوراً على الويب  وفيما يخص معام  تعأثير الويعب توصعلت 

لجامعات اإلماراتية الدراسة إلى انخفاض معام  تأثير الويب لمعظم الجامعات العربية  وقد حصلت مواقا ا
 على أعلى قيم لمعامالت تأثير الويب .

إلعى الكشعف ععن تعأثير مواقعا  د14م( 2008وهدفت دارسة محمد محمد النجار  وريهام عاصعم غنعيم )
مراكز الدراسات السياسية واالستراتيجية العربية على شبكة الويب  وعرض الترتيب الطبقع  لهعذه المواقعا 

الشعبكة  وذلعك معن خعال  الكشعف ععن معامع  تعأثير الويعب لكع  موقعا معن مواقعا  طبقاً لمعدى تأثيرهعا علعى



 د. محمـد رجـب وهـدان /  ور اإللكترون  للمكتبات الوطنية العربية على الويب : دراسة ويبومترية   الحض

  

 -291 -                                                                      ( 2020 سبتمبر   –يوليو   ) 3  ع 7المكتبات والمعلومات . مج المجلة الدولية لعلوم

موقعععاً  وجععاء موقععا مركععز الرائععد لدراسععات السياسععة  21المراكععز محعع  الدراسععة  وأُجريععت الدراسععة علععى 
 العربية ف  المرتبة األولى كأكثر المواقا تأثيراً على الويب .

إلى الكشف عن مدى تأثير مواقا جعوائز الكتعب د 15م( 2009وهدفت دراسة حسناء محمود محجوب )
العربية  وقياس معام  تأثير الويب لهذه المواقا  وأُجريت الدراسعة علعى معوقعين معن مواقعا جعوائز الكتعب 
العربية  وهما : موقا جائز  الشيخ زايد للكتاب  وموقا جوائز المجلس األعلى للثقافة ف  مصر  وتوصلت 

اك أي مؤشرات للربط بين جود  الموقا وفقاً لمعام  تأثير الويب  وجود  المحتعوى الدراسة إلى أنه ليس هن
 الموضوع  للموقا . 

وهدفت هذه الدراسة إلى التعريف بقياسات الويعب   د16م( 2009ثم جاءت دراسة ريهام عاصم غنيم )
د مجعاالت عمع  قياسعات وعالقتها بقياسات المعلومات األخرى  ما التركيز على تحلي  الروابط الفائقة كأحع

الويب  وطبيعة هذه العروابط  وأنواعهعا  وأنمعاط البحعل عنهعا فع  محركعات البحعل  ومعامع  تعأثير الويعب 
كأحد منهجيات قياس الروابط الفائقة  وذلك بالتطبيق على الدوريات اإللكترونية المتاحعة علعى شعبكة الويعب 

 ف  مجا  المكتبات والمعلومات . 

دراسة ويبومترية عن المحتعوى العربع  علعى اإلنترنعت  د17م( 2011ولى محمود )وقدم محمد عبد الم
لني  درجة الدكتوراه  وهدفت الدراسة إلى رصد المحتوى العرب  علعى اإلنترنعت  وتحليع  المالمعح العامعة 
لععه  وموضععوعاته  وأشععكاله  والجوانععب الفنيععة والتنظيميععة لععه  ومععن أبععرز النتععائج التعع  توصععلت إليهععا هععذه 
الدراسععة أن اإلمععارات هعع  أغععزر الععدو  العربيععة إنتاجععاً للمحتععوى العربعع   بينمععا كانععت أقعع  الععدو  إنتاجععاً 

 للمحتوى العرب  على اإلنترنت ه  العرا  .  

إلى تحلي  طبيعة االتصا  العلم  اإللكترون  بعين  د18م( 2011وهدفت رسالة محمود شريف زكريا )
بية عبر شبكات الروابط الفائقة  وتحليع  االتصعا  العلمع  بعين الجامععات الجامعات العربية ونظيراتها األجن

العربية وبعضها البعض  وقياس واقعا الحضعور اإللكترونع  لمواقعا الجامععات العربيعة وتأثيرهعا فع  البيئعة 
ددها اإللكترونية  وذلك من خال  تحلي  الروابط الفائقة لعينة من مواقا الجامعات العربية واألجنبية  بلعد عع

موقعاً لجامعات أجنبية  وتوصلت الدراسة إلعى أن االتصعا   75موقعاً لجامعات عربية باإلضافة إلى  336
 العلم  بين الجامعات العربية ونظيراتها األجنبية ف  البيئة اإللكترونية يبدو ضعيفاً . 

امعات العربيعة تحلي  الروابط الفائقة لمواقا الج د19مVargas-Quesada (2013 )وتناولت دراسة 
موقعععاً  واعتمععدت الدراسععة فعع  تجميععا  276فعع  منطقععة الشععر  األوسععط وشععما  أفريقيععا  وشععملت الدراسععة 

  وأوضحت نتائج الدراسعة  Webometric Analystروابط هذه المواقا على برنامج المحل  الويبومتري 
ط الوافد  إلعى مواقعا جامععات هعذه أنه ال توجد عالقة بين عدد الجامعات ف  إحدى الدو   وبين عدد الرواب

الدولة  حيل تلقت مواقا الجامعات السعودية أكبر عدد من العروابط الوافعد   بينمعا جعاءت مواقعا الجامععات 
 المصرية ف  المرتبة الرابعة على الرغم من أنها أكثر الدو  العربية من حيل عدد مواقا جامعاتها .  

دراسععة ويبومتريععة لمواقععا الجامعععات المصععرية  وشععملت  د20م( 2013وقععدمت أميععر  أحمععد السععيد )
موقععععاً للجامععععات المصعععرية الحكوميعععة والخاصعععة واألجنبيعععة  وتناولعععت الدراسعععة الحضعععور  42الدراسعععة 

اإللكترون  لمواقا هذه الجامعات على شبكة الويعب  كمعا عمعدت الدراسعة إلعى الوصعو  إلعى ترتيعب طبقع  
على شبكة الويب من خال  قياس معام  تأثير الويب  وأسعفرت نتعائج  لمواقا الجامعات المصرية  وتأثيرها

الدراسة عن تصدر جامعة أسيوط قائمة الجامعات المصرية من حيل الحضور على الويب  بينما تصعدرت 
 جامعة بيروت العربية )وهى إحدى الجامعات الخاصة( الجامعات المصرية من حيل معام  تأثير الويب .  

رصععداً وتحلععيالً ويبومتريععاً للمحتععوى العربعع  فعع   د21م( 2015أمععان  رمضععان طععه )وتناولععت دراسععة 
مجا  المكتبات والمعلومات على شبكة الويب  من خال  التحقعق معن سعماته وخصائصعه المميعز    ومععد  
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حضوره على الويب ومعد  نموه  والكشف ععن التقنيعات المسعتخدمة فع  إنشعائه وإتاحتعه  وتحليع  روابطعه 
ة ورصد ما بينها من عالقات  ومن أبرز النتائج الت  توصلت إليها الدراسة أن حجم المحتوى العربع  الفائق

موقععاً  وجعاءت  378وثيقة موزععة علعى  120473ف  مجا  المكتبات والمعلومات على شبكة الويب بلد 
 مصر ف  المرتبة األولى من حيل عدد المواقا .

صعور  واقعيعة لمواقعا المكتبعات الجامعيعة العربيعة  د22م( 2015وقدمت دراسة إسراء محمد إبراهيم )
من منظور قياسعات الويعب  حيعل تناولعت الدراسعة واقعا الحضعور اإللكترونع  لمواقعا المكتبعات الجامعيعة  
وقياس تأثيرهعا علعى شعبكة الويعب معن خعال  إحصعاء العروابط الوافعد  إليهعا  باإلضعافة إلعى حصعر وتحليع  

الجامعية من خدمات المعلومعات  واعتمعدت الدراسعة علعى المعنهج الويبعومتري فع  محتوى مواقا المكتبات 
 Googleتحليعع  الععروابط الفائقععة مسععتعينة فعع  ذلععك بمجموعععة مععن األدوات  منهععا محععرك البحععل جوجعع  

 إلحصاء عدد صفحات مواقا المكتبات الجامعية  وعدد الروابط الوافد  إليها . Bingومحرك البحل بنج 

إلى رصعد وتحليع  المالمعح العامعة للمحتعوى اإلسعالم   د23م( 2015سة أمجد الجوهري )وهدفت درا
على شبكة الويب  والجوانب الفنية والتنظيميعة فع  إععداد ونشعر المحتعوى اإلسعالم   والتععرف علعى تعأثير 

 موقعععاً تععم 1149المواقععا اإلسععالمية علععى شععبكة الويععب مععن خععال  معامعع  تععأثير الويععب  وشععملت الدراسععة 
فئعة موضعوعية تعم تحديعدها معن خعال  االطعالع علعى ععدد معن التصعنيفات الموضعوعية   28توزيعها على 

 باإلضافة إلى الزيار  الفعلية للمواقا مح  الدراسة . 

وهعى د 24م Verma & Brahma (2017)ومعن أحعدل الدراسعات فع  مجعا  قياسعات الويعب دراسعة 
لدو  جنوب آسيا  وتهدف هعذه الدراسعة إلعى التععرف علعى ععدد دراسة ويبومترية لمواقا المكتبات الوطنية 

صععفحات الويععب   وعععدد الععروابط الذاتيععة  وعععدد الععروابط الخارجععة مععن مواقععا المكتبععات محعع  الدراسععة  
باإلضعافة إلععى حسععاب معععامالت تععأثير الويعب لهععذه المواقععا  وقععد جععاءت المكتبعة الوطنيععة للهنععد فعع  المرتبععة 

 أثير الويب  ثم مكتبة سريالنكا الوطنية ف  المرتبة الثانية .األولى من حيل معام  ت

 ثانياً الدراسة الويبومترية لمواقع المكتبات الوطنية العربية :

 أعمار مواقع المكتبات الوطنية العربية 2/1

ف  تحديد أعمار مواقعا  The Way back Machineاستخدم الباحل ما يعرف بآلة الرجوع للوراء 
  Internet  Archiveطنية العربية على الويب   وهى خدمة تتيحها مؤسسة أرشيف اإلنترنت المكتبات الو

( وتتععيح هععذه الخدمععة للمسععتخدمين االطععالع علععى نسععخة  www.archive.orgعلععى موقعهععا علععى الويععب ) 
رقعم  أرشيفية من مواقا الويب حيل تحعتفظ هعذه اآللعة بالبيانعات التاريخيعة لمواقعا الويعب  ويوضعح الجعدو 

 ( تواريخ إنشاء مواقا المكتبات الوطنية العربية  وأعمار هذه المواقا  ويتبين من الجدو  ما يأت  :3)

يعد معوقع  مكتبعة الملعك فهعد الوطنيعة  ودار الكتعب الوطنيعة التونسعية همعا أقعدم مواقعا المكتبعات  -
 الوطنية العربية على الويب .

شعهدت إنشعاء مواقعا للمكتبعات الوطنيعة العربيعة كأكثر األعوام التع   2005   2001جاء عام   -
 حيل تم إنشاء موقعين ف  ك  عام منهما .

هناك فجو  زمنية ف  إنشاء مواقا المكتبات الوطنية العربية على الويب تمتد لخمعس سعنوات معن  -
 حيل لم تشهد هذه الفتر  إنشاء أي مواقا للمكتبات . 2011حتى عام  2007عام 

لمكتبات الوطنية العربية ما بين أربعة أعوام وثمانية عشعر عامعاً  وهنعاك تراوحت أعمار مواقا ا -
٪ لعم تتععد أعمارهعا 40نسبة كبير  من المواقا حديثعة النشعأ  حيعل إن هنعاك أربععة مواقعا بنسعبة 
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سععبعة أعععوام  ومثلععت الفئتععين العمععريتين )ثمانيععة عشععر عامععاً  وأربعععة عشععر عامععاً( أكثععر فئتععين 
 تبات الوطنية العربية بعدد موقعين لك  فئة منها .عمريتين لمواقا المك

 أعمار مواقع المكتبات الوطنية العربية د3جدول رقم م

 عمر الموقع بالسنوات تاريخ إنشاء الموقع المكتبة

 18 2001 مكتبة الملك فهد الوطنية

 18 2001 دار الكتب الوطنية التونسية

 17 2002 دائر  المكتبة الوطنية األردنية

 14 2005 المكتبة الوطنية للملكة المغربية

 14 2005 مكتبة الكويت الوطنية

 13 2006 دار الكتب المصرية

 7 2012 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية

 7 2012 مكتبة قطر الوطنية

 6 2013 المكتبة الوطنية اليمنية

 4 2015 المكتبة الوطنية اللبنانية

 الوطنية العربية حجم مواقع المكتبات 2/2

بالرغم من أن حجم موقعا المكتبعة علعى الويعب هعو مقيعاس كمع  فقعط يشعير إلعى ععدد الصعفحات التع  
يشملها الموقا أي ال يمث  جود  المحتوى الموضوع  للموقا إال أنه مؤشر علعى معدى نشعاط موقعا المكتبعة 

ت والخععدمات التعع  يقععدمها فكلمععا كثععرت عععدد صععفحات الموقععا يععد  ذلععك علععى ثععراء الموقععا فعع  المعلومععا
( عدد صفحات ك  موقا من مواقا المكتبات الوطنية العربية  وتجعدر 4للمستفيدين  ويعرض الجدو  رقم )

اإلشار  إلى أن المقصود بعدد صفحات الموقا هنا ه  الصفحات المكشفة من قب  محرك البحعل المسعتخدم 
 Passصععفحات المحميععة بكلمععات مععرور أي أنهععا ال تشععم  ال Googleفعع  الدراسععة  وهععو محععرك بحععل 

Word  أو الصفحات المخفيةPages Invisible   :  ويتضح من الجدو  ما يأت   

هنععاك تفععاوت كبيععر بععين أحجععام مواقععا المكتبععات الوطنيععة العربيععة حيععل جععاء موقععا مكتبععة الملععك فهععد  -
لوطنيعة اليمنيعة العذى صفحة مقارنعة بموقعا المكتبعة ا 1290الوطنية ف  المرتبة األولى بعدد صفحات 

معن ععدد صعفحات ٪ 10,7صعفحة فقعط أي معا يمثع  نسعبة  138احت  المرتبة األخير  بعدد صفحات 
 موقا مكتبة الملك فهد الوطنية .

وجود عالقة طردية بين أحجام مواقا المكتبات الوطنيعة العربيعة وأعمارهعا بمعنعى أن المواقعا األكبعر  -
لمواقا األصغر عمراً هع  األصعغر فع  ععدد صعفحاتها  حيعل عمراً ه  األكبر ف  عدد صفحاتها  وا

إن الموقعين الذين جاء ف  المرتبتين األولى والثانية  وهما : موقا مكتبعة الملعك فهعد الوطنيعة  وموقعا 
دار الكتب الوطنية التونسية هما أقعدم المواقعا ظهعوراً علعى الويعب  بينمعا أقع  المواقعا معن حيعل ععدد 

لمكتبعة الوطنيعة اللبنانيعة  وموقعا المكتبعة الوطنيعة اليمينعة همعا أحعدل المواقعا الصفحات  وهما موقعا ا
 ظهوراً على الويب . 
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 حجم مواقع المكتبات الوطنية العربية د4جدول رقم م

 عدد صفحات الموقع المكتبة الرتبة

 1290  مكتبة الملك فهد الوطنية 1

 1240  دار الكتب الوطنية التونسية 2

 1180 الكتب المصريةدار  3

 939 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية 4

 830  دائر  المكتبة الوطنية األردنية 5

 659 مكتبة قطر الوطنية 6

 620 المكتبة الوطنية للملكة المغربية 7

 352 مكتبة الكويت الوطنية 8

 348 المكتبة الوطنية اللبنانية 9

 138 المكتبة الوطنية اليمنية 10

 الروابط الفائقة لمواقع المكتبات الوطنية العربية 2/3

علعى إنشعاء  Wep Pagesالويب كائن متنام   وأكثر ما يميز هذا الكائن هعو قعدر  صعفحات الويعب 
 Hyper Linksعالقات أو روابط بينها وبين صفحات الويب األخرى من خال  ما يعرف بعالروابط الفائقعة 

والرابط الفائق قعد يكعون كلمعة أو جملعة أو صعور   ويتميعز العرابط الفعائق بععد  خصعائص منهعا : أنعه غالبعاً 
عن بقية النص  وعند مرور  Print fontيختلف لونه عن لون النص األصل  أو يختلف ف  البنط الطباع  

 . د25مفو  الرابط الفائق يتغير شكله من شك  السهم إلى شك  اليد  Cursorالمؤشر 

وتتشابه الروابط الفائقة على الويب ما االستشهادات المرجعية ف  المصادر المطبوعة  حيل يعد كع  
منهما إشار  ف  وثيقة ما إلى وثيقة أخرى  وتتميز الروابط الفائقة ععن االستشعهادات المرجعيعة فع  إمكانيعة 

ات الببليوجرافيعة للمصعدر كمعا فع  الوصو  المباشر إلعى المصعدر المستشعهد بعه  ولعيس مجعرد إتاحعة البيانع
 االستشهادات المرجعية  وتنقسم الروابط الفائقة إلى ثالل فئات  وهى :

  Self Linksالروابط الذاتية  -  out Linksالروابط الخارجة  -     in Linksالروابط الوافد   -

 الروابط الوافدة إلى مواقع المكتبات الوطنية العربية 2/3/1

من فئات الروابط الفائقة إلى تلك الروابط الت  تحي  المستفيد من أحعد المواقعا المتاحعة  تشير هذه الفئة
( بعض الروابط الوافعد  معن موقعا 1على الويب إلى مواقا المكتبات الوطنية العربية  ويوضح الشك  رقم )

 ( إلععى مجموعععة مععن المواقععا المتخصصععة فعع  مجععا www.maktabatonline.comمكتبععات أون اليععن )
المكتبات  ومنها ثالثة من مواقا المكتبات الوطنية العربية  وهى موقا دار الكتب المصرية  وموقا المكتبة 
الوطنيععة للمملكععة المغربيععة  وموقععا مكتبععة قطععر الوطنيععة  وبععالنقر علععى أي رابععط مععن هععذه الععروابط يحيعع  

 المستفيد مباشر  إلى موقا المكتبة .

إلى موقا مكتبة معا معن المواقعا األخعرى فعالن ذلعك يععد مؤشعر علعى  وكلما كثرت عدد الروابط الوافد 
كما أنها  د26مأهمية الموقا حيل أن ك  رابطة من الروابط الموجهة لهذا الموقا تعد تصويت لصالح الموقا 

 تساهم ف  زياد  عدد المستفيدين من موقا المكتبة . 

معن مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة   ( عدد الروابط الوافعد  إلعى كع  موقعا5ويعرض الجدو  رقم )
 6270وقد جاء موقا مكتبة الملك فهد الوطنية ف  المرتبة األولى من حيل عدد العروابط الوافعد  إليعه بععدد 
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رابطة وافد   ويشير هذا العدد الكبيعر معن العروابط الوافعد  لهعذا الموقعا معن المواقعا األخعرى المتاحعة علعى 
وانتشاره على الويب  وجاء ف  المرتبة الثانية موقا دار الكتب المصعرية بععدد  الويب إلى أهمية هذا الموقا

رابطعة وافعد    2470رابطة وافد   تاله موقا دار الكتب الوطنية التونسية فع  المرتبعة الثالثعة بععدد  3680
رابطعه  209إليعه بينما جاء موقا المكتبة الوطنية اللبنانية فع  المرتبعة األخيعر   وبلعا ععدد العروابط الوافعد  

 فقط .   

 
 روابط وافدة من موقع مكتبات أون الين د1شكل رقم م

 الروابط الوافدة إلى مواقع المكتبات الوطنية العربية د5جدول رقم م

 عدد الروابط الوافدة الموقع الرتبة

 6270  مكتبة الملك فهد الوطنية 1

 3680 دار الكتب المصرية 2

 2470  التونسيةدار الكتب الوطنية  3

 1710  دائر  المكتبة الوطنية األردنية 4

 1020 المكتبة الوطنية للملكة المغربية 5

 513 مكتبة الكويت الوطنية 6

 368 مكتبة قطر الوطنية 7

 307 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية 8

 293 المكتبة الوطنية اليمنية 9

 209 المكتبة الوطنية اللبنانية 10
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 الروابط الخارجة من مواقع المكتبات الوطنية العربية 2/3/2

إلى تلك الروابط الت  تخرج من مواقا المكتبات الوطنية العربية  out Links تشير الروابط الخارجة 
( بعض الروابط الخارجعة 2وتحي  المستفيد إلى المواقا األخرى المتاحة على الويب  ويوضح الشك  رقم )

الكتب والوثعائق الوطنيعة العراقيعة إلعى مجموععة معن مواقعا المكتبعات  ومنهعا : موقعا المكتبعة من موقا دار 
 الرقمية للمعهد العرب  للتخطيط  وموقا مكتبة الملك فهد الوطنية  وموقا مكتبة اإلسكندرية .

ى وتعد الروابط الخارجعة معن موقعا المكتبعة مؤشعر علعى العالقعة بعين موقعا المكتبعة  والمواقعا األخعر
المتاحة على الويب  فكلما زادت الروابط الخارجة من موقا المكتبة د  ذلك على معدى ارتباطعه بغيعره معن 

 .  د27مالمواقا  وعلى تشعب العالقات بينه وبين مواقا الويب األخرى

( أن هنععاك تقاربععاً بععين مواقععا المكتبععات الوطنيععة العربيععة مععن حيععل عععدد 6ويتضععح مععن الجععدو  رقععم )
خارجة من ك  منهعا حيعل جعاء موقعا المكتبعة الوطنيعة للملكعة المغربيعة فع  المرتبعة األولعى بععدد الروابط ال

رابطة خارجة  ثم موقعا  347رابطة خارجة  تاله موقا دار الكتب المصرية ف  المرتبة الثانية بعدد  373
جعاء موقعا مكتبعة الكويعت  رابطة خارجة  بينما 331دائر  المكتبة الوطنية األردنية ف  المرتبة الثالثة بعدد 

 .رابطة خارجة  165الوطنية ف  المرتبة األخير  بعدد 

ومن خال  فحص الباحعل لعبعض العروابط الخارجعة معن مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة يتضعح معا 
 يأت :

لعم تقتصعر العروابط الخارجعة معن مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة إلعى المواقعا المتخصصعة فعع   -
ات فقط  ولكن تشم  روابط خارجعة أيضعاً إلعى مواقعا الجامععات  ومواقعا العوزارات مجا  المكتب

الحكوميععة العربيععة )وبخاصععة مواقععا وزارات التعلععيم  ومواقععا وزارات الثقافععة(  ومواقععا مراكععز 
 المعلومات العربية  وغيرها من المواقا المتاحة على الويب . 

ات مكتبتهعا علعى مواقعا التواصع  االجتمعاع  تشتم  معظم المواقا على روابط خارجة إلى صعفح -
)فيسععبوك  وتععويتر  وانسععتجرام(   مثعع  : موقععا دار الكتععب المصععرية  وموقععا مكتبععة الملععك فهععد 
الوطنيععة  وموقععا دار الكتععب الوطنيععة التونسععية  وموقععا المكتبععة الوطنيععة للملكععة المغربيععة  وموقععا 

 ويت الوطنية .دائر  المكتبة الوطنية األردنية  وموقا مكتبة الك

تشتم  بعض المواقا على روابعط خارجعة إلعى مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة األخعرى  مثع  :  -
موقععا مكتبععة دار الكتععب والوثععائق الوطنيععة العراقيععة حيععل يشععتم  علععى رابطععة خارجععة إلععى موقععا 

وموقا المكتبة  مكتبة الملك فهد الوطنية  ورابطة أخرى إلى موقا دائر  المكتبة الوطنية األردنية 
الوطنية اليمنية الكبرى  ويشتم  على رابطة خارجة إلى موقا مكتبة الملك فهد الوطنية  ورابطعة 

 أخرى إلى موقا مكتبة قطر الوطنية .
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 د روابط خارجة من موقع دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية2شكل رقم م

 الوطنية العربية الروابط الخارجة من مواقع المكتبات د6جدول رقم م

 عدد الروابط الخارجة الموقع الرتبة

 373 المكتبة الوطنية للملكة المغربية 1

 347 دار الكتب المصرية 2

 331  دائر  المكتبة الوطنية األردنية 3

 317 مكتبة قطر الوطنية 4

 247 المكتبة الوطنية اليمنية 5

 238  مكتبة الملك فهد الوطنية 6

 231  الوطنية التونسيةدار الكتب  7

 223 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية 8

 199 المكتبة الوطنية اللبنانية 9

 165 مكتبة الكويت الوطنية 10

 الروابط الذاتية لمواقع المكتبات الوطنية العربية 2/3/3

إلعى تلعك العروابط التع  تعربط بعين صعفحات موقعا المكتبعة أو بعين  Self Linksتشير العروابط الذاتيعة 
عناصر الصفحة الواحد  ف  الموقا  وتستخدم هذه الروابط لتسهي  المالحة داخ  موقا المكتبة  ولذلك فه  

  وتفيد الروابط الذاتية المستخدم فع  التصعفح السعريا  Navigationl Linksتسمى أيضاً الروابط المالحية 
واالنتقا  بين صفحات الموقا بسهولة وسرعة  وكلما زادت عدد الروابط الذاتيعة فع  موقعا المكتبعة  للموقا 

 وثراء الموقا أيضاً. د28مفالن ذلك مؤشر على سهولة استخدام الموقا
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( ععدد العروابط الذاتيعة فع  كع  موقعا معن مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة  7ويعرض الجدو  رقم )
رابطعة  وجعاء موقعا دار الكتعب  993مكتبة الوطنيعة األردنيعة فع  المرتبعة األولعى بععدد وجاء موقا دائر  ال

المرتبععة الثالثععة جععاء موقععا مكتبععة الملععك فهععد  فع رابطععة  و 985الوطنيعة التونسععية فعع  المرتبععة الثانيععة بعععدد 
رابطعة  161رابطة  بينما جاء موقا المكتبعة الوطنيعة اليمنيعة فع  المرتبعة األخيعر  بععدد  799الوطنية بعدد 

 فقط .

 الروابط الذاتية لمواقع المكتبات الوطنية العربية د7جدول رقم م

 عدد الروابط الذاتية الموقع الرتبة

 993  الوطنية األردنية دائر  المكتبة 1

 985  دار الكتب الوطنية التونسية 2

 799  مكتبة الملك فهد الوطنية 3

 551 المكتبة الوطنية للملكة المغربية 4

 459 مكتبة الكويت الوطنية 5

 431 دار الكتب المصرية 6

 360 مكتبة قطر الوطنية 7

 264 المكتبة الوطنية اللبنانية 8

 242 والوثائق الوطنية العراقيةدار الكتب  9

 161 المكتبة الوطنية اليمنية 10

 معامل تأثير الويب لمواقع المكتبات الوطنية العربية   2/3

هع  نفعس الفكعر  التع  قعام عليهعا معامع    Web Impact Factor (WIF)فكر  معام  تأثير الويعب 
على قياس االستشهادات المرجعية لمقعاالت الذى يعتمد  Journal Impact Factor (JIF)تأثير الدوريات 

الدوريات خال  فتر  زمنية محدد   ويقيس أهمية أو ثق  دورية ما بين مجموعة من الدوريات اعتماداً علعى 
عدد االستشهادات المرجعية الت  حصلت عليها هعذه الدوريعة  وهكعذا الفكعر  فع  معامع  تعأثير الويعب  فهعو 

 . د29مبين مجموعة من المواقا اعتماداً على عدد الروابط الفائقة للموقا  يقيس أهمية أو ثق  موقا ويب ما

ويسععتخدم معامعع  تععأثير الويععب لتحديععد القيمععة النسععبية لموقععا مععا  وبخاصععة عنععدما نقععارن هععذا الموقععا 
بمجموعة أخرى معن المواقعا فع  نفعس القطعاع الموضعوع  بمعا يعنعى أن معامع  تعأثير الويعب يصعبح أكثعر 

ة تقسيم المواقا إلى فئات موضوعية محدد  بحيل ال تعتم المقارنعة بعين مجموععة معن المواقعا جدوى ف  حال
ف  مجاالت موضوعية مختلفة  وعلى هذا فالن معام  تأثير الويب يقيس التعأثير النسعب  لمجموععة متجانسعة 

 من المواقا . 

الويب  وكلما حصع  موقعا ويقوم معام  تأثير الويب على حساب متوسط تردد الروابط الفائقة لمواقا 
ما علعى الويعب علعى معامع  تعأثير مرتفعا فالنعه يصعنف علعى أنعه أعلعى ثقعة وأكثعر جعود  معن سعائر المواقعا 

  وهنعاك نوععان أساسعيان لمعامع  تعأثير الويعب  د 30ماألخرى الت  ينخفض معام  تأثير الويب الخاص بهعا 
 وهما :

 Revised WIF  تأثير الويب المعد  معام. Over all WIF  2معام  تأثير الويب الكلى  .1
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 معامل تأثير الويب الكلى لمواقع المكتبات الوطنية العربية  2/3/1

إلى قياس تأثير موقا المكتبة علعى المواقعا األخعرى  Over all WIFيهدف معام  تأثير الويب الكلى 
عتمععداً فعع  ذلععك علععى العععدد المتاحععة علععى الويععب  ويقععدم معامعع  تععأثير الويععب الكلععى ترتيععب طبقعع  للمواقععا م

 : د31ماإلجمال  للروابط الفائقة للموقا  وعدد صفحات الموقا  ويتم حسابه وفق المعادلة الرياضية اآلتية 

 العدد اإلجمالي للروابط الفائقة للموقع                    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل تأثير الويب الكلى = 

 عدد صفحات الموقع                            

وبالتال  فالن عدد الروابط الفائقة  وعدد صفحات موقا المكتبة يؤثران سلباً وإيجاباً على معامع  تعأثير 
دد صفحات الموقا ارتفا معام  تأثير الويب للموقعا  الويب الكلى للموقا  فكلما زاد عدد الروابط مقارنة بع

والعكس صحيح فكلما ق  عدد الروابط ف  مقاب  زيعاد  ععدد صعفحات الموقعا انخفعض معامع  تعأثير الويعب 
 للموقا .

( الترتيب الطبق  لمواقا المكتبات الوطنية العربية وفقاً لمعامع  تعأثير الويعب 8ويعرض الجدو  رقم )
يتضح من الجدو  أن هناك تبايناً بين المواقا ف  معام  تأثير الويعب الكلعى  وجعاء موقعا الكلى لك  منها  و

وهعو معامع  تعأثير مرتفعا بالنسعبة لمواقعا  4,8دار الكتب المصرية ف  المرتبعة األولعى بمعامع  تعأثير قعدره 
صعفحات هعذا  المكتبات الوطنية العربيعة األخعرى محع  الدراسعة  ويرجعا ذلعك إلعى الفعار  الكبيعر بعين ععدد

المرتبعة  فع رابعط  و 5680صفحة  وعدد اإلجمال  لروابط الموقعا وععددها  1180الموقا الت  تص  إلى 
  ثععم موقععا المكتبععة الوطنيععة للملكععة  4,1الثانيععة جععاء موقععا مكتبععة الملععك فهععد الوطنيععة بمعامعع  تععأثير قععدره 

نيعة اللبنانيعة فع  المرتبعة األخيعر  بمعامع    بينمعا جعاء موقعا المكتبعة الوط 2,9المغربية بمعام  تعأثير قعدره 
صعفحة  والععدد  348  ويرجا ذلعك إلعى التقعارب بعين ععدد صعفحات هعذا الموقعا وععددها  1,1تأثير قدره 

 رابط .  392اإلجمال  لروابط الموقا وعددها 

 وفقاً لمعامل تأثير الويب الكلى  الترتيب الطبقي لمواقع المكتبات الوطنية العربية د8جدول رقم م

 الموقع الرتبة
عدد اإلجمالي 
 للروابط

عدد صفحات 
 الموقع

معامل تأثير الويب 
 الكلى

 4,8 1180 5680 دار الكتب المصرية 1

 4,1 1290 5260 مكتبة الملك فهد الوطنية 2

 2,9 620 1780 المكتبة الوطنية للملكة المغربية 3

 2 939 1890 الوطنية العراقيةدار الكتب والوثائق  4

 1,8 138 248 المكتبة الوطنية اليمنية 5

 1,4 830 1190 دائر  المكتبة الوطنية األردنية 6

 1,3 352 463 مكتبة الكويت الوطنية 7

 1,2 1240 1460 دار الكتب الوطنية التونسية 8

 1,2 659 835 مكتبة قطر الوطنية 8

 1,1 348 392 المكتبة الوطنية اللبنانية 9
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 معامل تأثير المعدل لمواقع المكتبات الوطنية العربية  2/3/2

إلى قياس مدى انتشار موقا المكتبعة علعى الويعب   Revised WIFيهدف معام  تأثير الويب المعد  
ومعرفة المواقا األخرى وتأثره به  ويعد معام  تأثير الويب المعد  أكثر دقة فع  حسعاب معدى تعأثير موقعا 
المكتبة من معد  تأثير الويعب الكلعى  حيعل يعتم حسعابه وفقعاً لععدد العروابط الوافعد  إلعى الموقعا فقعط  وععدد 

ألن الروابط الوافد  إلى الموقا تشعير إلعى معدى رؤيعة الموقعا وشعهرته بعين مواقعا  صفحات الموقا  ونظراً 
الويب األخرى فالن معام  تأثير الويب المعد  أكثعر داللعة علعى أهميعة وانتشعار موقعا المكتبعة علعى الويعب  

 : د32مويتم حسابه وفق المعادلة الرياضية اآلتية 

 الوافدة إلى الموقععدد الروابط                           
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معامل تأثير الويب المعدل = 

 عدد صفحات الموقع                                   

( الترتيب الطبق  لمواقا المكتبات الوطنية العربية وفقاً لمعامع  تعأثير الويعب 9ويعرض الجدو  رقم )
  ثعم  4,9ها  وجاء موقعا مكتبعة الملعك فهعد الوطنيعة فع  المرتبعة األولعى بمعامع  تعأثير قعدره المعد  لك  من

  ويرجا ذلك إلى كثعر  ععدد العروابط  3,2موقا دار الكتب المصرية ف  المرتبة الثانية بمعام  تأثير قدره 
ة الملعك فهعد الوطنيعة  هذا إشعار  إلعى المكانعة التع  يحظعى بهعا موقعا مكتبع ف الوافد  إلى هذين الموقعين  و

وموقا دار الكتب المصرية بين مواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة  وجعاء فع  المرتبعة الثالثعة كع  معن موقعا 
  بينمعا جعاء موقعا  2,1دائر  المكتبة الوطنية األردنية  وموقا المكتبعة الوطنيعة اليمنيعة بمعامع  تعأثير قعدره 

وهعو معامع  تعأثير معنخفض  ,3المرتبة األخير  بمعام  تأثير قدره دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية ف  
صعفحة  وععدد  939جداً  ويرجا ذلعك إلعى الفعار  الكبيعر بعين ععدد صعفحات هعذا الموقعا التع  تصع  إلعى 

رابعط أي أن ععدد صعفحات الموقعا أكثعر معن ثالثعة أضععاف العروابط  307الروابط الوافد  للموقا وعددها 
 الوافد  للموقا .

 وفقاً لمعامل تأثير الويب المعدل  الترتيب الطبقي لمواقع المكتبات الوطنية العربية د9ل رقم مجدو

 الموقع الرتبة
عدد الروابط 
 الوافدة

عدد صفحات 
 الموقع

معامل تأثير الويب 
 المعدل

 4,9 1290 6270 مكتبة الملك فهد الوطنية 1

 3,2 1180 3680 دار الكتب المصرية 2

 2,1 830 1710 المكتبة الوطنية األردنيةدائر   3

 2,1 138 293 المكتبة الوطنية اليمنية 3

 1,9 1240 2470 دار الكتب الوطنية التونسية 4

 1,6 620 1020 المكتبة الوطنية للملكة المغربية 5

 1,5 352 513 مكتبة الكويت الوطنية 6

 ,6 348 209 المكتبة الوطنية اللبنانية 7

 ,6 659 368 قطر الوطنيةمكتبة  7

 ,3 939 307 دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية 8
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 نتائج الدراسة:

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  ومن أهمها ما يأت  :

بلعد العععدد اإلجمععال  للمكتبعات الوطنيععة العربيععة التعع  تمتلعك مواقععا علععى الويعب أربععا عشععر  مكتبععة   .1
 منها أربعة مواقا ال تعم  . وتبين من الدراسة أن

تراوحت أعمار مواقا المكتبات الوطنية العربية ما بين أربعة أعوام وثمانيعة عشعر عامعاً  ويععد كع   .2
مععن موقععا مكتبععة الملععك فهععد الوطنيععة  وموقععا دار الكتععب الوطنيععة التونسععية همععا أقععدم المواقععا علععى 

الوطنية اللبنانية هو أحدل المواقا علعى  م   وموقا المكتبة 2001الويب  وأنشد ك  منهما ف  عام 
 م . 2015الويب  وأنشد ف  عام 

هنععاك تفععاوت كبيععر فعع  حضععور المكتبععات الوطنيععة العربيععة علععى الويععب وفقععاً لحجععم مواقعهععا مععن  .3
الصفحات  ويعد موقا مكتبة الملك فهد الوطنية هو أكبر المواقا معن حيعل ععدد الصعفحات  وموقعا 

 ة هو أصغر المواقا .المكتبة الوطنية اليمني

حظى موقا مكتبة الملك فهد الوطنية بالمرتبة األولى من حيل عدد الروابط الوافد  إليه  تعاله موقعا  .4
 دار الكتب المصرية  بينما جاء موقا المكتبة الوطنية اللبنانية ف  المرتبة األخير  .

يعل ععدد العروابط الخارجعة معن جاء موقا المكتبة الوطنية للملكة المغربية ف  المرتبة األولى معن ح .5
الموقا  ثم موقعا دار الكتعب المصعرية فع  المرتبعة الثانيعة  وجعاء موقعا مكتبعة الكويعت الوطنيعة فع  

 المرتبة األخير  .

حظى موقا دائر  المكتبة الوطنية األردنية بالمرتبة األولى من حيل عدد العروابط الذاتيعة  ثعم موقعا  .6
 ا جاء موقا المكتبة الوطنية اليمنية ف  المرتبة األخير  .دار الكتب الوطنية التونسية  بينم

يعد موقا دار الكتب المصرية هو أكثر مواقا المكتبات الوطنيعة العربيعة حضعوراً علعى الويعب وفقعاً  .7
  تعاله موقعا مكتبعة الملعك فهعد الوطنيعة بمعامع  تعأثير  4,8لمعام  التأثير الكلى بمعامع  تعأثير قعدره 

 . 1,1المكتبة الوطنية اللبنانية بمعام  تأثير قدره   ثم موقا  4,1قدره 

جاء موقا مكتبة الملك فهد الوطنية ف  المرتبة األولى وفقاً لمعام  التأثير المعد  بمعام  تأثير قدره  .8
  وجعاء فع  المرتبعة  3,2  ثم موقا دار الكتب المصرية ف  المرتبة الثانية بمعام  تأثير قدره  3,2

دائعر  المكتبعة الوطنيعة األردنيعة  وموقعا المكتبعة الوطنيعة اليمنيعة بمعامع  تعأثير  الثالثة ك  من موقعا
 لك  منها . 2,1قدره 

 توصيات الدراسة:

دعو  الدو  العربيعة التع  ال تمتلعك مكتبتهعا الوطنيعة مواقعا علعى شعبكة الويعب إلعى اإلسعراع بالنشعاء  -1
 مواقا لها  واتباع المعايير العالمية ف  تصميم المواقا .

ضرور  اهتمام المكتبات الوطنية العربية بمواقعها على الويب  وتطويرها بصفة مسعتمر  بمعا يالئعم  -2
 احتياجات المستفيدين منها . 

العم  على إتاحة جميا مواقا المكتبات الوطنية العربية بلغات أخرى غيعر اللغعة العربيعة  وبخاصعة  -3
العربيععة مععن اسععتخدام هععذه المواقععا ممععا يععؤثر اللغتععين اإلنجليزيععة والفرنسععية ليععتمكن غيععر النععاطقين ب

 باإليجاب على كثر  استخدامها وانتشارها على الويب .  
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توعية المسئولين عن مواقا المكتبات الوطنية العربية بأهمية ودور الروابط الفائقعة فع  تعزيعز قيمعة  -4
  تصعفح واسعتخدام الموقا على الويب  والعم  على زياد  عدد الروابط الذاتية فع  الموقعا بمعا يسعه

 الموقا من قِبَ  المستفيدين .

ضرور  التحقق الدوري معن فعاليعة العروابط الفائقعة لمواقعا المكتبعات الوطنيعة العربيعة بحيعل يمكعن  -5
 اكتشاف الروابط المعطلة ف  أسرع وقت  والعم  على إصالحها .

مثع  االتحعاد العربع  تتولى إحدى المؤسسات العربية المتخصصة ف  مجا  المكتبعات والمعلومعات   -6
للمكتبات والمعلومات قياس معامالت تأثير الويب لمواقا المكتبات العربية بجميا أنواعها  وإصعدار 

 تقرير دوري يشتم  على الترتيب الطبق  للمواقا وفقاً لمعام  تأثير الويب .

قياسعات تنظيم بعض المؤتمرات والندوات العربية عن موضوع قياسعات المعلومعات بصعفة عامعة  و -7
 الويب بصفة خاصة .

 مصادر الدراسة:
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