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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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التكسونومي الوجهي وتطبيقاته يف حمركات البحث للمواقع  

     : دراس  حتليليَّيف اجلامعات العراقيَّ لكنوونيَّ اإِل

 عبد القادر َأمحد علي الشعباني 

30/10/2022 تأريخ القبول:       19/10/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
كسونومي الوجهي وتطبيقاته في محركات التعرف على التِإلى  يهدف البحث           

غطي  ممارسات , واتبع في البحث المنهج الوصفي التحليلي في تلكترونية الِ البحث للمواقع 
, لكترونية الِ سترجا  للمعلومات في المواقع في عملي  البحث واالالتكسونومي الوجهي 

( 21ي في عين  بلغت )والمنهج المسحي الذي تضمن دراس  تطبيقات التكسونومي الوجه
الكتروني تتضمن محركات بحث نشط  لجامعات عراقي  حكومي  في تصنيف  موقًعا

(Webometrics وتضمنت ,)قائم  المراجع , بالبيانات الفحص المباشر  جمع َأدوات
 ها :َأبرز  خرج البحث بالعديد من النتائجو 
ن صندوق البحث ظاهر %( ال تتضم71.42عين  البحث وبنسب  ) َأغلبن أَ ضح يتة  .1

عن ذلك يوضح مكان  فضًل العبارات البحثي , َأو  يمكن المستفيدين من كتاب  الكلمات
 .اِللكتروني  تواجد محرك البحث على الموقع 

جميع  نجد َأنة تطبيقات التكسونومي الوجهي  حدىإِ النسب  لخيارات البحث التي تمثل ب .2
ال تتيح للمستفيدين خيارات موجه  لتضييق وتوسيع  %(100بنسب  ) لكترونية الِ المواقع 

 عملي  البحث.
%( زر للبحث ظاهر, جميعها موسوم  برمز 95.23بنسب  ) لكترونية الِ توفر المواقع  .3

 العدس .
 ها :َأبرز رج البحث بالعديد من التوصيات وخ      

                                                 

 ات والمكتبات /المعهد التقني الموصلقسم تقنيات المعلوم مساعد/ مدرس. 
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, اِللكتروني  وقع محرك البحث من صندوق ظاهر للمستفيد على الم َأساسيةاتتوفير  .1
 وزر يوسم بمصطلح )البحث(.

يتمثل في قائم  منسدل  )خيارات  الةذيدمج التكسونومي الوجهي مع محرك البحث,  .2
 .البحث(  تتضمن فئات التنقل الرئيسي  )الملح  العالمي ( لتوسيع وتضيق عملي  البحث

ركات البحث, المواقع التكسونومي, التكسونومي الوجهي, محالكلمات المفتاحية:     
 .لكترونية الِ 

 المقدمة
في ظل عصر المعلومات و التضخم المتزايد في نشر المعلومات في بيئ  االنترنت      

تعمل على تحليلها وتنظيمها بصورة جيدة لتمكن من  ِإلى َأدوات يتحتم االمر للجوء
في تنظيم  المميةزة اتدو يعد من الَ  الوجهي استرجاعها واعادة استخدامها فالتكسونومي

يتمثل دوره في محركات البحث العام  ومحركات ِإذ  واسترجا  المعلومات في االنترنت,
قسام أَ ِإلى  البحث وتوجيهها ِإجراءتضييق وتحسين عملي  ب لكترونية الِ البحث في المواقع 

   المطلوب . النتيجِإلى  عن تصفي  وفرز النتائج للوصول فضًل التي يرغب بها المستفيد, 
 : مشكلة البحث

في البيئ  الرقمي  بصورة عام ,  المميةزة دواتيعد التكسونومي الوجهي من الَ        
 في محركات البحث متمثًل  ا مميةًزايأخذ دورً ِإذ  ؛على وجه الخصوص اِللكتروني  والمواقع 

 َأهمية لتوضيح  في تحسين عملي  البحث واالسترجا  للمعلومات, لذا كانت هنالك حاج 
للعاملين على  لكترونية الِ التكسونومي الوجهي وتطبيقاته في محركات البحث للمواقع 

 . لكترونية الِ تطوير مواقع الجامعات العراقي  
البحث : َأهميَّة         

على  الوجهي يعمل التكسونوميِإذ  ؛الموضو  نفسه َأهمية البحث من  َأهمية تكمن    
عن فرز  فضًل , لكترونية الِ بحث في محركات البحث المستخدم  في المواقع توجيه ال

وتصفي  وتحسين النتائج البحثي , ولكون المواقع الجامعي  من المواقع الثقافي  والعلمي  
تطبيق مدى رفد المستفيدين منها بالمعلومات المطلوب  فمن المهم بيان ِإلى  التي تهدف
 للجامعات العراقي . لكترونية الِ مواقع ال في الوجهي التكسونومي
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 اهداف البحث :
 :ِإلى  يهدف البحث    

في  التكسونومي الوجهي وبيان تطبيقاهميته, انواعه,  , التعريف بالتكسونومي .1
 .لكترونية الِ محركات البحث للمواقع 

ات في الجامع لكترونية الِ في محركات البحث للمواقع  الوجهي دراس  التكسونومي .2
 (.Webometricsالعراقي  المصنف  في )

 تساؤالت البحث :
 :بما يأتيالتساوالت تحددت  نة إِ على ما جاء في اهداف البحث ف بناءً         
 ؟ لكترونية الِ مواقع محركات البحث للوتطبيقاته في  الوجهي ماهي  التكسونومي .1
للجامع   لكترونية لِ افي محركات البحث للمواقع  الوجهي تطبيقات التكسونومي ما .2

 العراقي  ؟
 البحث :حدود 
في محركات البحث للمواقع  الوجهي الحدود الموضوعي  : التكسونومي  .1

 .لكترونية الِ 
 .2021ايلول من عام  –من الشهر آب الحدود الزمني  :  .2

 منهج البحث :
 الوجهي وميفي تغطي  ممارسات التكسونالتحليلي  اتبُع في البحث المنهج الوصفي       

والمنهج المسحي , , ولبناء قائم  المراجع لكترونية الِ في المواقع في محركات البحث 
 (.Webometricsللجامعات العراقي  في ) لكترونية الِ المواقع في  محركات البحثلدراس  

 المجتمع وعينة البحث :
جامعات العراقي  لل ية لكترونالِ المواقع محركات البحث في في  البحثتحدد مجتمع       

 ( موقًعا33تبلغ ) الةتي 2021( لعام Webometrics*الحكومي  الواردة في تصنيف )

                                                 
* .Webometrics : Ranking Web of Universities. Available on 

. In 10/8/2021.https://www.webometrics.info/en/aw/iraq 
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, تتضمن محركات بحث نشط  اعً ق( مو 21جامعي حكومي, وجرى اختيار العين  البالغ  )
  في الجانب العملي. (1موضح  في الجدول ) البحثوعين  
 جمع البيانات : َأدوات
قائم  ب البحثعين   لكترونية الِ لفحص المباشر لمحركات البحث في المواقع ا         

 تضمنت مجموع  من الفقرات صممت خصيصا لمتطلبات البحث. الةتي *المراجع 
 الدراسات السابقة :

موضو  التكسونومي , وفيما يأتي عرض ِإلى  هنالك بعض الدراسات التي تطرقت       
 لهذه الدراسات :     

تصنيف وتنظيم المحتوى الرقمي في بيئة االنترنت:  َأدواتطالل ناظم. الزهيري،  .1
(. 2016) 7، مج2ع -المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات. -التكسونومي.

https://www.iasj.net/iasj/pdf/02bbefb4281c059e 7/8تاريخ . ب /
2021. 
الحقب  التاريخي  ِإلى  لتطرقباِإلى التعرف على التكسونومي  يهدف البحث       

ِإلى  تصنيف الكائنات الحي  وبلوم وديوي وصوالً ِإلى  للتصنيف من فهرست ابن النديم
مسؤولي   نة أَ د البحث على كة أَ تعارة اليه التصنيف البيولوجي, و تصنيف المحتوى الرقمي واس

 نة أَ ن يدرك أَ ع على عاتق المسؤول عن المحتوى و االختيار من نظم التصنيف الملئم  تق
تحقيق االرتباط الموضوعي بين المحتويات ِإلى  الدق  في اختيار التصنيف الملئم يؤدي
 الرقمي  ذات العلق  في نفس التصنيف.

ات في البيئة سميرة خليل محمد خليل. التاكسونومي ودوره في تنظيم المعلوم .2
للجامعات العربية في  لكترونيَّةالإ العربية : دراسة تطبيقية على المواقع  لكترونيَّةالإ 

( . 2019) 1، ع 1مج -المجلة العلمية للمكتبات والوثائق والمعلومات. -مصر .
متاح على الموقع 

                                                 
 (.2لى الملحق ). لمزيد من المعلومات عن قائم  المراجع  االطل  ع *
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https://jslmf.journals.ekb.eg/article_24938_bc3302ee76b2570b814
a0c6b9cf6a5bf.pdf  7/8/2021. بتاريخ. 

دراسدددددد  المواقددددددع بسدددددونومي وبيددددددان تطبيقاتهدددددا توضدددددديح التكِإلدددددى  تهددددددف الدراسدددددد          
جددددددراءو  نظددددددام البحددددددث, عددددددن فضددددددًل فددددددي الجامعددددددات المصددددددري  والجنبيدددددد ,  لكترونيةدددددد الِ   اِ 

للجامعدددددات المصدددددري  قيدددددد الدراسددددد , ثدددددم المقارنددددد  بينهدددددا  لكترونيةددددد الِ مقارنددددد  بدددددين المواقدددددع 
تبعدددددت الباحثددددد  المدددددنهج المسدددددحى فدددددي اللجامعدددددات الجنبيددددد  ,  لكترونيةددددد الِ وبدددددين المواقدددددع 

للجامعدددددددات, والمدددددددنهج الوصدددددددفى التحليلدددددددى لبيدددددددان أنظمددددددد   لكترونيةددددددد الِ حصدددددددر المواقدددددددع 
ارطددددد  الموقدددددع ونظدددددم رتدددددبط بهدددددا مدددددن خاالمتبعددددد  لمحتدددددوى تلدددددك المواقدددددع ومدددددا لتصدددددنيف ا

 نتائج الدراس   فهي : َأبرز َأمةا, الملح  والبحث
علدددددددددى  الربط السدددددددددابق للمعلومددددددددداتبدددددددددصددددددددد  وظيفددددددددد  التكسدددددددددونومي تتضدددددددددح خل نة إِ  . 1
 نترنت .الِ 
مثلددددددددد  بدددددددددنظم ان التكسدددددددددونومي يتكدددددددددون مدددددددددن البنيددددددددد  التصدددددددددنيفي  والتطبيقدددددددددات المت . 2

 الملح .
 س  فهو :اوصت به الدر أَ ما  َأبرز َأمةا
ر مدددددددن نظدددددددم الملحددددددد  التدددددددي ن تطدددددددو  أَ عينددددددد  الدراسددددددد   لكترونيةددددددد الِ علدددددددى المواقدددددددع . 1

 معظم تلك النظم.َأو  عن توفير كل فضًل تتضمنها, 
 لكترونيةدددددددد الِ تددددددددوفير وبندددددددداء خارطدددددددد  الموقددددددددع تعكددددددددس البنيدددددددد  التصددددددددنيفي  للموقددددددددع  . 2

 ة جيدة.بصور 
. التكسددددددونومي ودوره فدددددي تنظددددديم المعلومدددددات للمواقددددددع علدددددي عبددددددالقادر احمدددددد .3
فددددي الجامعددددات العراقيددددة : دراسددددة تقييميددددة / ب شددددراف  مددددال عبدددددالرحم   لكترونيَّددددةالإ 

 -كليددددددة ا دا   -البصددددددرة : جامعددددددة البصددددددرة  -عبدالواحددددددد )رسددددددالة ماجسددددددتير( .
 .2020.ص 214قسم المعلومات والمكتبات، 

بيددددددددان مفهددددددددوم التكسددددددددونومي وتطبيقاتدددددددده فددددددددي المواقددددددددع ِإلددددددددى  تهدددددددددف الدراسدددددددد          
والمددددددددنهج تبددددددددع المددددددددنهج الوثددددددددائقي فددددددددي تغطيدددددددد  موضددددددددو  التكسددددددددونومي, ا ,لكترونيةدددددددد الِ 

( 10الفحص المباشدددددر وقائمددددد  المراجعددددد , وبلغدددددت عينددددد  الدراسددددد  )بدددددالوصدددددفي التحليلدددددي 
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تدددددل المراكددددددز الولددددددى محليدددددا مددددددن بددددددين لجامعدددددات عراقيدددددد  حكوميدددددد  تح ِإلكترونيةدددددد مواقدددددع 
 .2019( لعام Webometricsجامعي حكومي في تصنيف ) ( موقًعا34)
 ها :َأبرز وقد توصلت الدراس  للعديد من النتائج  
ِإلددددددددددددى  فددددددددددددي الجامعددددددددددددات العراقيدددددددددددد  لكترونيةدددددددددددد الِ المواقددددددددددددع ( مددددددددددددن %70. افتقددددددددددددار)1

ورة ( مدددددددددددن عينددددددددددد  الدراسددددددددددد  وبصددددددددددد%30خارطددددددددددد  الموقدددددددددددع, فدددددددددددي حدددددددددددين توفرهدددددددددددا )
 منظم .

التفريددددع فددددي خارطدددد  الموقددددع, اذا تتددددوفر بصددددورة ِإلددددى  معظددددم الفئددددات الرئيسدددد  . افتقددددار2
( فدددددي جامعددددد  بابدددددل وجامعددددد  المستنصدددددري , فدددددي حدددددين الجامعددددد  %100مفرعددددد  بنسدددددب  )

  ( متفرع .%58.33التكنولوجي  توفرها بنسب  )
 ها :َأبرز مجموع  من التوصيات وخرجت الدراس  ب

ارطددددد  الموقدددددع كونهدددددا احددددددى تطبيقدددددات التكسدددددونومي التدددددي تعكدددددس . ضدددددرورة تدددددوفر خ1
للمسددددتفيدين  اِللكترونددددي  جزئددددي مددددن الموقددددع َأو  البنيدددد  التصددددنيفي  معروضدددد  بشددددكل كلددددي

 ومحركات البحث.
ن تكددددددون الفئددددددات الرئيسدددددد  لخارطدددددد  الموقددددددع متفرعدددددد  لكونهددددددا تددددددؤثر علددددددى . ضددددددرورة أَ 2

 الخاص.ِإلى  ن العاممفهوم التكسونومي في كونه تسلسل هرمي يندرج م
 اختالف البحث ع  البحوث والدراسات السابقة :

البحدددددث امتدددددداد للدراسدددددات والبحدددددوث السدددددابق , ويختلدددددف عنهدددددا بتنددددداول موضدددددو   عدددددد  يُ     
فدددددددددي  لكترونيةددددددددد الِ تطبيدددددددددق التكسدددددددددونومي الدددددددددوجهي فدددددددددي محركدددددددددات البحدددددددددث للمواقدددددددددع 

ن علدددددددى تطدددددددوير تلدددددددك الجامعدددددددات العراقيددددددد  وبيدددددددان اهميتددددددده فدددددددي هدددددددذا الجاندددددددب للعددددددداملي
 تحليلها وفق قائم  مراجع  مبني  على دراسات وبحوث.المواقع ب

 مصطلحات البحث :
فئددددددات ِإلددددددى  شددددددياءيف الددددددذي يهددددددتم بتقسدددددديم الظددددددواهر والَ : علددددددم التصددددددنالتكسددددددونومي  .1

 (.1)رئيسي  وفئات فرعي  وفق مبادئ عام 
                                                 

Online Dictionary for Library and Information Science(2014) Reitz, Joan M. . ODLIS:. 1 
Available on  https://products.abc-clio.com/ODLIS/odlis_t.aspx 7/8/ 2021. 



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 587 

تحفيدددددددز   بساسدددددددية : تصددددددنيف اسدددددددباني, يهدددددددتم بصددددددورة أَ ( Webometricsتصدددددددنيف ) .2
سددددددس عددددددام حضددددددور االفتراضددددددي فدددددي بيئدددددد  اِلنترندددددت, أُ الجامعدددددات والهيئدددددد  التدريسدددددي  لل

 Consejo Superior( التددددابع لمركددددز )Cybermetricsمختبددددر ) مددددن 2004
de Investigaciones Cientificasحثيدددد  فددددي ( الددددذي يعددددد اكبددددر المؤسسددددات الب

 (.1وربا)ها في أُ َأبرز   ومن سبانية إِ 
برمجيددددددات بحثيدددددد  يسددددددتخدمها المسددددددتفيد للبحددددددث عددددددن المواقددددددع   محركددددددات البحددددددث : .3

حدددددرك البحدددددث بدددددالعثور عليهدددددا بنددددداًء عدددددن مدددددا يحددددددده مدددددن الفددددداظ, ويقدددددوم م لكترونيةددددد الِ 
 .(2)فحص قواعد البياناتب

علقددددددد  والمرتبطددددددد  مجموعددددددد  مدددددددن صدددددددفحات الويدددددددب ذات ال:  لكترونيَّدددددددةالإ المواقدددددددع  .4
َأو  شدددددددخاصأَ د و جدددددددها لتمثدددددددل و ؤ شدددددددانإِ دة علدددددددى خدددددددادم يدددددددتم و جدددددددوالمو  ابعًضدددددددببعضدددددددها 
 24علددددددددى مدددددددددار  ِإليهددددددددا منظمددددددددات, وتسددددددددمح للمسددددددددتفيدين مددددددددن الوصددددددددولَأو  شددددددددركات
   .(3)نترنتبرنامج متصفح الِ بساع  

  :(Taxonomyتعريف التكسونومي)  
 الةتي( Taxiمشتق من الكلم  اليوناني  ) Taxonomyمصطلح الدتكسونومي  نة إِ     

ك العديد من التعاريف , وهنا(4) تعني )القانون( الةتي( nomosتعني )التنظيم( وكلم  )
  .تعريف التكسونوميِإلى  التي تطرقت

 

                                                 
. الطاهر ميمون. استراتيجيات الجامعات الجزائري  في تحسين ترتيبها ضمن تصنيف  1
(Webometricsص ,)متاح على الموقع 4 ,

https://www.researchgate.net/publication/331249608  7/8/2020. بتاريخ. 
(. متاح على الموقع 2018. الشامي, احمد. مصطلحات المعلومات والمكتبات واالرشيف ) 2

https://www.elshami.com/  2021/ 8/  7بتاريخ. 
Online Dictionary for Library and Information  Reitz, Joan M. . ODLIS: . 

3

Science(2014) 

2021. clio.com/ODLIS/odlis_w.aspx in 14 / 8 /-https://products.abcailable on Av 
4
 . Cain, A.J..Taxonomy. Available on 

. In 12/8/2021. https://www.britannica.com/science/taxonomy 
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شياء وتنظيمها في مجموعات تمتلك خصائص ه نظام لتسمي  الَ نة َأعرف على 
 :)2)يبدأ بدد الةذيفهو ممارس  علم التصنيف   (1) مشترك
 .*وسم المحتوى .1
 ق .وضع المحتوى في فئ  ذات عل .2
 تنظيم المحتوى وتوزيعه. .3
 اعادة استخدامه.َأو  البحث عنه واستخدامه .4

يستخدمها منشئ المحتوى لفرز ه طريق  نة أَ يعرف على  لكترونية الِ في المواقع 
الغرض منها إنشاء  المعلومات بصورة هرمي  مستندا بذلك على خصائصها المشترك 

 .(3)المعلومات ِإلى  طريق  منظم  تسهل من الوصول
 مفهوم التكسونومي :

التعريفات السابق  ان مفهوم التكسونومي كممارس  فهو نظام يستند على بيتضح    
الخصائص المشترك  في تنظيم المحتوى الرقمي ويبدأ بوسم المحتوى ووضعه في فئ  ذات 

 العلق , ومن ثم تنظيمها وتوزيعها ليتم البحث عنها واستخدامها.
  وظائف التكسونومي:   

 
                                                 

1
 . Graef, Jean. Introduction to Business Taxonomies. Montague Institute, 

MA(2001). Mentioned in Bhat, Mohammad Hanief. Knowledge Organisation 

Systems in Digital Environment.- Trends in Information Management (TRIM), 

p43. Available on 

-er/9/1/arastirmaxhttps://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/57647/makalel

. In 13/8/2021.environment.pdf-digital-systems-organisation-knowledge 
2
 What Is Website Taxonomy and Metadata?, Available on 

. In Metadata-and-Taxonomy-Website-is-hathttps://simplea.com/Articles/W

17/8/2021. 
. وسم المحتوى : في التكسونومي هو اختيار المصطلح او العبارات المناسب  التي تعكس مضمون  *

 المحتوى.
3 . What’s the Difference Between Folksonomy and Taxonomy. Available on 

. In taxonomy-and-folksonomy-between-https://blog.bismart.com/en/difference
17/8/2021. 
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 : (1)بما يأتيتتمثل وظائف التكسونومي       
سر  وقت ممكن عن أَ المعلومات المطلوب  بِإلى  يسهل على المستفيدين من الوصول .1

عن تضييق نتائج البحث  فضًل  لمسار البحثي من الفئ  الرئيس ,طريق توضيح ا
 بصورة منهجي .

موضو   َأهمية َأو  وىيسهل على محركات البحث والمستخدمين من فهم جزء من المحت .2
   .(2)ليات جيدة تمكنهم من ذلك آتوفير ب لكترونية الِ معين في المواقع 

عدة َأو  يستخدم اللغ  المقيدة للربط السابق للمحتوى سواء على مستوى الموقع الواحد .3
 .(3) لكترونية الِ مواقع 

 : لكترونيَّةالإ في المواقع   انواع التكسونومي
 : (4)ما يأتيوهي ك لكترونية الِ كسونومي خمس  انوا  اساسي  في المواقع يتضمن الت    

شجري في َأو  تنظيم هرمي للفئات يتم تمثيله كمخطط انسيابيالتكسونومي الهرمي :  .1
 االنترانت .اِللكتروني  َأو الموقع 

تنظيم المحتوى وفق فئات هرمي  وترابطي , وقد ترتبط التكسونومي الشبكي :  .2
 خرى بما في ذلك المعنى الداللي.أُ بعلقات بمعاني مختلف  مع فئات  الفئات

                                                 
- 1. . الزهيري, طلل ناظم. أدوات تصنيف وتنظيم المحتوى الرقمي في بيئ  االنترنت :  1

 . متاح على الموقع 69(, ص2016)2,  1مج -جيا المعلومات.المجل  العراقي  لتكنولو  -التكسونومي.
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=111247  20/8/2021. بتاريخ. 

2 . Kirchhoff, Michael. Taxonomies and Content Silos: Technical SEO and UX 
Strategy – Part 3(2018). Available on 

. In 20/8/2021. strategy/-ux-seo-https://www.brightedge.com/blog/technical 
لومات في البيئ  االلكتروني  العربي  : . الهيف, عالي  مذكر هيف. التاكسونومي ودوره في تنظيم المع 3

-المجل  العراقي  لتكنولوجيا المعلومات . -دراس  تطبيقي  على موقع جامع  االميرة نورة بنت عبدالرحمن .
 . متاح على الموقع  13( , ص2018)4,   8مج

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14392  20/8/2021. بتاريخ. 
4
 . Thurow, Shari . Website Taxonomy Guidelines And Tips: How Best To 

-ebsitehttps://martech.org/wOrganize Your Site(2015). Available on 

tips-guidelines-taxonomy/. In 22/8/2021.  
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عددة بدال من تنظيم واحد تكسونومي يتيح تنظيمات متالتكسونومي الوجهي :  .3
 السماح بتعيين عنصر في مجموع  من السمات. ب
ا بالتكسونومي غير الطبقي يظهر على الموقع يضً أَ يعرف التكسونومي المسطح :  .4

بصورة قائم  بسيط  من الفئات العليا )المصطلحات الرئيسي  ( بشكل  اِللكتروني  
 متساوي.

ت رئيسي  وفئات تنظيم يتمثل في بني  تتضمن فئاالتكسونومي متعدد الهرميات :  .5
عن طريق مسارات  ِإليها , تضمن الوصول كثر من فئ  رئيسأَ فرعي  مشترك  مع 

  .(1)متعددة لوجودها في اكثر من مكان
 :الوجهي  في محركات البحث التكسونومي ةَأهميَّ 
التجاري   لكترونية الِ وساط المواقع أَ ا في كثر شيوعً التكسونومي الوجهي الَ  عد  يُ          

ه المصطلح بصميمه شبك  العنكبوت يوضح والمراجعات في كونه اسلوبا مشابها في ت
ترتكز , و (2)خرى من المحتوىأُ جزاء حيط به روابط لَ ا في وسط الهيكل تالرئيس متمركزً 

بناء على السمات  التفاعل مع المحتوىبلوجهي في دعم المستفيدين التكسونومي ا َأهمية 
استكشاف بعلى المعلومات الملئم   سماء والميزات, فل يتعلق العثوروالموضوعات والَ 
في  المحتوى سواء تصببتحديد المحتوى المطلوب  ما يقوم المستفيدون نة ا ِ التسلسل الهرمي, و 

 .(3)بعدها مَأ كان ذلك قبل العملي  البحثي 
 : الية تطبيق التكسونومي الوجهي

 آلي  تطبيق التكسونومي الوجهي في )البحث( تختلف عن آليته في )الملح (, إنة       
ساس التنقل بين مصطلحات التكسونومي, في حين )البحث( َأالملح  ترتكز على  نة إِ ِإذ 

                                                 
1
 . Laubheimer, Page. Polyhierarchies Improve Findability For Ambiguous IA 

categories(2018). Available on 

. In 22/8/2021. hierarchy/https://www.nngroup.com/articles/poly  
2
 . What is Website Taxonomy?. Available on 

. In taxonomy/-website-is-marketing/what-https://www.knowagency.com/digital

22/8/2021.  
3
 Hedden, Hethear.  Customizing Taxonomy Facets(2020). Available on 

http://accidental-taxonomist.blogspot.com/search/label/Faceted%20taxonomy . 

In 24/8/2021. 
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ا عن وجه يختلف اختلف كبيرً مصطلح في صندوق البحث, فتطبيق الَ لي  وضع اليتبع ا
َأو  تقييدهابحديد مجموع  من البيانات يتمثل بالسماح للمستخدم من تِإذ  ؛واجه  المستخدم

 .(1)تصفيتها بناء على ما تم عرضه من عناصر االوجه المتعددة
الملح  في الموقع بى مكان المعلومات عثور علفالمستفيدون عندما يتعذر عليهم ال      

سيكون باب هروبهم عندما يكونوا  الةذينظام البحث ِإلى  غالبا ما يلجؤون اِللكتروني  
عالقين في الملح  مما جعل ذلك سبب توفر محرك البحث في جميع صفحات الموقع 

ا من وجه  نظرهم ال لذ ؛ر على المعلومات المطلوب , فهم يرغبون في العثو (2) لكترونية الِ 
م وصول ا على هذه االنشط , فدمج الملح  والبحث يدعتمثل الملح  والبحث تعارضً 

 :(4)فمحرك البحث يتكون من  ,(3)فضلأَ الباحثين للمعلومات بشكل 
 يمكن المستفيدين من كتاب  الكلمات.ِإذ  ؛. صندوق البحث1
 البحث, ويسمى )بحث(. جراءلِ .زر ينقرون عليه 2
 .  (5)توفير للمستفيدين رابط للمساعدة في العملي  البحثي . 3
النتائج, وتتضمن على عدد النتائج والمدة  َأبرز. قائم  تظهر على صفح  جديدة ب3

 .(6)المستغرق 
 ...عن  فضًل 

                                                 
1
 . Hedden. Heather. Faceted Search vs. Faceted Browse(2012). Available on 

https://accidental-taxonomist.blogspot.com/2012/04/faceted-searach-vs-faceted-

brows.html . In 24/8/2021. 
2
 . Nielsen, Jacob. Search: Visible and Simple(2001). Available on 

https://www.nngroup.com/articles/search-visible-and-simple/. In 24/8/2021. 
3
 . Kallbach, James. Designing Web Navigation.- Beijing : O'Reilly, 2007, p291. 

Available on 

https://theswissbay.ch/pdf/Gentoomen%20Library/Misc/O%27Reilly%20Design

ing%20Series/O%27Reilly%20Designing%20Web%20Navigation.pdf. In 

25/8/2021. 
4
 .Nielsen, Jacob. Mental Models For Search Are Getting Firmer(2005). 

Available on https://www.nngroup.com/articles/mental-models-for-search/. In 

25/8/2021. 
5
. متاح على  19. الهيف، عالية مذكر هيف. مصدر سابق، ص 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=143927 .25/8/2019خ . بتاري   
6
 . المصدر السابق نفسه. 
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تكون على شكل قائم  منسدل  قبل زر )البحث( تتضمن  الةتي. خيارات البحث, 4
 .(1))الملح  العالمي (   للموقعتنقل الرئيسالفئات 

 .(2). الفرز والتصفي  في نتائج البحث5
المزاوج  بين محركات البحث والتكسونومي الوجهي يتطلب  نة ضح من ذلك أَ يتة       

تنظيمي   لمحركات  َأساسيةاتمزاوج  تطبيقاته المتمثل  في خيارات البحث بجانب 
ورابط لمساعدة المستفيدين  البحث من صندوق للبحث وزر يوسم بمصطلح )البحث(

عن الفرز والتصفي  في نتائج البحث مع ما يجيب توفره  فضًل في العلمي  البحثي , 
 لمحرك البحث من قائم  بالنتائج وعدد النتائج والمدة المستغرق .

 الجان  العملي :
ث يتمثل الجانب العملي في تحليل التكسونومي الوجهي وتطبيقاته في محركات البح      

ِإذ  (؛2ث وفق قائم  المراجع  )الملحق للجامعات العراقي  عين  البح اِللكتروني  للمواقع 
والبالغ   لكترونية الِ المتمثل  بمحركات البحث النشط  في المواقع جرى اختيار العين  

موضح  في  البحثجامعي حكومي, وعين   ا( موقعً 33)الكتروني من بين  ا( موقعً 21)
  .(1الجدول )

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Kallbach, James. Op. Cit. 

2
 . Hedden. Heather. Faceted Search vs. Faceted Browse(2012). Available on 

https://accidental-taxonomist.blogspot.com/2012/04/faceted-searach-vs-faceted-

brows.html . In 25/8/2021. 
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 اوال : معلومات عامة :
 للجامعات العراقية لكترونيَّةالإ ( محركات البحث في المواقع 1جدول )

 اِللكتروني  رابط الموقع  اسم  الجامع  ت

 محرك البحث

 يتضمن
 ال يتضمن

 غير نشط نشط

   √ /https://uobaghdad.edu.iq جامع  بغداد 1

   √  /https://uomustansiriyah.edu.iq الجامع  المستنصري  2

   √  /http://uokufa.edu.iq جامع  الكوف  3

   √  /http://www.uomosul.edu.iq جامع  الموصل 4

 √    /https://www.tu.edu.iq جامع  تكريت 5

   √   /https://www.uoanbar.edu.iq اَلنبارجامع   6

  √   /http://www.uobabylon.edu.iq جامع  بابل 7

 اَلوسطجامع  الفرات  8
 التقني 

https://atu.edu.iq/   √   

   √  /https://uokerbala.edu.iq جامع  كربلء 9

   √  /https://nahrainuniv.edu.iq نهرينجامع  ال 10

   √  /https://uodiyala.edu.iq جامع  ديالى 11

 √    /https://utq.edu.iq جامع  ذي قار 12

   √  /https://uotechnology.edu.iq مع  التكنولوجي الجا 13

   √  /https://uowasit.edu.iq جامع  واسط 14

الجامع  التنقي   15
 الوسطى

https://www.mtu.edu.iq/  √   

الجامع  التقني   16
 الشمالي 

https://ntu.edu.iq/  √   

 √    /https://qu.edu.iq جامع  القادسي  17

 √    /https://www.uobasrah.edu.iq جامع  البصرة 18
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جامع  القاسم  19
 الخضراء

https://www.uoqasim.edu.iq/   √  

   √  /https://mu.edu.iq جامع  المثنى 20

   √  /https://uokirkuk.edu.iq جامع  كركوك 21

 √    /https://uomisan.edu.iq جامع  ميسان 22

جامع  تكنولوجي   23
 المعلومات

https://uoitc.edu.iq/   √  

 √    /https://aliraqia.edu.iq الجامع  العراقي  24

   √  /https://uosamarra.edu.iq جامع  سامراء 25

   √  /https://uoninevah.edu.iq جامع  نينوى 26

   √  /https://uofallujah.edu.iq جامع  الفلوج  27

   √  /https://www.uohamdaniya.edu.iq جامع  الحمداني  28

جامع  جابر بن حيان  29
 الطبي 

http://jmu.edu.iq/    √ 

جامع  ابن سينا  30
للعلوم الطبي  
 والصيدالني 

https://ibnsina.edu.iq/    √ 

الجامع  التقني   31
 الجنوبي 

https://stu.edu.iq/    √ 

جامع  البصرة للنفط  32
 والغاز

https://buog.edu.iq/  √   

   √  /https://uotelafer.edu.iq جامع  تلعفر 33

 9 3 21 المجمو 

63.63 النسب المئوي 
% 

9.09%  27.27% 

 %ة99.99 مجمو  النسب



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 595 

 لكترونية الِ %( من المواقع 63.63( بنسب  )21) نة ( أَ 1يتةضح من الجدول )     
%( غير نشط وهو 9.09( بنسب  )3الحكومي  العراقي  تتضمن محركات بحث نشط , و)

( 9موقع )جامع  بابل, جامع  القاسم الخضراء, جامع  تكنولوجي  المعلومات(, في حين )
%( )جامع  تكريت, جامع  ذي قار, جامع  القادسي , جامع  البصرة, 27.27بنسب  )

جامع  القادسي , جامع  البصرة, جامع  ميسان, الجامع  العراقي , جامع  جابر بن حيان, 
 نة ني  الجنوبي ( ال تتضمن محرك بحث؛ لذا فإِ جامع  ابن سينا للعلوم الطبي , الجامع  التق

 تتضمن محركات البحث النشط . ِإلكترونية  ا( مواقعً 21التحليل سيقتصر على )
 

 
 محرك البحث ( مكونات2جدول )

 اسم  الجامعة ت

موسوم بكلمة  زر للبحث صندوق البحث
 رابط المساعدة خيارات البحث )بحث(

 مالحظات
 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة بغداد 1
 العدسة

الجامعة  2
 المستنصرية

زر برمز  √  √  √   √ √ 
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √  √ جامعة الكوفة 3
 العدسة

جامعة  4
 الموصل

زر برمز  √  √  √   √ √ 
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √  √ اأَلنبارجامعة  5
 العدسة

جامعة الفرات  6
 اأَلوسط
 التقنية

زر برمز  √  √  √   √  √
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة كربالء 7
 العدسة
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جامعة  8
 النهري 

زر برمز  √  √  √   √  
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة ديالى 9
 العدسة

الجامعة  10
 التكنولوجية

زر برمز  √  √  √   √ √ 
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة واسط 11
 العدسة

الجامعة  12
التنقية 
 الوسطى

زر برمز  √  √  √   √ √ 
 العدسة

الجامعة  13
التقنية 
 الشمالية

زر برمز  √  √  √   √ √ 
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة المثنى 14
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة كركوك 15
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة سامراء 16
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √ √  جامعة نينوى 17
 العدسة

جامعة  18
 الفلوجة

زر برمز  √  √  √  √   √
 العدسة

جامعة  19
 الحمدانية

زر برمز  √  √  √   √ √ 
 العدسة

جامعة البصرة  20
 للنفط والغاز

زر برمز  √  √  √   √  √
 العدسة

زر برمز  √  √  √   √  √ جامعة تلعفر 21
 العدسة
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  21  21  21  1 20 15 6 المجموع

 100  100  100  4.76 95.23 71.42 28.57 النسبة المئوية %

%99.99 س مجموع الن  99.99%  100%  100%  100%  

%( 28.57بنسب  ) لكترونية الِ ( من المواقع 6) نة ( أَ 2ضح من الجدول )يتة         
تتضمن صناديق تدرج فيها مصطلحات البحث ظاهرة للمستفيدين, وهي )جامع  الكوف , 

نفط والغاز, , جامع  الفلوج , جامع  البصرة للاَلوسط, جامع  الفرات الَنبارجامع  
نجد زر البحث ف َأمةا %( ال تتضمن ذلك,71.42) ( بنسب 15جامع  تلعفر(, في حين )

 %( ال4.76( بنسب  )1%( يتضمن, و)95.23الكتروني بنسب  ) ( موقًعا20) َأنة 
تضمن مسمى الزر %( ال ت100ي بنسب  )يتضمن, في حين جميع عين  البحث أَ 

دس , وال تتضمن خيارات البحث التي تمثل احدى ما رمز العنة بمصطلح )البحث( وا ِ 
ها ال توفر نة عن أَ  فضًل تطبيقات التكسونومي الوجهي لتضيق وتوسيع نطاق البحث, 

 روابط لمساعد المستفيدين في عملي  البحث.
 

 ( نتائج البحث3الجدول )

 اسم  الجامع  ت
المدة  عدد النتائج قائم  النتائج

   النتائجتصفي فرز النتائج المستغرق 

 ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم ال نعم

 √  √  √  √   √ جامع  بغداد 1

2 
الجامع  
 √   √  √  √  √ المستنصري 

 √  √  √  √   √ جامع  الكوف  3

 √  √  √  √   √ جامع  الموصل 4

 √  √  √  √   √ اَلنبارجامع   5

جامع  الفرات  6
 √  √  √  √   √ التقني  اَلوسط

 √   √  √  √  √ جامع  كربلء 7

 √  √  √  √   √ جامع  النهرين 8



 نوونيَّ  يف اجلامعات العراقيَّ  : دراس  حتليليَّ  التكسونومي الوجهي وتطبيقاته يف حمركات البحث للمواقع اإِللك

                                                                                                          عبد القادر َأمحد علي الشعباني                                                                                                                     

 598 

  √ √   √  √  √ جامع  ديالى 9

الجامع   10
 √  √  √  √   √ التكنولوجي 

 √  √  √  √   √ جامع  واسط 11

الجامع  التنقي   12
 √  √  √  √   √ الوسطى

الجامع  التقني   13
 √  √  √   √  √ الشمالي 

  √  √ √  √   √ ع  المثنىجام 14

 √   √ √   √  √ جامع  كركوك 15

 √  √  √  √   √ جامع  سامراء 16

 √  √  √  √   √ جامع  نينوى 17

 √  √  √   √  √ جامع  الفلوج  18

 √  √  √  √   √ جامع  الحمداني  19

جامع  البصرة  20
 √  √  √  √   √ للنفط والغاز

 √  √  √  √   √ جامع  تلعفر 21

 19 2 17 4 18 3 15 6  21 المجمو 

  100 النسب  المئوي  %
28
.5
7 

71.4
2 

14.2
8 

85
.7
1 

19.0
4 

80.9
5 

9.52 
90
.4
7 

 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %100 مجمو  النسب

%( تتضمن 100بنسب  ) لكترونية الِ ( من المواقع 21) نة ( أَ 3ضح من الجدول )يتة       
%( 28.57( بنسب  )6) نجد َأنة َأمةا بالنسب  لعدد النتائج ف البحث, قائم  لعرض نتائج

تتضمن, وهي )الجامع  المستنصري , جامع  كربلء, جامع  ديالى, الجامع  التقني  
%( ال 71.41بنسب  )( 15الشمالي , جامع  كركوك, جامع  الفلوج (, في حين )

%( تتضمن المدة المستغرق  في 14.28) بنسب  ِإلكترونية ( مواقع 3) نجد َأنة و  تتضمن,
( 18) البحث, وهي )الجامع  المستنصري , جامع  كربلء, جامع  ديالى(, في حين
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سونومي الوجهي في نتائج البحث, ا بالنسب  لتطبيق التكمة %( ال تتضمن, أَ 85.71بنسب  )
 %( من المواقع19.04( بنسب  )4عنصر الفرز لنتائج البحث مضمن في ) نة فإِ 
, وهي )الجامع  المستنصري , جامع  كربلء, جامع  المثنى, جامع  كركوك( لكترونية الِ 

بنسب   لكترونية الِ ( من المواقع 2( ال تتضمن, ونجد )80.95( بنسب  )17في حين )
%( تتضمن عنصر تصفي  النتائج, وهي )جامع  ديالى, جامع  المثنى(, في حين 9.52)
 عين  البحث ال يتضمن ذلك. %( من90.47( بنسب  )19)

 واالستنتاجات :النتائج 
 : بما يأتيتتمثل   الةتيالبحث,  ِإليهاالتي توصل  واالستنتاجات  هنالك العديد من النتائج

 فضًل في توجيه عملي  البحث,  ا مميةًزاالتي تأخذ دورً  دواتالتكسونومي  الوجهي من الَ  .1
 .الفرز والتصفي عن تحسين نتائج البحث ب

للجامعات الحكومي   لكترونية الِ المسح الشامل لمجتمع البحث المتمثل بالمواقع اتضح ب .2
%( ال توفر محركات 27.27بعض منها وبنسب  ) نة ( أَ Webometricsفي تصنيف )

 %( توفرها بصورة غير نشط .9.09عن ) فضًل البحث, 
ندوق البحث ظاهر %( ال تتضمن ص71.42عين  البحث وبنسب  ) َأغلب نة ضح أَ يتة  .3

عن ذلك يبين مكان  فضًل العبارات البحثي , َأو  يمكن المستفيدين من كتاب  الكلمات
 .اِللكتروني  تواجد محرك البحث على الموقع 

جميع  نجد َأنة حدى تطبيقات التكسونومي الوجهي النسب  لخيارات البحث التي تمثل إِ ب .1
يح للمستفيدين خيارات موجه  لتضييق وتوسيع %( ال تت100بنسب  ) لكترونية الِ المواقع 

 عملي  البحث.
%( زر للبحث ظاهر, جميعها موسوم  برمز 95.23بنسب  ) لكترونية الِ توفر المواقع  .2

 العدس .
%( روابط لمساعدة 100ي بنسب  )عين  الدراس  كاف  أَ  لكترونية الِ ال توفر المواقع  .3

 المستفيدين في البحث.
 %( بعرض قائم  بالنتائج البحثي  للمستفيدين.100كاف  بنسب  ) لكترونية الِ تلتزم المواقع  .4
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 فضًل %( تتضمن عدد النتائج , 28.57) لكترونية الِ نسب   قليل  من المواقع  نجد َأنة  .5
ها المتطلبات التنظيمي  للنتائج َأغلب%( تتضمن المدة المستغرق , وال توفر 14.28عن )

 البحثي .
ا .6  نجد َأنة   للفرز والتصفي  كتطبيق للتكسونومي الوجهي في نتائج البحث فبالنسب َأمة

 %( تتضمن التصفي . 9.52تتضمن الفرز, و ) لكترونية الِ %( من المواقع 19.04)
 :ثانيا : التوصيات 

 : بما يأتيتتمثل   الةتيالبحث,  ِإليهاهنالك العديد من التوصيات التي توصل 
العاملين على تطوير المواقع  و  التكسونومي الوجهي من  على موضضرورة االطل .1

للتعرف على اهميته في تحسين عملي  البحث واالسترجا  للمعلومات كونه  لكترونية الِ 
 في مجال تنظيم المعلومات واسترجاعها. المميةزة دواتمن الَ 

, كتروني  اِللمحرك البحث من صندوق ظاهر للمستفيد على الموقع  َأساسيةاتتوفير  .2
لي  البحث في الموقع عن رابط يوضح آ فضًل وزر يوسم بمصطلح )البحث(, 

 لمساعدة المستفيدين في عملي  البحث. اِللكتروني  
يتمثل في قائم  منسدل  )خيارات  الةذيك البحث, دمج التكسونومي الوجهي مع محر  .3

 وتضيق عملي  البحث.  )الملح  العالمي ( لتوسيع لبحث(  تتضمن فئات التنقل الرئيسا
نتائج البحث من عرض قائم  بالنتائج متضمن  عدد النتائج والمدة  َأساسيةاتتوفير  .4

 المستغرق  في عملي  البحث.
الفرز والتصفي  التي تمثل تطبيقات التكسونومي الوجهي في قوائم مكاني  توفير إِ   .5

 النتائج البحثي .
 

 (2ملحق )

 المراجعة  ثبت

 مة :اوال : معلومات عا
 اسم الجامع  : .1
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 : اِللكتروني  رابط الموقع  .2
 محرك البحث: .3

 يتضمن : . أ
 .نشط 
 .غير نشط 

 ال يتضمن. . ب
 محرك البحث : مكونات. 1

 صندوق البحث. . أ
 زر البحث. . ب
 زر البحث موسوم بمصطلح )البحث(. . ت
 خيارات البحث. . ث
 رابط المساعدة. . ج

 نتائج البحث :.2
 قائمة بالنتائج : . أ
 المدة المستغرق  : .  
 ئج :عدد النتا . ت
 فرز النتائج :  . ث
 تصفي  النتائج :  . ج
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Facet Taxonomy and its Applications in Search Engines for 

Websites of Iraqi Universities : An Analytical Study 

Abdulqader Ahmed Ali Alshaabani 

  

Abstract 

                The research aims to identify Facet Taxonomy and its 

applications in the search engines of websites. It follows the 

descriptive analytical approach to covering the practices of Facet 

Taxonomy in the searching and retrieval process of information on 

websites, and The survey approach, which includes the study of 

applications of Facet Taxonomy in a sample of (21) Iraqi public 

universities websites at webometrics classification, that have active 

search engines. The data collection tools included direct 

examination through the checklist. The research came out with 

many results, the most important of which are: 

1.It is clear that most of the research sample (71.42%) does not 

include the visible search box on the website. 

2.Regarding the search options as one of Facet Taxonomy 

applications, we find that all websites (100%) do not provide an 

apparent search box that enables users to type in search words or 

phrases, as well as shows the location of the search engine on the 

website. 

3.Websites provide (95.23%) a visible search button, all marked 

with the lens symbol. 

       The research came out with many recommendations, the most 

important of which are : 

1.Provide a box visible with a button tagged with the term (search) 

to users on websites as the basics of the search engine. 

2.Mix Facet Taxonomy with the search engine as a drop-down list 

(search options) that includes main navigation categories (Global 

navigation) to broaden and narrow the search process. 
       Key words: Taxonomy – Facet Taxonomy – Search Engine - 

Websites. 
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