تقييم مجموعة منتخبة من مواقع التجارة االلكترونية باستخدام تقنية التنقير
المعرفي لمحتويات مواقع الويب
حسن مظفر الرزو
مدير المكتب االستشاري العلمي -كلية الحدباء الجامعة -الموصل  /العراق
المستخلــص
انتخبت مجموعة من مواقع التجارة اإللكترونية لكي تباشر عليها عملية تحليل إحصائي  /منطقي
بواسطة آليات الحوسبة الذكية المستخدمة في ميادين التنقير المعرفي لمواقع الويب .أظهرت عملية
التنقير المعرفي لمحتويات هذه المواقع وجود تباين في مستويات الكثافة المعجمية للنصوص (-44
 )%77وأن معظم نصوص المواقع تمتلك قيم مقبولة لمعامل سهولة القراءة بالنسبة للزبائن الذين
يقصدون هذه المواقع .وقد تبين بان مفردات الخدمات تستؤثر بنسبة مرتفعة ضمن المفردات المستخدمة
في مواقع الويب ( .)%6995-66من جهة أخرى فإن تحليل االرتباطات التشعبية الموجودة في مواقع
التجارة اإللكترونية المنتخبة أظهر تميز موقع  6بارتباطات تشعبية عالية ذات صلة بالسلع والمنتجات ،
في حين بقيت نسبها منخفضة في بقية المواقع .أما نسبة محتويات االرتباطات التشعبية للخدمات فتميزت
بكونها مرتفعة باستثناء الموقع .5
 . 6مقدمــة :
الزالت تخوم مواقع الويب تتوسع بإضافة صففحات جديفدة الفو مواقفع قائمفة ،أو اسفتحدام مواقفع جديفدة
لتلبيففة التحففوالت المسففتمرة للمجتمففع العففولمي باتجففاه المجتمففع الرقمففي الشففامل .وإن كانففت آالت البحففم
مستمرة في دعم المستخدم بتوفير قائمة طويلة ،تحتوي أسماء المواقع التي يبغي الوصول إليها ،بيد أنهفا
ال زالت قاصفرة عفن بلفور مرحلفة تقطيفر المعرففة المودعفة ففي هفذه المواقفع ،أو إجفراء تحليفل لغفوي /
مفاهيمي للوثائق الموجودة فيها(.)Chakrabarti ,2003
ويمكن أن يعزى سبب عدم قدرة آالت البحم عن إجراء مثل هذه المعالجات المحوسبة نتيجة لخلوّ ها من
بنو رياضية ،وخوارزميات برمجية تنهض بمهمة التحليل اللغوي والمفاهيمي العميق لمواقع الويب بآلية
محوسبة دون الحاجة الو تدخل يدوي.
ولقففد ظهففرت مجموعففة متنوعففة مففن عناصففر المعالجففة اللغويففة ابليففة لمواقففع الويففب خف ل العقففد ا خيففر
اعتنفففت بمسفففؤلة تحليفففل المحتفففوى اللغفففوي والمفففففاهيمي لمواقفففع الويفففب ،عبفففر توظيففف آليفففات ذكيففففة
مختلفة(.)Chakrabarti ,2003
إن توسع ميادين التجارة اإللكترونية التفي قفد ّ
سفخر لخفدماتها كفم هائفل مفن مواقفع الويفب المنتشفرة علفو
مسففاحة االنترنيففت ،ووجففود أكثففر مففن عامففل يحكففم قففدرة هففذه المواقففع علففو اجتففذاب الزبففائن ،وتسففويق
المنتجات والخدمات المطروحة علو الصفحات التي يحتويها الموقع ،باتت تعفد مفوردام مهمفا م بحاجفة الفو
الدراسة والتحليل لتحديد مكونات المواقع ،ونقاط القوة التي تتسم بها ،أو الثغفرات المقيمفة فيهفا .وسفتوفر
مثل هذه الدراسات بيئة خصبة يمكن اعتمادها كمإشرات أساسية لتحديد معفالم التصفميم المناسفب لموقفع

نشاط تجاري إلكتروني بعينه ،أو تقيفيم أداء هفذه المواقفع علفو طريفق االرتقفاء بقفدراتها بمفوازين القيمفة
االقتصادية المتحققة في البيئة الرقمية الجديدة(.)Hwanga,etal.,2004
 . 2آلية التنقير المعلوماتي واستخالص المعرفة:
بعد أن بلغت عدد صفحات الويب أكثر من  8مليار صفحة أسهم بتؤلي مادتها ،وصياغة خطابها بضعة
م يين من المإلفين من علماء ،وباحثين ،ومفكرين بشتو مناحي الثقافة ،ومإسسات تتوزع أنشطتها بين
صناعة ،وتجارة وأعمال ،وأنشطة أخرى ،أضحت موردام معرفيا م ال ينضفب يمكفن اسفتثماره ففي ميفادين
عدة(.)Chen,etal.,2004
وال يقتصر توطن المعرفة علو محتويات وثائق صفحات الويب ،فحسب بل هناك مواطن أخرى منحتنفا
إياهففا الخصففائص الفريففدة للبنيففة المعلوماتيففة للويففب مثففل هيكلففة االرتباطففات التشففعبية ،Hyperlinks
والتنوع اللغوي والمرئي الفذي يسفود كيانهفا المعلومفاتي .بصفورة عامفة ينشفب عفن تحليفل عناصفر هفذه
الخصائص الحصول علو مجموعة متنوعة من ا نماط اللغوية ،وتقطير معار جديدة يمكن استثمارها
في مواطن شتو.
بداية يمكن استخدام المادة المعرفية الجديفدة ل رتقفاء بكففاءة وفاعليفة المسفتخدم ففي عمليفات البحفم عفن
مفردات محددة علو الويب لتسيير دفة أنشطته اليومية .ومفن جهفة أخفرى ففإن المعرففة المستخلصفة مفن
الويففب يمكففن توسففيع رقعففة اسففتخداماته ا فففي صففناعة القففرار ،ودعففم إدارة أنشففطة التجففارة وا عمففال بمففا
يضمن تحقيق أهدا اقتصادية.
يطلففق اصففط ت التنقيففب عففن المعلومففات  Data Miningعلففو العمليففة  /أو مجموعففة العمليففات التففي
توظ مجموعة من آليات مإتمتة لتحليل النصوص الرقمية بغرض اكتشا ا نماط والع قفات السفائدة
ف ي مادة النص بما يضمن تعميق فهمنا به ،أو الحصول علفو هفامت تنبفإ بفؤفق قريفب أو بعيفد .أمفا عنفد
ممارسففة هففذه ابليففات علففو مواقففع الويففب فيطلففق عليهففا التنقيففر المعلومففاتي  /المعرفففي للويففب Web
.)Chen,etal.,2004(Mining
وفففرت تقنيففات الحوسففبة الذكيففة المرتكففزة الففو التقنيففات المعلوماتيففة أكثففر مففن فرصففة خصففبة لتحليففل
النصففوص والوثففائق الرقميففة ،مففع إمكانيففة إجففراء جملففة مففن المعالجففات الرياضففية واإلحصففائية علففو
المفردات التي يتؤل منها النص بسهولة كبيرة ،وقدرة حاسوبية غاشمة.
وقد شجعت التقنيات الرقمية علو جمع واستقصفاء البيانفات والمعلومفات ضفمن قواعفد بيانفات ،ووثفائق،
انتشفففرت ضفففمن مسفففتودعات رقميفففة مركزيفففة ،أو موزعفففة  Distributedالتفففي شفففم ميفففادين متعفففددة
مثل(:)Mitra,2002
 االستتتاماراا الماليتتة :مثففل أسففعار ا سففهم ،ومعام تهففا ،وأسففعار الفائففدة ،وبيانففات بطاقففات
االئتمان ،وبيانات عن أنشطة مالية مختلفة.
 الرعاية الصحية :ب يانات الفحوصات الطبية والمخبريفة للمرضفو التفي تتعامفل معهفا نظفم
إدارة المستشفيات.
 التصتتنيو واتنتتتا :بيانففات متابعففة عمليففات التصففنيع ،وإدارة اإلنتففات ،ومعلومففات تخففص
المشاكل التشغيلية ،والسبل المثلو لتجاوزها.
 شتتبكاا االتصتتال :تضففم بيانففات تحففدد حجففم االتصففاالت السففائدة ،وأنمففاط توزيعهففا خ ف ل
ساعات النهار ،وبيانات تخص نظم معالجة الخلل في عمليات االتصال المختلفة.

 حقول المعرفة العلمية :والتي تتضمن جميع أشكال البيانفات والمعلومفات العلميفة ،بمختلف
ميادين المعرفة التي تتناولها أنشطة البحم والتطوير العلمي السائدة بالمجتمع.
 الشبكة العنكبوتية العالمية  :جميع أشكال مواقع الويب ،والوثائق وقواعد البيانات المرتبطة
بها داخل حدود جميع أشكال أنشطة مجتمع المعلومات المعاصر.
 . 6 . 2آلياا استخالص المعرفة بواسطة المعالجاا المعجمية:
يحمل الخطاب اللغوي أكثر من داللة بصدد المفردات التفي نودعهفا ففي الجمفل والعبفارات التفي نخاطفب
بها ابخر لتحقيق غايات محددة .وتعد كل مفردة اقتصادية يتم إيداعها في الخطاب االقتصادي السائد بين
نشاط التجارة وا عمال ـ مقابل التجارة وا عمال  ،B2Bأو التجارة وا عمال ـ مقابل ـ الزبون ، B2C
أو أي مستوى آخر من مستويات التجا رة اإللكترونيفة السفائدة بوقتنفا الفراهن ،عبفارة عفن كيفان أو هويفة
معلوماتية  Informational Entityتمتلك خصائص ذاتية علو المستوى اللغفوي الصفر  ،والمسفتوى
االقتصادي.
ويسعو الكيان االقتصادي (مإسسة كانت أو فرد) الو توظي الكيانات اللغوي (أسماء ،أو اصط حات)
لبنففاء عبففارة فففي خطففاب موجففه نحففو ابخففر بقصففد تسففيير دفففة نشففاط اقتصففادي يهففد الففو تحقيففق قيمففة
اقتصادية مضافة .وإذا كانت آالت البحم المطروحة علو االنترنيت قادرة علفو إيجفاد هفذه الكلمفات ،أو
االصط حات فإنها تبقو عاجزة عن إيجاد شبكة الع قات الداللية المقيمفة بينهفا داخفل البنفاء اللغفوي ،أو
مسففتوى التففؤثير المصففاحب للخطففاب المطففروت ضففمن صفففحات الويففب التففي تسففخرها مواقففع التجففارة
اإللكترونية.
وعلففو هففذا ا سففا تبففرز أهميففة اسففتخ ص المعلومففات وتقطيففر المعرفففة الموجففودة فففي مواقففع التجففارة
اإللكترونية باستخدام آليات التنقير المعلوماتي التي توظ المعالجات المعجميفة عبفر معالجفات محوسفبة
ذكية  Computational Intelligenceلدراسة الطبقات العميقة للنص ،والمفردات المستخدمة فيه ،مع
تحديد مستويات الخطاب ،وطبيعة التوظي اللغوي للخطاب االقتصادي الذي يمتلك قدرة تنافسية حقيقية
بين مواقع التجارة اإللكترونية التي تشترك معه بنف النشاط االقتصادي ،أو أنشطة مقاربة.
 . 3النهج المستخدم في معالجة محتوياا مواقو التجارة االلكترونية:
بصورة عامة ال تمتلك البيانات الخفام أي قيمفة اقتصفادية أو معرفيفة مباشفرة مفا لفم تفتم معالجتهفا بآليفات
رياضففية ،أو إحصففائية ،أو بمعالجففات محوسففبة ذكيففة السففتخ ص المعلومففات التففي يمكففن اسففتثمارها فففي
صناعة قرارات ،أو فهم بعض الظواهر التي أفرزت هذه البيانات علو أرض الواقع.
وقد أفرز النشاط العلمفي المعاصفر أكثفر مفن آليفة يقفيم بعضفها ففي حقفول الرياضفيات واإلحصفاء ،بينمفا
بففدأت تياراتهففا الجديففدة بففالبزور فففي تربففة المعلوماتيففة عبففر توظيفف آليففات الحوسففبة الذكيففة بمختلفف
أشكالها( .) Mitra,2002بصورة عامة يطلق علو عملية التنقيفر عفن المعرففة بؤنهفا عبفارة عفن معالجفة
غير تقليدية يراد منها التنقيب داخل بنية البيانات لتحديد طبيعة ا نماط السفائدة ،والفائفدة التفي تكمفن بفين
مفرداتها ،وسبل استثمار فحوى الخطفاب السفائد فيهفا لصفناعة قفرار ،أو تعميفق قفدرتنا علفو اسفتخ ص
قواعد حاكمة تعمّق فهمنا بالبيانات.
تتؤل البيانات مفن مجموعفة حقفائق يجمعهفا منطفق لغفوي يحكمفه نمفط يعفد عبفارة عفن أسفلوب تعبيفري
يوظ مفردات اللغة ،ومبانيها الداللية لوص حقيقة من الحقفائق السفائدة ضفمن فقفرات البيانفات .وتعفد
عملية ال تنقير المعلوماتي إحدى مراحل عملية التنقير المعرفي التي تهد الو جمفع واستقصفاء ا نمفاط،

ومحاولة تقطيرها بآلية حوسفبة ذكيفة تسفعو الفو كشف اللثفام عفن قيمفة معرفيفة تسفهم ففي منحنفا معرففة
جديدة ،أو مجموعة من القواعد الموجهة (.)Haung,etal.,2003
تشمل عملية التنقير المعرف ي مجموعة من الخطوات التحليلية التي يمكفن لتقنيفة المعلومفات أن تسفهم ففي
تفذليلها نتيجفة لتوظيفهفا قفدراتها الغاشفمة ،مفع اسفتخدام مجموعفة مفن المقفايي اللغويفة ـ الرياضفية التفي
ستسهم في إلقاء مزيد من الضوء علو المحتوى المعرففي للنصفوص التفي ستباشفر عليهفا أنشفطة البحفم
واالستقصاء خ ل هذا العمل.
ويمكن إيجاز هذه الخطوات بما يؤتي:
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تحديففد الحقففل الففذي سففتتناوله عمليففة التنقيففب عففن المعلومففات ،ثففم ممارسففة التنقيففب المعرفففي
(وسيشمل في هذه الحالة مجموعة عشوائية من مواقع التجارة اإللكترونية تم الحصول عليها من
عمليات بحم بواسطة آلة البحم .)Google
اسففتخ ص البيانففات المطلوبففة ،والتففي شففملت جميففع المفففردات المسففتخدمة فففي خطففاب التجففارة
وا عمال الذي وظفته الشركات في مواقع تجارتها اإللكترونية.
تنقيففة البيانففات وإعففادة معالجتهففا عبففر ممارسففة مجموعففة مففن المعالجففات المحوسففبة التففي تففم مففن
خ لهففا جمففع ا سففماء واالصففط حات المسففتخدمة مففع تحديففد مسففتوى تكرارهففا داخففل الففنص،
وإهمففال المفففردات التففي ال تحمففل معنففو بففذاتها كا فعففال ،والحففرو  .ثففم أجريففت سلسففلة مففن
التحلففي ت اللغويففة ـ الرياضففية لتحديففد قففيم عدديففة يمكففن مففن خ لهففا إصففدار حكففم محففدد بشففان
المحتوى المطروت في هذه المواقع.
إعادة تركيب المفردات االصط حية السائدة داخل الفنص بحسفب أهميفة ورودهفا ضفمن خطفاب
كل موقع من المواقع ،وعدد تكراراتها ،تمهيدام الستخ ص المعرفة الكامنة في نسيجها.
اعتمفاد إحففدى الخوارزميفات الذكيففة التففي تسفهم فففي كشف اللثفام عففن حقيقففة مفا تعرضففه صفففحة
الويب التي تعرض منتجا م أو خدمة للزبائن.
در اسة االرتباطات التشعبية التي أنشئت داخل الموقع للفت انتباه الزبفون باتجفاه تفرعفات أخفرى
داخل العملية االقتصادية ـ التسويقية التي يمارسها التصميم المرئي لصفحة الويب.

يطلففق علففو حصففيلة جميففع هففذه المعالجففات اصففط ت التنقيففب عففن المعرفففة بعففد أن تففم تحويففل البيانففات
بمستواها المعرفي الضئيل الو مستوى معرفي أكثر نضوجام ،قادر علو أن يمنحنا قدرة علو اتخاذ قرار
 ،أو تحليل حجم التؤثير المحتمل لمحتوى الموقع علو القيمة االقتصادية المضافة التي يتوقع تحقيقها.
يهد ا نموذت المحوسب المستخدم في هذه الدراسة الو تحديد أنماط المفردات واالصفط حات اللغويفة
المستخدمة في وثائق مواقع الويفب ،وارتباطاتهفا التشفعبية الخاصفة بمواقفع التجفارة اإللكترونيفة التفي تفم
انتخابها عينة لعملية التنقير المعرفي .أما تحديد قدرة ا نموذت علفو اقتنفاص المحتفوى المعرففي ،وبيفان
مستوى النشاط االقتصادي الذي يمارسه الموقع علو الزبون ،فيبقو بحاجفة الفو تفدخل العنصفر البشفري
الذي سيمار ملكة الحكم التي ال زالت الحواسيب تفتقدها الكثير من مميزاتها الفريدة.
تؤلّفت خوارزمية ا نموذت المحوسب من تركيبة منطقية  /رياضية ضمن ث ثة عناصر رئيسة:
 96األنمتتو  : Modelحيففم يقففوم بسلسففلة مففن عمليففات التصففني  ،والسففبر ،واسففتبعاد المتكففرر،
وإهمال المفردات التي ال تحمل داللة معرفية يمكن استثمارها من البيانات المتوفرة .وتتم جميفع
هذه العمليات بصفورة آليفة دون تفدخل مباشفر مفن المسفتخدم ،باسفتثناء تؤشفير مسفاحة المففردات
المهملة.

 92اختيار المعيار الداللي  :Preference Criterionويشمل هفذا العنصفر تحديفد معيفار المففردة،
أو االصففط ت الففذي يمتلففك قيمففة معرفيففة فففي تحديففد عنصففر القيمففة المضففافة التففي يحققهففا موقففع
التجففارة اإللكترونيففة .وتعتمففد هففذه المعففايير الففو حففد كبيففر علففو الففنهث الففذي سففيتبناه الباحففم فففي
اختيارها.
 93خوارزميتة البحتو والتقيتتيم  : Search & Evaluation Algorithmوتتففؤل مفن مجموعففة
معايير لغوية ،وإحصائية  ،ورياضية تمارسها مركبات ا نموذت لتفوفير مجموعفة مفن المعفايير
الكمية التي تستخدم بوصفها أرضية إلصدار الحكم النقدي لكل حالة من الحاالت.
 . 4مواقو التجارة اتلكترونية  :تحليل بآلية التنقير المعلوماتي :
استهد البحم انتخاب عينة عشوائية من مواقع ويب تمار أنشطة التجارة اإللكترونية علفو صففحات
الويب المنتشرة في بيئة االنترنيت .وقد روعي في عملية االختيار وجود سمة التنوع في طبيعة ا نشطة
االقتصادية التي تطرحها هذه المواقع (منتجات أو خدمات) لكي تتسفع دائفرة العينفة علفو مسفاحة واسفعة
تدعم فروض البحم ،وتمنحه قدرة علو استيعاب حاالت متعددة.
يظهر جدول ( ) 6مواقع صفحات الويب التي تناولتها الدراسة مع بيان أهم أنشطة التجارة وا عمال التي
تمار من خ لها.
جدول ( )6ـ مواقع صفحات الويب المنتخبة وطبيعة ا نشطة التي تمارسها.
طبيعة
اسم الموقو
ا
النشاط
تجارة
 http://www.time.com/time/digital/reports/eshopping/coحاسبات
1
 mputer.htmlوبرمجيا
ت

2

3
4

5

6

العنوان
Time
Digital

Hotel
Directory
 http://www.bizeurope.com/hotels/amsterdam_hotels.htخدمات
 mlفندقية
Amsterd
am
Mortgag
دليل
e
http://www.bizeurope.com/keywords/mortgage.html
الرهون
Directory
خدمات Insuranc
http://www.search4finance.com/insurance.html
e Carrier
تؤمين
رإو
Venture
أموال
http://www.bizeurope.com/venturecapital.html
Capital.
المضار
بة
خدمات
Offshore
http://www.bizeurope.com/keywords/offshorebanking.
مصرفية
Banking
html
نائية

7
8
9

Loans
دليل
http://www.search4finance.com/loans.html
القروض Directory
Jobs
دليل
http://www.bizeurope.com/keywords/jobs.html.
العمل Directory
Travel
دليل
Directory
http://www.bizeurope.com/keywords/travel.html
السفر
.

 . 6 . 4تحليل محتوى خطاب التجارة اتلكترونية:
بصورة عامة تؤلفت عمليات الحوسبة المعلوماتية المستخدمة في هذا المحور من مجموعة عمليات تنقيب
ضففمن الخطففاب اللغففوي االقتصففادي المسففتخدم فففي هففذه المواقففع ،والمفففردات المسففتخدمة فففي الوثففائق
الموجودة في صفحات الويب.
اسففتخدم برنففامث ] Textalyser[1بإصففدارته الجديففدة  Version 1.01فففي تحليففل نصففوص المجموعففة
المنتخبة من مواقع التجارة اإللكترونية .وقفد تناولنفا ففي المحفور ا ول جانبفا م مفن الجوانفب اللغويفة التفي
يمكن استمدادها من عمليات التنقيب في النصوص المنتخبة ـ أنظر جدول(.)2
بداية اعتمد علو مجموعة من المعاير المعتمدة في تقييم النصوص(بمعزل عن الموضفوع الفذي تعالجفه)
فقمنا بتحليل:
 عدد المفرداا المتباينة في النص والتي تعد مإشرام علو الحصيلة اللغوية للنص المطروت.
 الكاافة المعجمية  Lexical Densityالتي تعد الكثافة المعجمية معيفارام لوصف نسفبة المففردات
المعجمية الو عدد الكلمات الكلية التي يتؤل منها النص .وكلما انخفضت قيمة الكثاففة المعجميفة
كان النص أكثر قربا م لفهفم الزبفون .بصفورة عامفة إذا كانفت الكثاففة المعجميفة تتفراوت بفين -64
 %74يعد الن ص ذو كثافة معجمية عالية ،وتعد الكثافة منخفضة عندما تتفراوت قيمتهفا بفين -44
.[2]%54
 حستاب معامتل  Gunning-Fog Indexلتحديففد سفهولة تنففاول الزبفون للففنص].[3بصفورة عامففة
تتراوت قيمة المعامل مع النصوص السهلة بين  6-5أما النصوص التفي تزيفد قيمفة معاملهفا عفن
 24فتعد صعبة التناول بالنسبة للزبون.
 حساب متوسط المقاطو اللفظية للكلمة ،والفذي يسفتخدم كمعيفار لوصف متوسفط المقفاطع اللفظيفة
للكلمفففات  .Syllableويعفففد مقياسفففا م للوحفففدات البنائيفففة المنطوقفففة ،التفففي تتفففؤل منهفففا الكلمفففات
المستخدمة في الخطاب .ويإثر مستوى المقاطع اللفظية علو اإليقاع اللغوي ،وبنيتفه العروضفية
 ،Prosodyوأنماطه التؤثيرية علو الزبون].[4
 مؤشتتراا صحصتتا ية متنوعتتة  :عففدد الكلمففات الكليففة للففنص ،عففدد الجمففل ،متوسففط عففدد الكلمففات
بالجملة الواحدة ،وأعلفو عفدد كلمفات بالجملفة الواحفدة التفي يمكفن اسفتثمارها ففي تحليفل جوانفب
تخص أسلوبيته وقدرته علو معالجة المسؤلة ضمن إطار معيّن.
جدول ( )2ـ تفاصيل نتائث عمليات التنقيب المعلوماتي ـ الجانب اللغوي.

أرقام النصوص التي تناولتها الدراسة
7
6
5
4
3

متغير تحليل
النصوص
9
8
2
6
عدد الكلمات
1435 1832 1436 240 5040 1215
548
1187
323
الكلية للنص.
عدد
604
780
597
132 1381
494
315
575
المفردات 251
المتباينة.
الكثافة
42.1% 42.6% 40.3% 55% 27.4% 40.7% 57.7% 48.4% %7797
المعجمية.
سهولة
القراءة
10.1
8
9.8
11.9
12
14.2
9.9
9.1
698 GunningFog
.Index
متوسط
المقاطع
2.15
2
2.13 2.47 2.26
2.33
2.12
1.97
1.89
اللفظية
للكلمة.
207
346
183
34
464
130
78
142
86
عدد الجمل.
متوسط عدد
10.58 9.79 12.92 10.94 16.81 15.27 12.63 42.5
الكلمات 8.32
بالجملة.
أعلو عدد
97
97
65
55
102
64
97
112
42
كلمات
بالجملة.
يبدو واضحا م من جدول( )2وجود تباين في الكثافة المعجمية للنصوص المطروحة في مواقع التجارة
المختلفة .فهناك مواقع ذات كثافة معجمية ( )6 ،3 ،6والتي تعد مإشرام ايجابيا م علو ثرائها بالمفردات
اللغوية الخصبة ،أما بقية المواقع فقد وظفت الخطاب التجاري المهني الذي ال يحتوي علو مفردات
كثيرة تخرت عن دائرة التعامل بميدان التجارة وا عمال.
وتظهر قفيم معامفل سفهولة القفراءة  Gunning-Fog Indexبفؤن جفل الخطفاب الفوارد ففي هفذه المواقفع
(باستثناء موقع  ) 4تسهل قراءتها وأن نصوصها تقفارب النصفوص الموجفودة ففي الجرائفد التفي يتناولهفا
العامة في قراءاتهم اليومية .يضا الو ذلك فقد استخدم أسلوب الجمل القصفيرة  ،وبؤلففاظ محفدودة لكفي
تكون أكثر تؤثيرام ،وإقناعا م للزبون بمحتويات الموقع من سلع ومنتجات ،وخدمات.
وب عد ذلك بوشرت عمليات التنقيب داخل مفردات النصوص التي أودعت في مواقفع التجفارة اإللكترونيفة
التي استهدفتها الدراسة .وقد قسّمت هذه المفردات الفو أربعفة محفاور شفملت أهفم المففردات التفي تتنفاول
السلع والمنتجات ،ومفردات الخدمات ،ومفردات التجارة وا عمال ،والمفردات التي أدرجفت ففي الموقفع
لنيل رضا المستخدم ،وتوفير قناعة لديه بالسلع أو الخدمات المطروحة بالموقع ـ أنظر جدول (.)3
جدول ( )3ـ إحصاء لمحاور ونسب أهم المفردات المستخدمة في مواقع التجارة وا عمال المنتخبة.

النسبة الم وية %
الرقم

مفرداا سلو
ومنتجاا

مفرداا
خدماا

مفرداا تجارة
وأعمال

1
2
3
4
5
6
7
8
9

14.1%
1.0%
4.7%
1.1%
2.3%
…
1.6%
0.7%
1.0%

2.8%
17.5%
19.5%
18.0%
5.7%
17.1%
19.3%
17.1%
16.5%

4.4%
2.3%
10.2%
13.4%
26.3%
12.5%
15.0%
4.5%
1.3%

مفرداا
لنيل رضا
الزبون
3.7%
4.3%
3.4%
7.0%
5.1%
5%
6.2%
3.2%
6.5%

يبفدو واضفحا م ممفا ورد ففي جففدول ( ) 3بفؤن هنفاك ثمفة اخت ففات واضففحة بفين ا سفلوب السفائد ففي هففذه
المواقع عند مخاطبة الزبائن المحتملين علو مواقع الويب .لقفد وظففت مففردات السفلع والمنتجفات بنسفب
تراوحففت بففين  %6494-694وكففان موقففع تجففارة الحاسففبات ا كثففر اسففتخداما م لهففذه المفففردات بينمففا كففان
موقعي دليل القروض ودليل السفر شبه خاليين من هذه المفردات لعدم اهتمامها بالسلع والمنتجات.
أما مفردات الخدمات فقد استؤثرت بمكانة كبيرة في نصوص هذه المواقع ،فتؤرجحفت نسفبتها بفين - 298
 .% 6995وي حظ بؤن نسب مفردات التجارة وا عمال قد تغفايرت بفين اسفتخدام متوسفط يسفود معظمهفا
كما في المواقع ( )7 ، 6 ، 4، 3واستخدام مكث كما في موقع ( ،)5وهناك مواقفع ذات نسفب منخفضفة
مثل( .)9 ، 8 ، 2 ، 6ويعد هذا المتغير مإشرام علو ا سلوب الذي يتم التعامل معه من خ ل محتويفات
الموقفع مففع الزبفون المحتمففل .فزيففادة كثاففة مفففردات التجففارة وا عمفال تعففد مإشففرام علفو خطففاب زبففائن
يمتلكون معرفة كافية بهذا النوع مفن النشفاط ،أمفا انخفاضفها فيعفد مإشفرام علفو عفدم كفايفة الزبفون علفو
تنففاول اصففط حات التجففارة وا عمففال ،أو عففدم وجففود اهتمامففات إضففافية لديففه خففارت نطففاق السففلعة أو
الخدمة التي يبغي الحصول عليها.
ونلحظ من نمط التغاير في نسب استخدام المفردات التفي تسفتخدم لنيفل رضفا الزبفون وشف ّده نحفو الموقفع
والمادة المعروضة فيه وجود انخففاض ملحفوظ ففي هفذه المففردات (.)%794-392ويمكفن أن يعفزى هفذا
ا مر الو حصول تغير ملمو في مفاهيم التسوّ ق اإللكتروني الذي بات يعتمد علفو المفإثرات المرئيفة،
وتوظي االرتباطات التشعبية التي باتت عنصرام جوهريا م في اإلقناع أكثر من المفردة اللغوية ذاتها.
 . 2 . 4تحليل معمارية مواقو التجارة اتلكترونية:
تؤتي الميزات والخصائص الفريدة التي تميزت بها مواقع الويب المنتشرة علو االنترنيت بوصفها نتيجفة
مباشففرة لتوظيف آليففة الففنص التشففعبي  Hypertextالففذي يمففنم المسففتخدم القففدرة علففو إنشففاء عففدد غيففر
متناهي من المسارات غير الخطية التي تتجاوز إشكالية النص ا حادي التقليدي.
وتحفل صفحات الويب بعد كبير من االرتباطات التشعبية  Hyperlinksالتفي توجّ فه انتبفاه الزبفون وففق
محاور محددة تخطط لهفا بعنايفة إدار ة موقفع تسفويق المنتجفات والخفدمات علفو االنترنيفت .وكلمفا كانفت
الجهة التي تشر علفو موقفع التجفارة اإللكترونيفة المطفروت علفو االنترنيفت قفادرة علفو زيفادة وتنفوع
مستويات االرتباطات التشعبية ،كلما ازدادت قدرتها علو إقناع الزبون ،وزجّ ه في أكثر من قطفاع يمكفن

أن ينجم في بيع من تجاتها ا خرى ،أو إقناع الزبون بخدمات توفرها الجهة المشفرفة علفو عمليفات إدارة
الموقع هنا أو هناك.
من اجل هذا ،ولكي تكتمل محاور دراسة مواقع التجارة اإللكترونية فقد اجفري مسفم معلومفاتي بواسفطة
برنففامث  Textalyserاسففتهد تحليففل االرتباطففات التشففعبية الموجففودة علففو صفففحات الويففب المنتخبففة
لتحديففد الخصففائص التففي تميففزت بهففا هففذه المواقففع ،وطبيعففة التففؤثيرات المحتملففة علففو الزبففائن الففذين
يستعرضون صفحات هذه المواقع.
لقفد أودعففت نتفائث تحليففل االرتباطفات التشففعبية ففي جففدول ( ،)4لجميفع مواقففع التجفارة اإللكترونيففة التففي
تناولها البحم  .ون حظ بان صعوبة تناول االرتباطات التشعبية تتدرت من المواقفع (  )7 ، 8 ، 9حيفم
ا كثر صعوبة  ،أما بقية المواقع فتمتاز بسهولة تناولها حيم يمتاز الموقعين ( )6 ، 2بسهولة كبيرة جدام
وفق المعايير المستخدمة في تقييمها بهذا المضمار.
ويتميز موقع  6بطرحه ارتباطات تشعبية عالية ذات صلة بالسلع والمنتجفات ( )%3298ففي حفين بقيفت
نسففبها منخفضففة فففي بقيففة المواقففع .أمففا نسففبة محتويففات االرتباطففات التشففعبية للخففدمات فتميففزت بكونهففا
مرتفعة باستثناء الموقع  )%897( 5والذي يإكد التحليل المدرت في جدول ( )3من حيم اهتمام المواقفع
مجتمعة بالخدمات.
جدول ( )4ـ تحليل االرتباطات التشعبية لمواقع التجارة اإللكترونية.

الرقم

عدد الكلماا

سهولة
التناول

نسب محتوياا االرتباطاا
التشعبية

][5

سلو ومنتجاا

خدماا

6

67

50.1

32.8%

12.0%

2

347

644.0

1.4%

24.2%

3

240

31.0

5.4%

19.6%

4

281

47.5

4.2%

23.1%

5

753

34.1

1.5%

8.7%

6

113

644.0

3.5%

26.5%

7

305

14.7

…

24.6%

8

389

6.4

2.0%

10.3%

9

393

2.0

4.1%

13.2%

 . 5تحليل واستنتاجاا:

إن النسق المفاهيمي الذي أفرزته لنا تقنية المعلومات والحوسبة الذكية قد فرض علينفا إعفادة التفكيفر ففي
أس التعامل مع مفردات أنشطة التجارة وا عمال بعد أن أرست التجارة اإللكترونية جذورها في البيئفة
الرقمية.
لقد أصبحت كل مفردة نودعها في خطاب التجارة وا عمال الموجّ ه في محاور:
§

التجارة واألعمال  -مقابل -التجارة واألعمال .B2B

§

التجارة واألعمال  -مقابل – الزبون .B2C

§

التجارة واألعمال – مقابل – الحكومة . B2G

بحاجة الو تؤمل وسلسلة عمليات تحليل محوسب للتؤكد من ص حية الموقع الذي تقيم فيه ضمن الخطاب
الموجه الو الزبائن من جهة ،ولضمان ا داء ا مثل في تحقيق الربحية المناسبة.
إن الجانففففففب ا لتطبيقففففففي بليففففففات التنقيففففففر المعلومففففففاتي  /المعرفففففففي يسففففففعو الففففففو تحقيففففففق غففففففايتين
جوهريتين(( .)Kantardzic ,2003ا ولو) التنبؤ بطبيعة التؤثيرات االقتصادية التي يمكن أن تنشؤ عن
طبيعة الخطاب المستخدم في أنشطة التجارة اإللكترونية .و(الثانية) وصف ا نماط السائدة في النصوص
المس تخدمة بخطاب التجارة وا عمال وطبيعة المفاهيم التي ستتولد عنها لدى زبائن الموقع.
وفي ك الحالتين سنكون بحاجة الو صياغة أنمفوذت رياضفي وصففي تتحفدد مفن خ لفه معفايير التقيفيم،
وتعميق فهمنا بنظم االقتصاد الرقمي التي تسفتقر تحفت مظلتهفا أنشفطة التجفارة اإللكترونيفة الراهنفة .لقفد
ازدادت الحاجة في هذه ا يام الو معرفة عميقة بالمفردة اللغوية بحيم يمكن استثمارها ففي تحقيفق قيمفة
اقتصففادية مضففافة .كففذلك بففات تصففميم موقففع التجففارة اإللكترونيففة ضففمن مواقففع الويففب المقيمففة علففو
االنترنيت البوابة الرئيسة التي تضمن تحقيق التواصل الحفي مفع الزبفون ،وشفد انتباهفه بالمسفارات التفي
خطط لها صاحب الموقع.
وتؤتي آليات الحوسبة الذكية لكي تستوعب هذه المفردات جميعا م ضفمن أنمفوذت رياضفي يحفدد المعفايير،
ويرسي الثوابت التي يمكن توظيفها في إنجات المعالجة االقتصادية لهذه المسفؤلة ضفمن الفنهث السفائد ففي
اقتصاد المعلومات والمعرفة.
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