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صة عن فهارس املكتبة ا املخصَّيًضحاالت أنظر وأنظر َأِإثر غياب َأ

 املركزية 

 رفل نزار عبد القادر اخلريوم. أ.

8/3/2009 تأريخ القبول:   2/2/2009 تأريخ التقديم:  
 :المقدمــة

يمكن القول ان االحاالت بشكل عام واالحاالت المخصصة )انظر وانظر           
ن الـركائز االساسية لتوحيد صيغ أسمـاء األشخاص والهيئات ايضا( بشكـل خاص تعـد م

والمناطق الجغـرافية والعناوين والموضوعات وربطها معا وصوال الى الضبط سواء كان 
ذلك في فهارس المكتبات او في قوائم رؤوس الموضوعات، فهي تعد ضرورة الغنى عنها 

وتوحيد ذلك االستخدام  في اي مكتبة ترغب بضبط الصيغ المستخدمة في فهارسها 
خاصة ما يتعلق بصيغ اسماء المؤلفين ورؤوس الموضوعات وهو ما ستـركز عليه دراستنا 

 الحالية . 
وتظهر اهمية اإلحاالت في فهـرس المؤلفين وربما تزداد تلك االهمية في فهرس 
الموضوعات الي مكتبة تستخدم اكثر من قائمة رؤوس موضوعات في اختيار وصياغة 

موضوعاتها وذلك من خالل ما تقدمه تلك االحاالت من ربط بين الصيغ المختلفة  رؤوس
سواء السماء المؤلفين او لرؤوس الموضوعات عبر بيان ماهو مستخدم وما هو غير 
مستخدم من صيغ في تلك الفهارس، وبالتالي لن يجد المستفيد صعوبة في الوصول الى 

يجد ما يحيله من الصيغ غير المستخدمة ما يبحث عنه من مداخل في الفهرس النه س
والتي قد يلجأ اليها الى الصيغ االخرى التي التخطر بباله، فضال عن الربط المنطقي بين 

 المداخل ذات العالقة في الفهرس من خالل بطاقة االحالة .
 
 
 

                                                 

  جامعة الموصل / كلية اآلداب/ والمكتبات المعلوماتقسم . 
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 : التساؤل البحثي
لبية التي تحاول الدراسة الحالية االجابة على السؤال االتي، ماهي االثـار الس

يتـركها غيــــاب استخدام احاالت انظر وانظر ايضا المخصصة على فهارس المكتبة 
المركزية بجامعة الموصل وكيف تؤثر هـــذه المشكلة بشكـل خاص على صيــغ اسماء 
المؤلفـين ورؤوس الموضوعـات المستخدمة كمواقع وصول في هذه الفهارس خصوصا 

بطاقات االحالة تماما عنها بل والى غياب ملفات االسناد  وانها ال تفتقـر فقط الى غياب
 لضبط تلك الصيغ ايضا ؟

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا "ماهي النتائج او االثار السلبية المترتبة على الظواهر 
 التالية في حالة غياب االحاالت ؟ " : 

 الصيغ المستخدمة للداللة على اسم المؤلف الواحد.  -1
 للداللة على راس الموضوع الواحد. الصيغ المستخدمة -2
 المترادفات على اختالف انواعها في رؤوس الموضوعات واسماء المؤلفين. -3
 الموضوعات ذات العالقة في الفهرس وانفصال العالقات المنطقية بينها . -4
 عدم الربط بين اعمال المؤلف الواحد وتشتتها في اماكن مختلفة من الفهرس . -5

البحث قامت الباحثة بمراجعة فهـارس المكتبة المـركزية بجامعـة وفي سياق معالجة مشكلة 
الموصل بغية عرض نماذج حية من تعـدد الصيغ السـم المؤلف الواحــد ورأس الموضـوع 
الواحد والمترادفات بانواعهـا بهـدف رصد اآلثار السلبية التي يتركها غياب اإلحاالت علـى 

هذه النماذج او تنحصر تبعا لنشاطات الفهـرسة وطريقـة فهارسها، ويمكن ان تـزداد اعـــداد 
ممارستها، اال ان مرور الوقت سيؤدي حتما الى تفاقم مشكلة غياب اإلحاالت واثارها 
السلبية على كفاءة البحث في فهارس المكتبة قيد الدراسة من خالل تزايد اعداد هذه 

 الحاالت .
 : التغطية الموضوعية والمكانية للدراسـة

 تصرت الدراسة على :اق
وضع االحاالت في فهرس المؤلفين وفهرس الموضوعات دون ادوات الضبط  -1

 .األخرى 
 احاالت انظر وانظر ايضا المخصصة دون االنواع االخرى من االحاالت . -2
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التركيز على اسماء المؤلفين كاشخاص وهيئات دون االنواع االخرى من  -3
 ندوات... الخ . المطبوعات الحكومية ووقائع المؤتمرات وال

التركيز على بطاقات الكتب العربية في فهرس المؤلفين وفهرس الموضوعات دون  -4
 االجنبية منها. 

  Cross Referencesاإلحــاالت
 : تمهيد

ظهرت اإلحاالت اول االمر مع بداية ظهور قواعـد الفهرسة الحديثة في القرن 
ويت وبانـتزي وكرستادورو بوضع األساس التاسع عشـــر عندما بدأ أوائل المكتبيـين امثال ج

لتلك القواعد . وكانت اإلحاالت بادئ االمر تعـد من الرؤوس المرادفة لكلمة المدخـــل ومـن 
الى الرؤوس المتفرعة منها، لكن البداية الحقيقية  Class Headingsرؤوس االقســام 

ومن سار على 1876لوضع االحاالت جـاءت  مع قواعد كتر للفهرس القاموسي عام 
نهجه الحقا إال أنهم ركزوا بالدرجة األساس على اإلحاالت الموضوعية في الغــالب، حيث 

( لإلحاالت وذلك للربط بين الموضوعات 188( و)187خصص كتر القاعــدتين رقـــم )
 المبعثرة في الترتيب الهجائي .           

اوال احاالت من الراس العام ( بإعـداد، 187وقد طالب كتر في قاعدته رقـــم )  
الى تفريعاتـه، وثانيا احاالت بين الموضوعات المترابطة )ذات عالقة متساوية( وهذه 
القاعدة مازالت تطبـق حتى االن لوجود اتفاق عام حولها بين من كتب عن هذا النوع من 

دثوا عن االحاالت اال ان هنالك مــن طور وعدل عليها امثال كوتس ورنجاناثان عندما تح
التكشيف المتسلسل وذلك بربـط الرؤوس واالحاالت باالعتماد على احد انظمة التصنيف 
على ان تعد االحالة الهابطة من العام الى الخاص لخطوة واحدة فقط دون تخطيها حسب 

( والتي تنص على اعـداد احالة من 188السلم الرتبي في السلسلة، اما القاعدة رقـــم )
الى الموضوع العام، فقد اوصى كتر بعدم استخدامها اال في الحاالت الموضوع الخاص 

االستثنائية. وفي الحقيقة اثير جدل واسع بين من كتب عن رؤوس الموضوعات حول هذا 
النوع من اإلحاالت فمنهم من أكد على ضرورة استخدامها امثال كايزر وكوتس وفيكري 

مــن يرى ان يقتصـــر استخدامها على الحاالت  ومتكالف ورنجاناثان وغيرهــــم، بينما هنالك
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االستثـنائية فقــط امثـال كتــــر وجيرلـــد اورن، وهنالك من يرفـض استخدامها نهائيا امثال 
 (.                                                                                 1هيكن )

لئك الذين كتبوا عن رؤوس الموضوعات قد والبد من االشارة الى ان كل من أو 
خصصوا فصال في كتاباتهم عالجوا فيه وضع االحاالت واستخداماتها.                                                

(، فقد تناولت االحاالت لربط مداخل AACR()امريكية )-اما قواعد الفهرسة االنكلو
باألعتماد على قواعد كتر للفهرس 1883دورها عام المؤلفيـــــن والعناوين منذ بداية ص

( AACR2والطبعة الثانية ) 1967( عامAACR1القاموسي، ثم جاءت الطبعة االولى )
( AACR2Rبتفصيالت اكبـــر في مجال استخدام اإلحاالت، اما قواعد ) 1978عام 

( 26.4 -26.3 -26.2فقــــد خصصت القواعد رقم) 1998المراجعة التي صدرت عـام 
لإلحاالت واستخداماتها بشكل مفصل لربط اسماء أشخاص والهيئات والعناوين مع وضع 

( اوال لتوضيح القواعد المحددة او الستخدام القاعدة العامة اذا 26.1القاعدة العامة رقم )
 ( 2ما تعذر ايجاد قاعدة محددة مناسبة.)

 :مفهوم اإلحــاالت  
من مدخل الى آخر في الفهرس باستخدام تعرف االحالة بانها توجيه او ارشاد 

(. حيث تهدف 3عبارات )انظـــر وانظر ايضا( وقد تكون االحالة اما مخصصة او عامة )
االحاالت باالسـاس الى ضبط تلك الصيغ او المداخل المستخدمة والتغلب على مرادفاتها 

  ( .4من خالل الربط بـيـن الصيغـة الصحيحة المستخدمة والصيغ االخرى )
 

                                                 

، مزيدة 2ط -( محمد فتحي عبد الهادي. الفهرسة الموضوعية: دراسة في رؤوس الموضوعات العربية .1
 .48-31.ص 1981جدة: دار الشروق،  -ومنقحة .

)AACR  :Anglo- American Cataloging Rules. 
محمد فتحي عبد الهادي، نبيلة امريكية / اعداد ميشيل جورمان؛ ترجمة  -( موجز قواعد الفهرسة االنكلو2

 .211، ص95. ص 2006القاهرة: الدار المصرية اللبنانية ،  -.5ط -خليفة جمعة.
 . 119محمد فتحي عبد الهادي. مصدر سابق.ص 3)
( شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدي. قائمة رؤوس الموضوعات القياسية للمكتبات 4

 .41-40.ص 1993كاديمية ، القاهرة: المكتبة األ -المدرسية.
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 : انواع االحــاالت
 تقسم اإلحاالت الى االنواع االتية:

( وانظـر ايضا See: وهي استخــدام احاالت انظـر)اوال: اإلحاالت المخصصة
(See also لالحالة الى فئة معينة من صيغ المداخل، اي انها تحيل الباحث الى )

يهـم دراستنا الحالية لذا  (، وبما ان هـذا النـوع من االحاالت هو ما1صيغة محددة بالذات)
 ستتناوله الباحثة بشـئ مـــن التفصيل، حيث تنقسم اإلحاالت المخصصة الى :

- احالة انظر المخصصةSee Reference    وهي معـدة لإلحالة من الصيـغ غـر :
المستخدمة الى الصيغ المستخدمة )المقننة( من المداخل، وبهذا فهي تساعد على تجاوز 

ادفــات واحتماالت التعبــير عــــن المصطلح الواحد سواء كان اســـم مؤلـف او مشكلة المتر 
( . وتـزداد أهمية هذا النـوع من اإلحاالت في اللغة العربية 2رأس موضوع بصيــغ متعددة )

 كونها غـنية بالمترادفات وهو ماال ينطبق على اللغة االنكليزية بنفس القدر.                  
 استخدامات هذا النوع من اإلحاالت ضمن نطاق الدراسة الحالية ما ياتي: ومن اهم

 استخدامها مع رؤوس الموضوعات لالحالة: -أ
                                                                                                                                                                        من مرادفات الصيغة )اوالكلمة( الواحدة الى الصيغة المقننة لها، مثل :                                                            -1

 العائلة  أنظر  األسرة              
 من المصطلح العربي الى المصطلح األجنبي وبالعكس، مثل :  -2

 النفط  أنظر  البترول                       
 من الجزء الثاني من رأس الموضوع المركب، أو من الشكل المخالف، مثل :  -3

التقاليد  انظر  العادات والتقاليد                                                                                  
 أنظر  الخير والشر الشر والخير                                

 ، مثل :(3)من هجائية غير مستخدمة الى هجائية مستخدمة -4
                                                 

 -( شعبان عبد العزيز خليفة وفتحي عبد الهادي. التحليل الموضوعي للمكتبات ومراكز المعلومات. 1
 .35. ص1993القاهرة: العربي للنشر،

. 2003دمشق: جامعة دمشق، -( ألجواهري، خيال محمد مهدي . الفهرسة الموضوعية والتصنيف. 2
 . 79 -77ص
  .186. ص 2003عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،  -يان. مبادئ الفهرسة.( ربحي مصطفى عل1



 م. رفل نزار عبد القادر اخلريوأ.                       أثر غياب إحاالت أنظر وأنظر أيضا املخصصة عن فهارس املكتبة املركزية 

 670 

                      مكتبة الكونجرس  أنظر  مكتبة الكونغرس                      
 من الصيغة الطبيعية لرأس الموضوع الى الصيغة المقلوبة وبالعكس، مثل : -5

    ر   اللغة، علم                                  علم اللغة   أنظ                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      مكة، فتح   انظر  فتح مكة                                                                                                                                    

المفرد الى صيغة الجمع عندما ما يكون الموضوع شاماًل دون  من صيغة -6
 مثــل :                              الجبل  أنظر  الجبال     ، (1)تخصيص

 من احد جموع التكسير الى آخر أو من جمع الى جمع الجمع وبالعكس، مثل : -7
                               األبحاث  أنظر  البحوث                                        

 الجند  أنظر  الجنود                                
 من الشيء الى ضده في حالة إدراج المادة القليلة الموجودة تحت هذا الضد، مثل : -8

 الشك  أنظر  اليقين                            
 ، مثل :(2)الموضوع وبالعكسمن الموضوع المفرع بالمكان الى المكان مفرعًا ب -9

          المناخ                        -فرنسا   أنظر   فرنسا -المناخ               
 استراليا -الزراعة   انظر   الزراعة -استراليا                         

                              من راس الموضوع المفرع او المجزأ الى الصيغة الطبيعية لذلك الراس          -10 
 ، مثل:          التامين_ شركات    انظر  شركات التامين (3) او بالعكس            

 حفظ االسماك    انظر  األسماك_ حفظ   .                                       
سماء أ( الخاصة بأ63استخدامها مع اسماء المؤلفين: حيث تنص القاعدة رقم ) -ب  

(، على الُمراجعة) 2)قاف(ب( الخاصة بأسماء الهيئات من 64األشخاص والقاعدة رقم )
 :(4)إعداد إحالة انظر وذلك لالحالة 

                                                 

فؤاد فرسوني "رؤوس الموضوعات: لمحة من مفهومها، اختيارها، صياغتها، وتنظيمها" . في: مكتبة ( 2
  .30. ص 1981، 8، ع2اإلدارة، مج

القاهرة: دار  -محمد عبد الواحد ضبش. موجز تصنيف وصياغة رؤوس موضوعات مواد المكتبات.( 3
 .76 - 75. ص 1999الفكر العربي ،

 .179-178الفهرسة الوصفية والموضوعية: التقليدية والمحو سبة . مصدر سابق. ص (3
 (قاف )(المراجعة: هي النسخة العربية المترجمة من قواعد الفهرسة االنكلو امريكية )2AACR2R.) 
 .218، ص183سابق.ص امريكية. مصدر -موجز قواعد الفهرسة االنكلو(  4
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تغير اسمه، من االسم القديم الى االسم الجديد للمؤلف كشخص وبالعكس، اذا ما  -1
 لجديد(.غادة الداعوك )االسم القديم(   انظر  غادة السمان)االسم ا مثل:       

من االسم الحقيقي للمؤلف كشخص الى االسم المستعار، اذا ما اتخذ المؤلف  -2
                                        اسما مستعارا له بدال من اسمه الحقيقي وبالعكس، مثل:

 يعقوب العودات)االسم الحقيقي(    انظر   البدوي الملثم)االسم المستعار(             
 انظر    عائشة عبد الرحمن)االسم الحقيقي(     طئ )االسم المستعار( بنت الشا

من االسم الكامل للهيئة الى االسم القصير او المختصر الذي يميزها عن غيرها  -3
 من الهيئات، مثال:       منظمة الدول المصدرة للبترول   انظر   األوبك

غالبة او المستخدمة، اذا من التهجئة غير المستخدمة السم الهيئة الى التهجئة ال -4
      ( مختلفة، مثل:                    Spellingما ظهر اسم تلك الهيئة بتهجئات )

 اونسكو   انظر   اليونسكو                                        
                                        من االسم الرسمي للهيئة الى االسم التقليدي لها، مثل: -5
 جامعة الدول العربية )االسم الرسمي(   انظر    الجامعة العربية)االسم التقليدي(  
من اسم الهيئة كمدخل فرعي الى اسمها كمدخل مباشر اذاما كانت تلك الهيئة  -6

                                                          مميزة او مشهورة، مثل:                
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد المخطوطات العربية                           

 انظر     معهد المخطوطات العربية                                         
على ان يراعى في جميع النقاط السابقة شيوع االستخدام والصيغة األشهر)من رؤوس 

بين جمهور المستفيدين. فالبد ان يكون لكل احالة  الموضوعات او أسماء المؤلفين(
قيمة معينة بحيث ال تضخم حجم الفهرس وتعقده دون مبرر، فمن غير الضروري عمل 

احاالت كثيرة من الصيغ القديمة والمهجورة وغير المتداولة بين جمهور المستفيدين 
 بحجة أنها مترادفات.
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- إحالة انظر أيضا المخصصةSee also Reference  : 
تعد هذه اإلحالة من صيغ مستخدمة الى صيغ أخرى مستخدمة ايضا في الفهرس تربط 

(، حيث تقوم احالة انظر ايضا بربط الصيغ )سواء كانت 1بينها عالقة منطقية من نوع ما)
رؤوس موضوعات او اسماء مؤلفين( ذوات الصلة او الثانوية مع بعضها، والتي تعالج 

جوانب ذات عالقة بحيث تذكـــــر الباحث مفهرسا كان او مستفيدا، من  نفس الحالــــة
(، وتكمن فائدة 2بالصيغ األخرى ذوات  الصلة بموضوع بحثه والتي لم تخطر في باله)

هذه اإلحالة في سد الثغرات بين األسلوب الذي تتبعه المكتبة في ترتيب مداخلها وتوقع 
                       (.                           3المستفيد)
 ولهذا النوع من اإلحاالت عدة استخدامات أهمها ما يأتي:         

 استخدامها مع رؤوس الموضوعات لإلحالة: - أ
من الموضوع العام الى الموضوعات الثانوية المتفرعة منه )لربط الموضوع العـــــام     -1

                                             دون تخطيها، مثل:          ولكن لدرجة واحدة بتفريعاته(
                                           االقتصاد          انظر أيضا              
   االستهالك؛ اإلنتاج؛ البنوك؛ التنمية االقتصادية؛ السياسة االقتصادية                

لى طبيعة وصيغة التدرج المنطــــقي والغرض من إحالة انظر أيضا هنـا هو الحفاظ ع
 (.4الموضوعات، وهو ما يسمى )باإلحالة الهابطة()  والعالقات بين

اإلحالة من والى الموضوعات المترابطة المتساوية في نفس الدرجة من التحديد، أو  -2
على نفس المستوى من الشمول سواء في نفس القسم من التصنيف أو من خارجه )بين 

                                                 

بغداد: الجامعة  -.1ج -. وآخرون( مبادئ الفهرسة والتصنيف/ تاليف عبد الكريم امين ...2
 .334، ص1979المستنصرية، 

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية،  -( السيد، احمد البدوي ابو زيد. الفهرسة الموضوعية: علما وتطبيقا.1
 .36. ص2000

2)  Wang, Sze- Tseng " The Structure of Library of Congress Subject 
Headings for Belles- letters in                Chinese Literature" . in: Library 

Resources & Technical Services, 17(2), spr. ,1973. P. 234-237. 
   .39شعبان عبد العزيز خليفة وفتحي عبد الهادي، مصدر سابق، ص ( 3
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يسية للموضوع العام او بين تفريعاته الفرعية( وتسمى )باإلحالة التفريعات الرئ
الذهب   أنظر أيضا   الفضة                                                                (، مثـل :1المتوازية()

                                                             الفضة   أنظر ايضًا   الذهب                                                            
اإلحالـــة من موضوع الى آخر بينهما صلة من نـوع مـا )عالقة متداخلة( ليست صلة قرابة 

     (، مثل:                     2)اي ال يقعان ضمن موضوع عام واحد او تفريعاته()
 الحرب   انظر ايضا   الدفاع المدني                                                 

اإلحالة من الموضوع المتخصص أو الدقيــق الى الموضوع العـــام الذي يشمله، وهي  -3
         (، مثل :                                     3مــا تسمى )باإلحالة الصاعدة()

السيارات   انظر ايضا                                                            
المواصالت                                   وهذا النوع من اإلحاالت هو اقل األنواع 

 استخداما نتيجة الجدل الواسع الذي أثير حوله كما اشرنا سابقا.
ب(الخاصة بأسماء 63استخدامها مع اسماء المؤلفين: حيث تنص القاعدة رقم)  - ب

الُمراجعة،على  2)قاف(ب( الخاصة بأسماء الهيئات من64عدة رقم )األشخاص والقا
 (:4إعداد إحالة انظر ايضا وذلك للربط)

               بين االسم القديم واالسم الجديد للهيئة في حالة تغير اسمها، مثل:      -1
ن جامعة عي     هليوبوليس    انظر ايضا االسم الجديد                              

 جامعة عين شمس    انظر ايضا االسم القديم        هليوبوليس         شمس        
بين أسماء الهيئات ذات العالقة والتي أدخلت مستقلة لكنها مرتبطة مع بعضها  -2

 البعض، مثل:            جامعة القاهرة      انظر ايضا       جامعة فؤاد األول         
 
 

                                                 

  .187ربحي مصطفى عليان. مصدر سابق. ص ( 4
، 2ط -شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدي. قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى. (5

 .33.ص 1993الرياض: المكتبة األكاديمية،  -مزيدة ومنقحة.
  .128 – 124محمد فتحي عبد الهادي. مصدر سابق. ص ( 6
 .215، ص185امريكية. مصدر سابق.ص -نكلوموجز قواعد الفهرسة اال(  1
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 الجامعة المصرية
      جامعة فؤاد األول    انظر ايضا      جامعة القاهرة                                   

 الجامعة المصرية                                                                      
      انظر ايضا      جامعة القاهرة        الجامعة المصرية                               

 جامعة فؤاد األول                                                                             
 : اإلحـاالت العـامة ثانيا: 

وهي في الواقع نوع من انواع احالة انظر ايضا بشكل او باخر وعادة ما نجدها في      
رة )أنظر ايضًا( لإلحالة الى فئات قوائــــم رؤوس الموضوعات، حيث تبدأ هذه اإلحالة بعبا

عامة وشاملة بداًل من رؤوس موضوعات محددة )األشخاص والهيئات والعناوين الشهيرة 
واألجناس واألنهار بأسمائها، المعالجة الجغرافية، التفريعات الشكلية ...الخ(، فاإلحالـــة 

عامة ممثلة لهذا العامة مثـال ال تحيـــل الى موضوع بالذات بل تحيل الى مفردات 
الموضوع، أو الى تفريعات الموضوع، والتي قد ال تكون موجودة في الفهرس وقد ال تكون 
هي ما يبحث تحته المستفيد، مما يتطلب منه ان يتبع ما في ذهنه على غرار المثال الذي 

 (.     1تحدده القوائم تحت االحالة العامة)
الموضوع )العلمــاء العــــرب( احالة انظـر ايضا  على سبيل المثال نجـد امام راس          

األسمــــاء الشخصية للعلماء العرب، مثل: ابن خلدون، وامام راس الموضوع )الفواكه( 
  .احالة أنظر ايضًا  الفواكه بأسمائها، مثل: البرتقال. وهكذا تقاس عليها بقية الحاالت

 See also fromو أنظر أيضا من  See fromثالثا: إحالة انظر من 
تقتصر االستفادة من هذين النوعين من اإلحاالت على المفهرس دون المستفيد كونها     

 Seeال تظهر في الفهارس لكننا نجدها في قوائم رؤوس الموضوعات، فإحالة انظر من )
from ( هي عكس إحالة )أنظر(، فهي تبين اإلحاالت التي تمت من الرؤوس غير

المستخدمة، بحيث تسهل عليه الربط بين تلك الصيغ في قائمة  المستخدمة الى الرؤوس
رؤوس الموضوعات ومعرفة المحال إليه والمحال منه مع تجميع كل الصيغ المحال منها 

                                                 

 . 34 – 33( شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدي. مصدر سابق. ص 2
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(، اما 1للداللة على إحالة انظر من))×( بإحالة )انظر( تحت المحال إليه مسبوقة بالرمز 
م إلحكام السيطرة والربط بين المحال فهي تستخد See also fromاحالة أنظر أيضا من 

منه والمحال إليه بين الصيغ ذات العالقة، وذلك لتسهل على المفهرس إدراك وتذكر 
الصيغ المختلفة للموضوع الواحد. وهي على عكس إحالة )انظر أيضا( من حيث ان 

ضا للداللة على إحالة أنظر أي)××( المحال منه يسبق المحال إليه حيث يستخدم الرمز 
 (، امثلة :2من )
 الراديو                      المسرة    انظر   التليفون      
                                                 التليفون      انظر أيضا  التليفزيـون          الهاتف    انظر    التليفون     

 المسرة ؛ الهاتف×                التليفزيــون           ××                     
ومن المالحظ ان إحالتي )انظر من( و )انظر أيضا من( تساعدان المفهرس في      

تحديد واختيار صيغ المداخل المناسبة وحصر الصيغ والمصطلحات المستخدمة، 
 باإلضافة إلى دورها في تالفي التكرار.

 : ترتيب اإلحاالت في الفهرس  
االت )انظر( و )انظر ايضًا( منطقيًا على أساس الرأس او المدخل يفضل ترتيب إح      

الذي تعد منه االحالة، وترتيب االحاالت فيما بينها في حالة تعددها، هجائيًا وذلك 
(، ومن أهم طرق 3للمحافظة على الخط العام للترتيب في الفهرس وأسلوب البحث فيه)

 ياتي:ترتيب اإلحاالت ضمن نطاق الدراسة الحالية ما 
ان تسبق كل المداخل سواء تحت رأس موضوع معين او تحت أسم مؤلف معين،  -1

 مثال:  
 هجرة الرسول                                    جامعة القاهرة                                  

                                                 

( شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدي. موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ومراكز 1
 .357. ص 1990الرياض: دار المريخ،  -المعلومات.

ليفة ومحمد عوض العايدي. قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى. مصدر شعبان عبد العزيز خ2) 
 .35سابق. ص 

( شعبان عبد العزيز خليفة ومحمد عوض العايدي. موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ... .مصدر 3
 . 871سابق. ص 

10 

11 
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 انظر   السيرة النبوية                         انظر ايضا    جامعة                 
 فؤاد األول                    

                                                                    العصر المدني                                          
                            الجامعة المصرية

سم مؤلف( ان تأتي بعد الرأس او المدخل البسيط )سواء كان رأس موضوع او ا -2
 ولكن تسبق تفريعاته، مثال:

 احمد شوقي )األديب(                                   أحكام القران         
 أحكام -انظر   القران       شوقي، احمد              انظر ايضا                 

 لمرتديناحمد شوقي )المحامي(                                 أحكام ا         
أحكام الوليمة                                             احمد شوكت               
في ترتيب  1949( لسنة ALAوتشيـر توصية قواعـد جمعية المكتبات األمريكية )     

بطاقــات الفهـرس، "إلى ضرورة ترتيب إحاالت )ُأنظر ايضًا( قبل المدخل األول تحت 
الكلمـات"، وهو النظام المفضل كـون المستفيد سيجـد حاجته في احــد نفس الكلمة أو 

المداخــل او الرؤوس المحـــال إليها دون الحاجة الى تصفح جميع بطاقات الموضوع 
  (، مثـــال:1العام الذي يبحث تحته )

         البترول                                                                         
 انظر ايضا    الطاقة الشمسية  ؛ الفحم                               

 البترول_ استخراج                        
 البترول_ تكـرير                          

                                                                                                                         البتروكيمياويات  عن البترول، التنقيب                        
        

والبد من اإلشارة الى ضرورة االنتباه وتوخي الدقــة عند ترتيب بطاقات اإلحالة في      
الفهـرس الهجائي. حيث ان هذه العملية ليست بالسهولة التي تبدو عليها، فأي سهو او 

أ  في الترتيب او نسيان ألي بطاقة احالة من قبل المفهـرس سيؤدي الى إحاالت خط

                                                 

 . 143( محمد فتحي عبد الهادي. مصدر سابق. ص 1
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خاطئة وكثرة وجـود مثـــل هكـذا إحاالت يدل على ضعف الفهرس. وربما تظهر مثل هذه 
األمور في الفهـارس التقليديـة وليس المحوسبة كون األخيرة ترتب ترتيبا آليا وليس يدويا 

 من قبل اإلنسان .
 :ة إحاالت انظر وانظر ايضا المخصصة في فهرس المؤلفين  أهمي  

من المعروف لدينا ان فهرس المؤلفين يشتمل على أسماء المؤلفين كأسماء          
أشخاص او هيئــات مرتبة هجائيا، وقد تتعرض هذه األسماء أحيانا الى التغيير كمــا 

الفهـرس للربط بين االسم  أسلفنا، وهو ما يتطلب وجــود بطاقات إحالة مناسبة في
المستخدم واالسـم غير المستخدم او بيـــن االسم القديم واالسم الجديد وبالعكس، وذلك 
لتوجيه المستفيد الى الصيغ المستخدمــة عنــد بحثه عنها في الفهرس. وعلى الرغم من 

ن أهمية وجود بطاقات اإلحالة )انظر وانظر أيضا( في فهرس اي مكتبة كانت اال ا
(، الباحثة لم تجد اي من هذه البطاقات في فهارس المكتبة المركزية في الوقت الحاضر)

وقد أدى غياب بطاقات اإلحالة عن فهرس المؤلفين في المكتبة المعنية الى ظهور نقاط 
 الضعف المتمثلة بما يأتي:   

المركزية  تعـدد الصيغ المستخدمة للداللة على اسم المؤلف الواحد في فهارس المكتبة -1
بجامعــة الموصل وظهـور المترادفات لالسم الواحد نتيجة غياب االحاالت عن الفهرس 

 للــربط بين تلك الصيغ، وكما مبين في الجدول االتي:  
                            

 
 
 
 
 

                                                 

  باعداد قليلة جدا قبل احداث السلب والنهب التي شهدها القطر عام ( كانت موجودة في  فهرس المكتبة
 ، واختفت منه نهائيـا بعد تجديد بطاقات الفهرس بسبب تلك االحداث. 2003
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                        (                                      1جدول رقم ) 
 )الصيغ المتعددة السم المؤلف الواحد(           

الصيغة  نوعها (2الصيغة ) نوعها (1الصيغة )
(3) 

الصيغة  نوعها
 الصحيحة 

الواجب (
 إبقائها(

بطاقة اإلحالة 
 ()المناسبة 

االسم  عائشة عبدالرحمن قلب االسم عبد الرحمن، عائشة

 الحقيقي

عائشة عبد  االسم المستعار بنت الشاطئ

 الرحمن

                 الشاطئ                     بنت 
                            عبد الرحمن، عائشة  

انظر                       

 عائشة عبد الرحمن 

منظمة الدول 

 المصدرة للبترول

االسم  األوبك االسم الكامل

 المختصر

منظمة الدول المصدرة     األوبك  

           للبترول          
 األوبك   انظر     

االسم  احمد شوقي

 حقيقي

احمد   انظر   شوقي، احمد احمد شوقي     قلب االسم شوقي، احمد

 شوقي  

االسم  جامعة الدول العربية

 الرسمي

االسم  الجامعة العربية

 التقليدي

جامعة الدول             الجامعة العربية  

       العربية                 
 الجامعة العربية   انظر          

الشركة العراقية 

 للتامين على الحياة

شركة التامين  االسم القديم

 العراقية

االسم 

 الجديد

شركة التامين   

 العراقية
                                                            شركة التامين العراقية            

انظر ايضا االسم            

       ديم                      الق
الشركة العراقية              

  للتامين على الحياة          

الشركة العراقية   )بطاقةثانية(  

  للتامين على الحياة            

                         
انظر ايضا االسم الجديد            

شركة التامين                

 العراقية

                                                 

( اعتمدت الباحثة على موجز قواعد الفهرسة االنكو امريكية )AACR2R والمراجع العربية في تحديد )
 ها باإلحالة المناسبة. م المؤلف وربطــــالصيغة الصحيحة الس
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( نجد ان كل الصيغ الدالة على اسم المؤلف الواحد هي 1ومن خالل الجدول رقم )       
مستخدمـة في الفهرس، وفي هذا إرباك للمستفيد كونه لن يجد كل ما ألفه ذلك المؤلف 
تحت االســم الـذي يبحث عنه لوجود أعمال اخرى لنفس المؤلف تحـت تسميات اخرى لـه 

، اسم جديـد(، والمطلوب من المفهـرس ان يقـوم اوال بإلغــاء )اسم مستعــار، اســـم مختصر
الصيغ االخـرى الســـم المولف الواحد وتخليص الفهرس منها مع االبقاء على صيغة واحـدة 

عمل بطاقات اإلحالة المناسبة من الصيغ تمثل الصيغة الصحيحــة لالسم، ثم بعد ذلك 
االخرى غير المستخدمة لالسم الى الصيغة المستخدمة لبيان الصيغة الصحيحة المعتمدة 
في الفهرس او للـربط بين الصيغ االخرى ذات العالقة بالمدخل الواحـد. ففي المثال األول 

ئشة عبد الرحمن هو من الجدول السابق نجــد ان الصيغة الصحيحة الســم المؤلفة عا
اسمها الحقيقي نفسه كونه األشهر وليس اسمها المستعـار )بنت الشاطئ( او اسمها 
المقلوب )عبد الرحمن، عائشة( وهو ما تشير اليه المراجع العربيــة، وترى الباحثة ان على 

كثر المكتبة في مثل هـــذه الحالة إلغاء الصيغ االخرى واالبقاء على صيغـة واحدة فقط )اال
 شهرة او استخدام( لتجنب الوقوع في اخطاء تعدد صيغ المدخل الواحد.    

تشتـت أعمال المؤلف الواحـد في أماكـن مختلفة من الفهرس نتيجة تعــدد الصيغ  -2
المستخدمـــة للداللة على  اسم المؤلف الواحد، وبما ان فهـــارس المكتبة المركزية بجامعة 

أعمال المؤلف الواحـــد ستـتوزع في أماكـن مختلفة من تلك الموصل مـرتبة هجائيا فان 
الفهارس، فعلى سبيـل المثال وليس الحصر سنجد أعمال المؤلفة عائشة عبد الرحمن كما 

ب( مرة  -أ( مرة والحرف )ع -(، موزعـة تحت الـحرف )ع1مبينة في الجدول رقم )
ذا فان المستفيد لن يجد كل ن( مرة ثالثـة في أدراج الفهـرس، وبه -اخرى والحرف )ب

أ( كونه يعتقد ان  -أعمال عائشة عبد الرحمن اذا ما بحث عنها مثال تحت الحرف)ع
هنالك صيغة واحدة مستخدمة للداللة على اسم المؤلفـة ولـن يتوقع ظهور صيغ اخرى 

                                                                               السمها في الفهـرس، وهو ما يتطلب اجـراء المعالجة المذكورة في النقطة السابقة .     
يتضح من خالل هذه النتائج مدى أهمية وجـود اإلحاالت في الفهرس كونها         

ستؤدي اوال الى الغاء كافة الصيغ االخرى لالسم الواحد والثبات على صيغة واحدة 
حسب القواعد او ما تحدده ملفات اإلسناد مع مراعــاة شيوع واضحة ومحــددة يتم اختيارها 

االستخدام في المكتبة، وثانيا إعـداد اإلحاالت المناسبة من الصيــغ االخرى غيـــر 
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المستخدمــة لالسـم الى الصيغـة المستخدمة منه لبيان الصيغة الصحيحــة المعتمــــدة في 
مفهرس الى الصيغة المستخدمة وبالتالي تجنبه الفهـرس. وبهـذا فان االحـالة ستنبـه ال

الوقـــوع في أخطاء اختيار اكثر من صيغـة للداللة على اسم المؤلف الواحد في الفهرس، 
وكذلك ستنبه المستفيد الى الصيغ االخرى غيـر المستخدمة لالسم التي تتجمع في بطاقة 

 االحالة تحت الصيغة الصحيحة والمستخدمة.
 ظر وانظر أيضا المخصصة في الفهرس الموضوعي الهجائيأهمية إحاالت ان

قد تزداد أهمية إحاالت انظر وانظـــر ايضا المخصصة في الفهـرس الموضوعي 
الهجائـي بشكل اكبر من الفهارس الهجائية األخرى عموما وذلك الن الفهرس الموضوعي 

في اللغة عموما،  عادة ما يواجه مشكلة المترادفات والصيغ المتعددة للموضوع الواحد
ومشكلة افتقار الفهـرس الموضوعي الهجـائي الى التجميعـات المنطقية الناجمة عن ظاهـرة 
تشتـت الموضوعات فــــي الفهرس وهذا بمجمله ما يكون حدوثه اقل نسبيا في فهرس 
المؤلفين والعناوين على سبيل المثال، وذلك الن مداخل تلك الفهارس محكومة بقواعد 

( وهـو ما تفتقـر إليه قوائـــم "AACR"امريكيـة  -مقننة ) كقواعد الفهرسة االنكلودولية 
رؤوس الموضوعات وخاصـة العـربيــة منها الن اغـلب المكتبات العربية ومن بينها المكتبة 
المركزية بجامعة الموصل ومكتباتها الفرعية تعتمد على اكثر من قائمــة رؤوس 

غـة تلك المداخــل او الرؤوس، كمـا ان طبيعـة رؤوس موضوعات في اختـيار وصيا
الموضوعات نفسها واختيارها وصياغتها تختلف عن طبيعة اختيار وصياغة اسم المؤلف 
او العنوان كونهما يظهران عادة في المطبوع نفسه بينما رأس الموضوع في كل األحوال 

السابقة في الفهرس  هو من صياغة المفهرس، وهو ما يـــؤدي الى تفاقـم المشاكل
خصوصا اذا ما انعـدم وجود ملف إسناد خاص بضبط الصيغ المستخدمة فعال في 

 فهارس تلك المكتبة. 
ومن المشاكل التي رصدتها الباحثة عند مراجعتها لفهارس المكتبة موضوع الدراسة ما 

 يأتي:
بجامعة   كزيةتعـدد الصيغ المستخـدمة لـرأس الموضوع الواحد في فهارس المكتبة المر   -1

     يبين هذه الحالة موضحة باألمثلة: الموصل وانعدام الربط بينها، والجدول األتي
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 (2جدول رقم )
 )الصيغ المتعددة لرأس الموضوع الواحد( 

( نالحظ وجود اكثر من صيغــة للداللة على رأس 2ومن خالل الجـدول رقم )        
وهو امر مربك للمستفيد، فلو استطاع المفهرس ان يوحد تلك الموضوع الواحـد في الفهرس 

الصيغ  باالبقـــاء على احداها  من خالل الرجوع الى قوائـم رؤوس الموضوعات الختيار 
الصيغة المناسبة والصحيحـة مع الغـاء كل الصيـغ االخرى غيـر المناسبة ثـم ربطها 

يجد من خالل بطاقة االحالـة الصيغة باالحاالت، لذهب االربـاك عـن المستفيـد كونه س
المستخدمة لـراس الموضوع الواحد مجمعا تحتهـا الصيغ االخرى المحتملة غير المستخدمة. 
فحيثما وجـدت هـذه االحاالت في فهرس المكتبة فـأن وجودها سيؤدي الى تجنب الوقـوع في 

 اخطاء استخدام الصيغ المتعددة لراس الموضوع الواحد. 

                                                 

 وعلى  1985( اعتمدت الباحثة على قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى الطبعة االولى لعام
في اختيار  1978قائمة رؤوس الموضوعات العربية للخازندار الطبعة الثانية المزيدة والمنقحة لعام 

                                                                                                  .                               الصيغة الصحيحة للرأس ور
 بطها باإلحاالت المناسبة. 

الصيغة الصحيحة لرأس الموضوع مع          –3 –الصيغة  –2 –الصيغة  –1 –الصيغة 
 (اإلحالة المناسبة )                  

السيطرة النوعية أيضا انظر   ضبط الجودة  السيطرة النوعية ضبط الجودة  

 –اللغة العربية
 فقه

اللغة العربية، 
 فقه

فقه اللغة 
 العربية

       فقه  انظر  فقه اللغة العربية –اللغة العربية
   اللغة العربية، فقه  انظر  فقه اللغة العربية

التنمية  تنمية –االقتصاد
قتصاديةالتنمية اال  االقتصادية انظرتنمية   –االقتصاد    

الحاسبات 
 العددية

الحاسبات 
  االلكترونية

الحاسبات  انظر  الحاسبات العددية
  االلكترونية
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   المترادفات بمختلـف أنواعهـــا فـي رؤوس الموضوعات المستخدمــــة فـي تلــك ظهــور -2
المستخدمة   رس، والمقصود منها الـناحية الـلغـوية وطريـقة كـتـابة المفـرداتافهـال    

نـتـيجة لغيـــاب االحاالت في عملية الربــط بين المصطلح  موضوعات     كرؤوس 
 اآلتي يبين نماذج من هذه الحاالت :الجدول و      المستخـدم ومرادفــه،

 (3جدول رقم )                                            
 )األنواع المختلفة  من مترادفات رأس الموضوع الواحد(                          

الصيغة الصحيحة لرأس      نوع الترادف (2المصطلح ) (1المصطلح )
 ()لة المناسبة الموضوع  مع اإلحا

 المجاري  انظر ايضا  المواسير المصطلحات المترادفة في المعنى المواسير المجاري
المصطلح الواحد بصيغة المفرد  االرباح  الربح

 وبصيغة الجمع
 الربح   انظر  األرباح

 -البترول تصدير -النفط
 تصدير

 -رولتصدير  انظر  البت -النفط المصطلح األجنبي باللغة العربية
 تصدير 

 البرادة  انظر ايضا  التجليخ أشباه المترادفات التجليخ البرادة
 الفسلجة   انظر الفسيولوجيا اختالف الكتابة الفسيولوجيا الفسلجة

(، نالحـظ استخدام اكثر من 3( والجدول رقم )2من خالل نتائج الجـدول رقم )
لما ان إحدى هذه الصيغ هي صيغة للتعبيـر عن رأس الموضوع الواحد في الفهرس، ع

المستخدمة فعال في قوائم رؤوس الموضوعات )كمصطلح مقنـن( أما الصيــغ األخرى فهي 
البطاقات  مـن اجتهاد المفهـرس )بسبــب استخدام اكثر من قائمة رؤوس موضوعات،

عناوين الكتب، الفهرسة بالمطبوع وغيرها( وهو ما سيؤدي مستقبـال الى خلـق  الجاهزة،
غ اخرى مرادفـة لنفس الموضوع خصوصا وان المكتبة المعنية تفتقر الى وجود ملفات صي

اإلسناد التي تضمن لها الضبط والتوحيد مع غياب االحاالت عن فهارسها، بهذا ستنمو 
المترادفات على هـذا النحو مما يـؤدي بالتالي الى تشتـت الموضوعـات ذات العالقــة في 

                                                 

 وعلى  1985( اعتمدت الباحثة على قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى الطبعة االولى لعام
في اختيار  1978الثانية المزيدة والمنقحة لعام  قائمة رؤوس الموضوعات العربية للخازندار الطبعة
 الصيغة الصحيحة للرأس وربطها باإلحاالت المناسبة. 
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فهرس وانفصال العالقات المنطقية بينها وهو ما يؤثر سلبا على أماكـن مختلفـــة من ال
المستفيد الذي يبحث تحت موضوع معين. وترى الباحثة ان بامكان المكتبة التقليل من 
حدة هذه المشاكل لوانها تعمل على، اوال اختيار صيغة واحدة صحيحة ومناسبة من بين 

ع الواحد الموزعة في الفهرس بعد ان يتم رصدها تلك المترادفـــــــــات المختلفة لراس الموضو 
وتصفيتها ومن ثم إلغاءها منه، ثانيــا الربط بين تلك الصيغة المستخدمة والصيغ االخرى 
المرادفة لها )التي تــم الغاءها مـــن الفهرس( من خالل استخدام بطاقات االحالة لإلشارة 

القول ان من المهم الي المكتبة ان تقوم  اليها بهدف توحيد ذلك االستخدام . وبهذا يمكننا
بإعداد شبكة معقولة من اإلحاالت في فهرسها بهـدف توجيه المستفيد الى الصيغة 
المستخدمة من رأس الموضـوع )رأس موضـوع آخـر او بديل او رؤوس ذات عالقـة به( 

ه عند وتعريفه بصـيـغ رؤوس الموضوعات المستخدمة فـــي فهرس مكتبته والتي قد تهم
( خاص بتلك بحثه عنها مع دعـم ذلــك الفهرس منذ البداية بملف إسناد موضوعي )

المكتبة لضمان ضبط وتوحيد الصيغ المستخدمة فيها فعال وهوما يجنبها مستقبال اعباء 
  المشاكل السابقة

 : وضع اإلحاالت في البيئة االلكترونيـة
)خاصة بعــــد ظهـــور الحاسبات  نتيجـة لتطور إجراءات الفهـرسة بشكـل عـام  

االلكترونية( وحوسبة تلك اإلجراءات والتحول من الفهارس التقليدية الى الفهارس 
المحوسبـــة، مما انعكـس ذلك التطوربشكل طبيعي على اإلحاالت واستخداماتها. وتعود 

مرحلة البدايات في ذلك التطور الى ظهور أنظمة التكشيف والمكانز، حيث شهدت تلك ال
قفـزة نوعية فـــي استخدام اإلحاالت فلم تعد اإلحاالت مقتصرة على األنواع التقليدية منها 
)انظر،انظر أيضا، انظر من، انظر أيضا من( بل ظهرت أنواع أخرى لإلحاالت لتوسيع 
الربط بين الصيغ و المداخل ولزيادة الدقة في عملية البحث واالسترجــــاع اآللـــــي. حيث 

م  BTم ض( للداللـــة على المصطلح األضيــق، و) NTخــدمت المكانـــز المختصرات )است
م م( للداللة على المصطلح المتـرابط  RTع( للداللــة على المصطلح األعـــم )األوسع( و)

                                                 

 :لمزيد من المعلومات انظر: محمود جرجيس ورفل نزار عبد القادر " ملف االسناد الموضوعي  )
 .41-35. ص2007، 57تعريفه، اهميته، اتجاهاته الحديثة"   .في : مجلة اداب الرافدين، ع

16 
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س( بمعنى  Useس ل( بمعنى )استخدم ل(، والمصطلح ) UF)ذوالعالقة( و)
 ( .   1)استخدم()
خدام هذه المصطلحات مقتصرا على المكانز وأنظمة التكشيف، بـل ولم يعد است     

تم االستعاضة عـن المصطلحات التقليـدية لإلحاالت في قائمة رؤوس موضوعات مكتبة 
 1986(، في طبعتهـا العاشـرة المبنية على الحاسـوب عام LCSH() الكونكرس )

بدال من إحالة انظر أيضا ( NT(، فحـل المصطلح األضيق )بالمصطلحات الجديدة )
(Sa( والمصطلح األعـم )BT بـدال من إحالة انظر أيضا من )   )××( والمصطلح

( بـدال من Useوالمصطلح استخـدم ))×( ( بدال من إحالة انظر من UFاستخـدم ل )
( ألول مرة في القائمة للداللة RT( كما استخدم المصطلح المترابط )Seeاحالة انظر)

(، ومن 2××( )وانظر أيضا من  Saتي تظهر ضمن إحالتي )انظريضاعلى الصيغ ال
( اقـرب الى LCSHذلك الوقت أصبحت قائمة رؤوس موضوعات مكتبـة الكونكـرس )

المكانـز منها الى قائمـة رؤوس الموضوعات وهو ما انعكس ايضا على وضـع االحاالت 
                                                                         في الفهارس المحوسبة التي تعتمد علـى تلك القائمة.      

واالمثلة  التالية توضح استخدام االنواع غير التقليدية من اإلحاالت في المكانز المحوسبة 
(3 :) 

 

                                                 

الرياض: عالم  -( فوسكت، أ.س . التنظيم الموضوعي/ ترجمة عبد الوهاب عبد السالم ابو النور.1
 .197-193. ص2002الكتب،

)LCSH  :Library of Congress Subject Heading  
طبقت الرموز الجديدة في ذلك العام على الطبعة المحوسبة من القائمة وليس الطبعة الورقية منها ) . 

( ابراهيم عبد الموجود حسن " قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس في طبعتها الخامسة عشرة: 2
 . 30 -27ص 2007، 1، ع18مج -التعريف، البناء، االستخدام" .في: المجلة العربية للمعلومات.

 تونس: مركز التوثيق -( محمود احمد أتيم. الدليل العلمي للتحليل الموضوعي والتكشيف .1
 . 197 -193. ص1987والمعلومات،
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                                                                                                  الدول النامية                                                                              
 (    البلدان النامية                                          س)استخدم()             

                        دول العالم الثالث                                                      
س      البلدان النامية                                                                              

البلدان النامية                                                                                              
 ل(     دول العالم الثالث س ل )استخدم            

 الدول النامية                                
 التقاليد                                                                                

                م م)مصطلح مترابط(    العـادات                                                                  
 العادات                                                                               

 م م     التقاليد                         
الفواكه                                                                                        

)مصطلح أعم(         المحاصيل                                                  م ع             
 م ض)مصطلح أضيق(     التفـاح            

وفي الوقت الحاضر نتيجة لتطور شبكات االتصاالت والمعلومات على الخط المباشر     
فين، رؤوس وظهور اإلنترنت، أصبحت عملية ربط الصيغ او المداخـل )أسماء مؤلـ

موضوعات، عناوين، ...الخ( مع بعضها البعض من خالل استخدام شبكة من اإلحاالت، 
عملية أكثر مرونة سواء فـــي الفهارس او في قوائم رؤوس الموضوعات المحوسبة أو 

الكشافات او المكانز وغيرها من أدوات الضبط األخرى، او ما متوفـر منها حالـيا على 
تسع المجـال للتعمـــق في هـذا المضمار اال ان من يرغب في االطــالع االنترنت، وقد ال ي

على تلك األدوات فبـإمكانــه تصفـح مواقــــع المكتبات العربيـــة او األجنبية المتاحة على 
االنترنــت لالطالع على المزيـد من المعلومات حــــول هــذا الموضوع، ونذكر على سبيل 

 ض من تلك المواقع: المثال وليس الحصر بع

                                                 

*( المصطلح الكامــل المحصور بين اقواس هو من عند الباحثة، حيث تستخـدم الرمـوز المختصرة للداللـة 
 على اإلحـاالت وليس المصطلحات الكاملة في المكانز .
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            1- www. cybrarians net. Com. 
2- www. thesaurus_reference.com. 
3- www.ulcc.ac.uk/unesco/index.html. 
4- LC web.loc.gov/cds/csh.html.  
  .  المكنز الموسع -5

الرغـم من ان الباحثين سواء كانوا مستفيدين او مفهرسين،  وترى الباحثة انه على        
سيجـــدون سهولة في التعرف على الصيغ المستخدمة وغير المستخدمة من خالل 
اإلحاالت في الفهارس المحوسبة او غيرها من أدوات الضبط األخرى المتوفرة على 

 ين منهم .االنترنت، اال ان هـذا األمر ال يخلو من التعقيد خاصة للمبتدئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ulcc.ac.uk/unesco/index.html
http://www.ulcc.ac.uk/unesco/index.html
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 : الخالصــة
وعموما يمكن القول ان شبكـة اإلحاالت بمظاهرها المختلفة تعـد أمرًا هامًا جــدا الي فهـرس 
مكتبة، فكلما كانت شبكة اإلحاالت معقولة ودقيقة فهـو مؤشر جيد على تفـوق فهرس 

مختلفة والعالقات بينها المكتبـة وداللـة على إحكـام وضبط صيغ المداخل والرؤوس ال
خاصة اذا مــا وضع المفهرس حدود لتلك االحاالت )من أين تبدأ والى أين تنتهي( وراعى 
فيها الصيغ االكثر استخداما مع حذف الصيغ االخرى غير الضرورية للمدخل الواحد 
والثبات على صيغة واحدة مناسبة واالستفادة من احاالت )انظرمن وانظر ايضا من( في 

كر الصيغة الصحيحة والصيغ االخرى التي اعدت منها االحالة ثم ربطها بـعد ذلك تذ
باالحاالت المناسبة في الفهـرس و دعم ذلك الفهرس بملفات اإلسناد الخاصة بتلك 
المكتبة، فكثرة اإلحـاالت والمبالغة في استخدامهـا خاصة في الفهارس التقليدي،ة للمكتبات 

ك الفهارس وتعقيدها وهو ما يؤثـــر سلبا على المستفيد الن هذا سيؤدي غالبا الى إرهاق تل
األمر يربكه ويدخله  في حلقة معقـدة من اإلحاالت واالنتقـال مـــن مكان الى آخر في 

، وهـو أمــر محبط بالنسبة له الفهرس وقد ال يخلوا هذا االمر من وجود االحاالت العمياء
عن الفهرس سيؤدي الى المشاكل التـي ناقشناها والعكس صحيح حيث ان غيابها تماما 

سابقا في سيـاق هـذا البحث، وذلك الن وجـود االحاالت سينبــه المفهرس اوال الى ان هناك 
صيغة صحيحة مستخدمة في الفهـرس وبالتالي يجنبه الوقوع في اخطـاء اختيار الصيــغ 

يغة المستخدمة التي تتجمع تحتها االخرى كما بينا سابقا، وكذلك سينبه المستفـيد الى الص
الصيغ االخرى غير المستخدمة في بطاقة االحالة وبذلك سيجــد كـل ما يتوفر من مصادر 

 في المكتـبة تحت المدخل الذي يبحث عنـه في فهارسها.
 النتائــج والمقترحــات:

 توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج تمثلت بما ياتي:

                                                 
  ل في اإلحاالت فقـد يحدث ان ال يكـون اإلحاالت العمياء: وهي ليسـت نوع جديد من اإلحاالت بقدر ما هي داللـة على وجود خل

المحال اليه موجود في الفهرس، وعلى سبيل المثال قد نبحث تحت رأس ما فيحيلنا الى رأس آخر سواء بإحالة انظر او انظر ايضا 
الفهرس او وعندما نبحث عن هذا األخير ال نجده في الفهرس بسبب النسيان او سوء الترتيب او اإلعداد من قبل الموظف المعني ب

 انه غير موجود اصال وانما اخذه المفهرس من قائمة رؤوس موضوعات اخرى اومن اي مصدر اخر.
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تعـدد الصيغ المستخدمة للداللة على  اسم المؤلف الواحد في فهرس المؤلفين في  -1
المكتبــة المـركزية بجامعة الموصل وتشتـت أعمال المــؤلف الواحـــد في أماكن مختلفة من 
الفهـرس الهجائي، وهنا تاتي أهمية وجـود اإلحـــاالت في الفهرس كونها ستؤدي اوال الى 

لصيغ االخرى لالسم الواحد والثبات على صيغة واحدة واضحة ومحددة يتم الغاء كافـة ا
اختيارها حسب القواعد او ما تحدده ملفات اإلسناد ان وجدت، وثانيا الربط بين الصيغة 
الصحيحة المستخدمة لالسـم والصيغ االخرى غيــر المستخدمـة منه والتي تتجمــع في بطاقة 

ت المناسبة في الفهرس لكان باستطاعة المفهرس تجنب الوقوع االحـالة، فلــو وجـدت االحاال
 في اخطاء استخدام اكثر من صيغة للداللة على اسـم المؤلف الواحـد في الفهرس . 

تعدد الصيغ المستخدمة للداللة على رأس الموضوع الواحد في فهارس المكتـبة   -2
كن مختلفة من الفهرس الهجائي المركزية وظهور المترادفات بانواعهـا وتشتتها فـي أما

نتيجة االعـتمـاد على اكثــر من اداة في اختيـار وصياغة تلك الرؤوس )اكـثر من قائمـة 
رؤوس موضوعـات، البطاقات الجاهزة، عناوين الكتب، الفهرسة بالمطبوع وغيرها( مع 

سيضمن، غياب ملفات اإلسناد. وهنا يظهر دور االحاالت في فهرس المكتبة الن وجودهـا 
اوال اختيـار الصيغة الصحيحة والمناسبة لراس الموضـوع الواحـد والغاء صيغه االخرى، 
ثانيا الربط بين تلك الصيغة المستخدمة والصيـغ االخرى المرادفة لها لتوحيد ذلك 

 االستخدام.
 

وتقترح الباحثة على المكتبة المعنية مجموعة من األمور تهدف الى التقليل من حدة تلك 
 لمشاكل تتمثل بما ياتي:ا

تزويد فهارس المكتبة المركزية بجامعة الموصل بشبـكة معـقولة من اإلحـاالت يتم  -1
إعدادها من قبل المفهرس حسب القواعد والتقانين المعمول بها على ان يسبق هذا االجراء 

ة واحـدة بعملية تنقـية لتلك الفهارس من الصيغ المتعددة للمدخل الواحد والثبات على صيغ
صحيحة ومحـددة تتم بعدها عملية الربط باالحاالت، فلو وجدت االحاالت في الفهـرس 
َلَتنبه كل من المفهرس الى ان هناك صيغة صحيحة مستخدمة في الفهرس وبالتالي يتجنب 
الوقوع في اخطاء اختيار الصيغ االخرى، وكذلك المستفيد ألنها ستنبهه الى الصيغة 
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جمع تحتها الصيغ االخرى غيـر المستخدمـة في بطاقـة االحالــة وبذلك المستخدمة التي تت
 سيجــد كل ما يتوفــر من مصادر في المكتبـة تحـت المدخل الذي يبحث عنه في الفهرس. 

بما ان وجود ملفات االسناد في اي مكتبة سيضمن ضـبط وتوحيد صيغ المداخل  -2
ذا تقـترح الباحثة دعم فهارس المكتبة المركزية واالحـاالت المستخدمة في فهارسها فعليا، ل

بجامعة الموصل بملفات اإلسناد الخاصة بكل فهـرس من فهارسها ألن ملفات االسنـاد 
تمثل ذاكـرة المفهرس التي يعتـمد عليها في الرجـوع الى الصيغ واإلحاالت المستخدمة فعـاًل 

 . لضمـان الضبط والتوحيد
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The effects of neglecting the Use of "see" and "see 

also" references on the Catalogs of the Mosul 

University Library 
Asst.prof.Rafal N. A. al-Khero 

 

    The present study focuses on the importance of see and see also 

references on the catalogs of the Mosul University library An 

importance is given to name and author headings in particular .     

The study also covers the effects of neglecting the use of such types  

of cross references on the efficiency of the library catalogs specially 

when there is no cross relations made between different forms of 

reference to the same heading The researcher sees that the use of 

logic cross references in types and number will increase the 

efficiency of the library catalog in retrieval    .  


