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اتجاهاته الحديثة تعريفه، أهميته، تنظيمه، ملف األسناد الموضوعي:   
 
 رفل نزار عبد القادرم.م.  محمود جرجيس محمد                            أ.م.      

 قسم المعلومات والمكتبات              كلية األداب / قسم المعلومات والمكتبات كلية األداب/
 

 :المستخلص
إن ملف األسناد يعد امتددادا  ئييسدا  لقوا دد السةئسدهو اةدو الئكيداس األساسديه ل د   يمكن القول: 

و و مدددا  ن (1)كدددل مدددن اسدددماو األيددد اا والةييدددار والمندددا   الط ئاايدددهو وكددد ل  ل ددد   المو دددو ار
دددا األندددوا  األ دددئ  مدددن دلددد ا سيددد نا الحاليدددهد دددد   المو دددو ار يدددو مدددا يةدددد  دئاستددد ت  التئكيدددا  ليددداو  مو

 األسنادي انتئكا لدئاسار ا ئ .ال    
 :المقدمة

ناو  سددماو األيدد اا والةييددار التددر دثدددوييددتمل ملددف األسددناد المو ددو ر  لددب الددئ و  ) است
تو دددددم ادددددر ملدددددف  ددددداا  ةدددددا( واألحددددداألر التدددددر تسدددددت د   السعدددددل ادددددر اةدددددائ  المكتدددددد ار ومئاكدددددا 

ثئ مدن دب اكدداله ا دتماد المكت ه  لددس من ي ا الملف تظةدئ  و وح ار حددالمعدلومارو و ةد ا اإن الساي
 .(2)يائ الئ و  واألحاألر مما يتيح التوسم واألمتداددقايدمه ئ و  مو و ار ار ا ت

 
 :مشكلة الدراسة ومنهج المعالجة

 مدداير األثدائ السدل يه التددر يتئكةدا  يددا تحداول الدئاسده الحاليدده األطا ده  لدب السدد ال األتدرو 
 ائ  المكت ار  موما ؟ وكيف تنعك ؟ است دا  ملسار األسناد  لب اة

يدد ا الميدددكله  يدددكل  دداا  لدددب ئ و  المو دددو ار المسدددت دمه كمواقددم و دددول ادددر يددد ا 
 السةائ .

 ويتوقم ال احثان  ن من ا ئا مياكل  يا  ملسار األسناد ار المكت ار ي دي الب:
 تعدد ال يغ المست دمه لئ   المو و  الواحد. -1

                                                           

ن السددامئاير. قوا ددد ويدد كار المعلومددار المحوسدد ه اددر المكت ددار    ومئاكددا قنددديلطرو  ددامئ ا ددئايي  وايمددا  (1)
  .269. ا 2000 مان: دائ السكئو  -المعلومار.

القدايئس: العئ در للنيدئ والتوايدمو  -محمد اتحر   دد الةدادي. دئاسدار ادر ال د   ال  ليدو ئاار.  (2)
 .119ا  .1987
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 نوا ةا ار ئ و  المو و ار.ظةوئ المتئاداار  لب ا تالف ا -2

واددر سدديا  معالطدده ميددكله ال حددح قددا  ال احثددان  مئاطعدده  دددد مددن اةددائ  مكت ددار الكليددار 
والمئاكا التدا عه لطامعه المو ل السديما ادةددئ  المكددت ه األ  )المكتدد ه المئكايده(   دديه  دئ  نمدا   

داار  لب ا تالف انوا ةا ار ئ و  حيه من تعددد ال يغ المست دمه لدئ   المو و  الواحد والمتئا
 المو و ار كددليل وا ح  لب اث ار  حه ما ي  اليا ال احثان.

ويمكن ان تاداد ا دداد يد ا النمدا   او تنح دئ ت عدا لنيدا ار السةئسده المو دو يه و ئيقدده 
ا ممائسدددتةاو إال  ن مدددئوئ الوقدددر سيدددد دي حددددتما إلدددب تسددداق  يدددد ا الميدددكله مدددن  دددالل تاايدددد ا دددداد يددد 

 النما  .  
 

 :التغطية الموضوعية والمكانية للدراسة
 قا  ال احثان ار ي ا الدئاسه  محاوله لت  يه:     

 ملف اإلسناد المو و ر دون ملسار اإلسناد األ ئ .  -1
التئكيدددددا  لددددب السةدددددئ  المو ددددو ر للمكدتدددددد ه المئكدددددايه  طامعدددده المو ددددل  الددددد ار دون اةددددائ   -2

 ل  ألن السةدئسه الطائيه ار مكدت ار طامعده المو ل ير اةئسه مئكايه تدت   المكدت ار السدئ يه؛
 ار ال ال  ار المكت ه المئكايه )األ (و مما يطعل السدةائ  طميعةا  ار  ا م واحد. 

 
 :الدراسات السابقة

 لب الئ   من  ن الدئاسه الحاليه ت دتا  ملدف اإلسدناد المو دو ر  لدب وطدا التحديددو إال 
ال يل دددر وطددددود دئاسدددار سا ددددقه تناولددددر المددددو و  مدددن وطةدددار نظدددئ م تلسددده. لددد ل  سيقددددو    ن  لددد 

 ال احثان  استعئا  موطا ل ع  من تل  الدئاسار.
 

دراســـة مســـاعد بـــن اـــال  الطيـــار: عـــن مشـــكفت ضـــبط األســـناد العربـــي فـــي البي ـــة  -1
  .(1)اض(الريااللكترونية   )دراسة تجريبية على فهارس مكتبات ثفث في مدينة 

ئكدددا مسا ددددد  دددن  دددالح ال يدددائ ادددر يدددد ا الدددددئاسه  لدددب  دددددد مدددن الميكددددالر  ار العدالقدددده 
  است دا  ملف اإلسناد ار ال يديه اإللكتئونيه   و ا ئ و  المو و ار وقوايد  الم لسدين.

                                                           

 -.    2005ا ئايدئ  16-15لحدادي والعيدئين: الواقدم والتحدديارو نددوس السةئسده العئ يده اةليده ادر القدئن ا (1)
www.librariannet.com.]االنتئنر[. 

http://www.librariannet.com/
http://www.librariannet.com/
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وتعتمد الدئاسه  لدب احدا اةدائ  ثدالح مكت دار يدرو مكت ده اةدد الو نيدهو ومكت ده طامعده 
محمددد  ددن سددعود اإلسددالميهو ومكت دده الملدد    ددد العايددا العامدده. مددم تئكيددا ال احددح  لددب نظددا  األمددا  

 األا  ال ي يد   ملسار اإلسناد والمست د  ار تل  المكت ار.
 
دراســة محمــد ســليم أبــو بكــر:عن الضــبط االســنادا، الســجفت االســنادية العربيــة فــي  -2

 .(1)البي ة االلكترونية
ئاسده إلدب ق ديه ال د   اإلسدنادي و نداو ملسدار اإلسدناد ادر ال ييده ت ئ  ال احح ادر يد ا الد

اإللكتئونيه ادر العدال  العئ در وا تدد ئيا ق ديه يدايكه تح دب  األيددتما  الك يدئ مدن قدد ل العاملددين ادر 
 يد ا المطال ار ظدل الدك  الةدايدل مدن م ادئ المعدلومار اإللكتئونيه المستمدئس النمدو. 

 لب  ئوئس  ن يكون ينا      للم  لحار المست دمه لمدا تمددتلبو  ددا وقدد اكدد ال احح 
الدل ه العدئ ديه من متئاداارو واأل ستكون  ددمليه الو دول إلدب تلدد  الم د لحار مدن ق دل المسدتسيدين 

  مدئا  لي   اليسيئ.
 
 :تعريفه

يدو ئاار يعئف األسدناد المو و ر:  أندا  ملدديه حسددظ وثدد ار الدئ و  ادر ملدف او سدطل   ل
ا تمادا   لب ملف األسنادو  و إنياو الئوا   المن قيه  دين ملدف اإلسدناد والملسدار ال دد ليو ئاايه ) ي: 

و (2) يدن الدتدسطيالر اإلسدناديه السئديه وكدل التدسطيالر ال  ليو ئاايه التر يست د  لةدا ئ   المو دو (
 ويت  تئتي ا حس  تئتي  تل  الئ و  ار السةئ .

 
 :أهميته

تظةددئ  يميدده ملددف اإلسددناد المو ددو رو كونددا يحتددوي  لددب ئ و  المو ددو ار واإلحدداالر 
المست دمه ار اةئ  مكت ه ما دون  يئيا اةدو يمثدل القايمده ال ا ده  الم د لحار المسدت دمه ادر 
اةئسددةا مدددم األحدددالر مدددن تلددد  الم دد لحار واليةددداو و ةددد ا ادددإن مثدددل يكدد ا ملدددف سددديكون مسيددددا ادددر 

 يد وال    ار ا تيائ واست دا  ئ و  المو و ار ال ا ه  تل  المكت ه. الو ول إلب التوح
                                                           

 نس  الم دئ السا  . (1)

القدددايئس: الددددائ الم دددئيه  -. السةئسددده المو دددو يه:  لمدددا  وت  يقدددا .السددديدو احمدددد ال ددددوي ا دددو ايدددد( 2)
 . 39ا  و2000نيهو الل نا



  

 42 

م2007هـ 1428(47/5آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)  

و لب الئ   من األيميه الك يئس لة ا الملف إال  ندا ولسسدف  يدئ متدوائ ادر معظد   مكت دار 
و ويدو مدا يطد   ن تع يدا تلد  المكت دار ايتمامدا  حقيقددديا و السديما  ن معظمةدا تعتمدد (1)الو ن العئ ر

مه ار ا تيائ ئ و  مو دو اتةا وئ مدا كاندر يد ا النق ده قدد تئكدر اثائيدا السدل يه  لب اكثئ من قاي
الوا ددحه اددر السةئسدده المو ددو يه للكتدد  والمددواد اددر مكت اتنددا العئ يدده ومددن  ينةددا المكت دده المئكايدده 
 طامعه المو لو حيح  د   ديا  مثدل يكدد ا ملدفو مم انعددا  وطود األحاألر ار اةددائ  مكدتد ار 

امعده المو دلو واسدت ددا  اكدثئ مدن قايدددمه ئ و  مدو دو دار ار ا تددديائ ئ و  مو دو اتةا إلدب ط
 ظةوئ المياكل األتيه ار اةائسةا:

ر اةائ  المكت ده المئكايده  طامعده تعددد ال يغ المست ددمه لدئ   المو و  الواحد ا .1
 واألنكليايه: دله العئ يدهي يدن يد ا الحاله مدو حه  األمث و والطددول األتدرالمو ل

 (1جدول رقم )
 (الايغ المتعددة لراس الموضوع الواحد)

 

 ال ي ه
-1- 

 ال ي ه
– 2- 

 ال ي ه
– 3- 

 ال ي ه
-4- 

Form – 3 - Form – 2 - Form – 1 - 

 -األقت اد
 تنميه

األقت ادو 
 تنميه

التنميه 
 األقت اديه

- - 
Micro 

Waves Microwaves 

 -ال وو
 ال وو انتيائ انتيائ

انعكا  
 Prestressed - - ال وو

concrete 
Concret و

Prestressed 
-الل ه العئ يه
النحو 
 وال ئف

ال ئف 
 )الل هالعئ يه(

الل ه 
 -العئ يه
 ال ئف

الل ه 
 العئ يهو
 ال ئف

Air 

Pollution 
Air - 

pollution 
Air و

Pollution 

يندسه 
 األنياوار

األنياوارو 
 يندسه

الةندسه 
 األنياييه

 Statstical ياواران

design 
Statstical و  

design 
Statstical -  

design 

ظةدددوئ المتئادادددار  م تلدددف انوا ةدددا ادددر ئ و  المو دددو ار المسدددت دمه ادددر تلددد   .2
المتعدددلقه  الدددناحيه الدل دددويه و ئيدددقه كدتدددا ه المسدددددئدار المسددت دمه كددئ و   السةددائ و ويددر ال يدددغ

 ر:وتكون  لب النحو التال مو و ار

                                                           

ال يددئوو ئاددل ندداائ   ددد القددادئ. ئ و  المو ددو ار المسددت دمه اددر اةددئ  المكت دده المئكايدده لطامعدده المو ددل اددر  1
 .95. ا 2006لمو ل: طامعه المو لوا -ئساله ماطستيئ. -مطال العلو  الةندسيه: دئاسه تحليليه.
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: ويدر الم د لحار الم تلسده للمددلول الواحددو مثدل: الم د لح الماطلحات المترادفة في المعنى - 
( المددددددددئادف للم دددددددد لح Buliding)مدددددددددوائد( المددددددددئادف للم دددددددد لح )م ددددددددادئ(و والم دددددددد لح )

(Construction.) 
ــــر  -  ــــانـا اخــ ــــا وباـــيغة الجمـــع أحي ثدددل: و ماستخــــدام الماـــطل  الواحـــد باـــيغة المفــــرد أحيان

(   ددي ه المسددئدو Specificationالم دد لح )دليددل(و الم دد لح ) دلدده(و واسددت دا  الم دد لح )
 (   ي ه الطمم.Specificationsوالم  لح )

و مثددل: الم  ددلح )الئيدح( ادر  لدد  األشـترا  بـاللفظ واألخــتفف بالمعـنــى لبعــض الماـطلحات - 
 الةايدئولوطياو والم  لح )ئيح(  معنب )الاكا (.

 و مثدل: الم  دلح )الندسد (و والم  دلح )ال تئول(.الماطلحات األجنـبية في اللغة العربية -د

و مثددل: الم دد لح )الموا ددسار القياسدديه( والم دد لح )الموا ددسار والمقددايي (و اخــتفف الكتابــة -يددد
 (.---air( والم  لح )---aeroوالم  لح )

س الم تددلسه  عدد ةا  ددن اة دئ ادر الل ده  و اليدكل و وير الم  لحار المتعددداشـباه المترادفات -و
والتر تيديئ إلدب مددلوالر متقائ ده مدن  ع دةا وليسدر متئاداده  الكامدلو مثدل: م د لح )االالر( 

 (.Aeronautics( والم  لح )Aerodynamicsوم  لح )األطةددداس(و والم  دلح )
 

اددر اةددئ  المكت دده  ينددا  كانددر  و دد ل  يمكننددا القددول: إن تعدددد م ددادئ ا تيددائ ئ و  المو ددو ار
مم  يا  وطود ملف إسناد مو و ر  الئ و  واألحاألر المسدت دمه اياويعدد احدد األسد ا  المةمده 

 التر ت دي إلب مياكل  التئادف وتعدد  يغ ئ   المو و  الواحد وتيتتةا ار السةئ .
 

 :تنظيمه
ناديا المو ددددو ر اعليةددددا ال ددددد مددددن األيددددائس إلددددب  نددددا إ ا مددددا  ئادر المكت دددده تنظددددي  ملددددف إسدددد

و األولددددب  ن تسددددت د  المكت دددده إحددددد  قددددواي  ئ و  المو ددددو ار (1)األ تيددددائ  دددددين إحددددددد  ال ددددئيقتين
الم  و ه كأداس ار العمل وي يئ المسةئ  المو و ر  لب القايمه نسددسةا  عالمدار مميداس  لدب كددل 

األحدداألر التددر تمددر إ ددااتةا ئ و  المو دو ار واألحددددداألر التددر يسددت دمةا إ ددااه إلددب الددئ و  و 
إلب القايمهو األ  ن مدا ي  د   لدب يدد ا ال ئيقده يدو  ن ال  عدار الطدديدددس للقايمده تت لد  نقددل كددل مدا 

                                                           

          مايدس  2  -ئ و  المو و ار العئ يه. محمد اتحر   د الةادي. السةئسه المو و يه: دئاسه ار( 1)

 .202. ا 1981طدس: دائ اليئو و  -.ومنقحه
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سطل ار ال  عده السا قه التر ايتدملر التأيديئ واإل ااار إلب ال  عده الطديدس وير  مليه لي  مدن 
 السةل إطئا يا إ ااه إلب كونةا مكلسه. 

ل ئيقده األ دئ  اةدر ان تنيدبو المكت دده ملدف إسدناديا المو دو ر  لدب   اقدارو ويددر امدا ا
ال ئيقه المس له كونةا تتيح للمكت ده التوسدم والتحدديح   ئيقده قدد ال توائيدددا القايمده الم  و ده  يدكل 
كتدا   و مطلدددو و نمددو يدد ا الملددف   ددئ السددنين يمكدن للمكت دده االسددتسادس منددا اددر ا دددداد قايمدده ئ و  

 مو و ار  ا ه  ةاو كما يمكددن   ا تةا واالستسادس منةا  لب ن ا  واسم.
 

 :اتجاهاته الحديثة
من الطدديئ  ال كددئ  ن حئا الم سسار ومئاكا المعلومار الو نيده والي كددار ال  دليو ئاادديه 

ملددف  العالميدده ل دد   الطدددودس اددر السةدددئسه ) عدددد حوسدد ه إطئاواتةددا(  كددان وا ددحا  مددن  ددالل إنيدداو
إسدددنادي قدددومر و  دددمنا ملدددف اإلسدددناد المو دددو ر مدددن  دددددالل ميددددئو   ملدددديار السةددددئسه التعاوندددديه 

( و ميدائكه  ساسديه National Co-ordinated Cataloging Operationsالقوميده ادر  مئيكدا )
و ويعكددد   لددد  اي دددا  ايتمدددا  مكت ددده الكدددونكئ  (1)(OCLC()لمددددلف األسندددداد المو دددو ر ليددد كه )

 يئ ار تحديد  نا ئ ملسار األسدناد المو و يه لئ و  مو و ار قايمتةدا.الك 
إلث دددار  يميتةدددا ألي مكت ددده تئ ددد   اسدددت دا  قايمددده ئ و  مو دددو اتةاو كمدددا  ملدددر مكددددت ه 

 CDالكونكئ   لب تواديئ ملدف إسناديددا المو و ر  يدكدل الكدتئونر  لدب قدئا مكدتدنددا  عددنوان )

- MARC Subjects)1(2) و وقد    ح ي ا الملف متاحا  ار الوقدر الحا دئ  لدب يد كه األنتئندرو
 ةدف إنياو نما   مدن الم د لحار والمو دو ار اليطداد نقدا  إتاحده  ديلده للمست دميددنو االحاطده 
إلب ال    األسندادي تتمثل ار است دا  م  لح واحد للمد ل المو و ر  حيح يسمح  تطميم كل 

و كمددا يمكدددن اسددت داما كدددنق ه اتاحدده  ديلدده للمسددت د  اددر التعدددئف  لددب المددواد تحددر  لددد  الم دد لح
 الم  لحار  ديئ المست دمه. 

                                                           
 

)*(  OCLC:  Online Computer Library Center. 
 ئ يه  لميه لسيار الكتا ه والتوقعار القادمده". : ئايي  ميالر "السةئسه اةليه  ند نةايه األلسيه الثانيهإحوئيه ( 1)

 .212.ا 2000و 13و  7لحديثه للمكت ار والمعلومارو مج االتطايار ا :ار

              ممائسه السةئسه و وا ار المعلومدار المو دو يه  :تيا مانو ان وميييل داي وداي ئاييو . الميتاداتا (2)

 -.2004و 2و  Cybrarians journal -نددددددددتئنر   تئطمددددددده محمدددددددود   ددددددددد الستددددددددائ  ليسددددددده.لدددددددب األ  

]WWW.cybrarians.info/journal / no 2 / etadir. html.     االنتئنر[. 
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و ة ا اإن توائ ي ا الملف  لب األنتئنر سيسا د ار تسةيل  مليار ال حح لي  ار ن ا  
نما ار اةائ  و وا ار مو و يه  ديدس.  السةئ  الواحد وا 

الطدا   ددأن إنيداو ملدف األسدناد المو دو ر أليده مكدددت ه ومن  الل كل ما  كدئ سا قا  يمكننا 
كانددر سدديحتا  إلددب وقدددر وطةدددد وتكدداليفو األ  نددا  المقا ددل سددديسا د اددر تحديددد ئ و  المو ددو ار 
والتددددسئيعار واألحددداألر المست دددددمه ادددر اةائسدددةاو و التدددالر اةددددو يقددددد  للمكددددت ه وسدددديله مستمددددئس لئاددددد 

كددددن اسدددت دامةا  مثا دددده المستددداح الحقيقدددر لمطمو تةددددا ادددر الحا ددددئ السةددددئ   ددددئ و  مو ددددو ار يم
 والمستق ل.

 
 قا مة الماادر
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Abstract: 

It can be said: The backup file is a major extension of the indexing rules, as 

it is the main pillar for controlling both the names of persons, bodies, and 

geographical regions, as well as for controlling the topics (), and since 

setting the topics is what is important to our current study, so it will be 

focused on, but other types of authority control We leave it for other studies. 


