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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ

التنويه .
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أ.م حممود جرجيس حممد  و أ.م رفل نزار عبد القادر اخلريو

تأريخ القبول2012/1/2 :

تأريخ التقديم2011/12/4 :
المستخلص :

طرت على
تعد الفهرسة والفهارس من أكثر الحقول تأث ار بالتطورات الهائلة التي أ

تكنولوجيا المعلومات المتمثلة بثورة اإلنترنت والسيادة المطلقة التي فرضتها البيئة الشبكية
على مصادر المعلومات واجراءات معالجتها واتاحتها ،وقد شهدت السنوات العشرة الخيرة

على وجه الخصوص غ ازرة هائلة ال مثيل لها من قبل في مجال النشر اإللكتروني

المتمثل بالحجم الهائل من أوعية المعلومات اإللكترونية بشكليها المحمل على أوساط
مادية والموجود بشكل افتراضي على ماليين المواقع في شبكة اإلنترنت ،وقد رافق هذا

التطور الهائل في النشر اإللكتروني تطوار مماثال في الجهة الخرى المتمثلة بوسائل
السيطرة اإللكترونية على تدفق المعلومات وما تتضمنه من قواعد ومعايير وبرامجيات
ولغات ونماذج ومبادرات  ...إلخ ،وقد ظهرت هذه الوسائل جميعها بصور وأساليب جديدة

تختلف في الغالب عن سابقتها من الساليب التي صارت تقليدية ،فعلى سبيل المثال
جاءت اآلن قواعد وصف المصادر وأتاحتها  RDAالتي تعمل في بيئة اإلنترنت لتكمل

قواعد الفهرسة اإلنكلو أمريكية  ،AACR2كما جاءت الفهرسة المقروءة آليا في القرن
الحادي والعشرين  MARC21باختالفات وتحديثات كبيرة من خالل ما تعتمد عليه من
لغات ترميز جديدة مثل  HTMLو  XMLوغيرها ،بحيث تتالءم مع الطبيعة الخاصة

بمصادر المعلومات اإللكترونية والسيما مصادر اإلنترنت ،كما ظهر أنموذجا المتطلبات
الوظيفية للتسجيلة الببليوغرافية  FRBRأنموذجا يصف تجميع الكيانات المختلفة في
المحيط الببليوغرافي ويوضح العالقات الببليوغرافية بينها .

 قسم المعلومات والمكتبات /كلية اآلداب/جامعة الموصل .
 قسم المعلومات والمكتبات /كلية اآلداب/جامعة الموصل .
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أ.م حممود جرجيس حممد و أ.م رفل نزار عبد القادر اخلريو

وباختصار فإن جميع هذه الوسائل التي تعمل تحت مظلة ما يعرف
 Metadataوما تتضمنه من مفاهيم جديدة قد غيرت من وجهة

بالميتاداتا

اإلجراءات الفنية

وحولتها باتجاهات أخرى جديدة ،وعلى هذا الساس تحاول هذه الدراسة تغطية جميع هذه
الوسائل والساليب والمفاهيم والخروج بنتيجة حتمية لدعوة مجتمع المعلومات والمكتبات
والسيما في مجتمعنا القريب للتغيير الشامل في أساليب الفهرسة وأشكال الفهارس وفي

مناهج التعليم في مدارس المكتبات وضرورة تدريب العاملين في مكتباتنا على ما يؤهلهم
للتعامل مع البيئة اإللكترونية الجديدة وتوجيه طلبتنا للتخصص في هذا المجال.
الكلمات المفتاحيَّة( :حاسبات/ثورة /وسائل/تفكير/مصادر) .
المقدمة:

شهد العالم بعد ظهور الحواسيب ثورة من التنوع في االمكانيات والبرامج

والتصاميم واوعية الخزن وغيرها ،فانعكس ذلك على سهولة التعامل مع المعلومات وخزنها
بكميات كبيرة وسرعة استرجاعها .ويشهد وقتنا الحاضر ثورة مماثلة ان لم تكن االكبر،
قادتها شبكات االتصاالت والمعلومات السيما االنترنت من حيث غ ازرة وتنوع مصادرها
وتعدد استخداماتها وامكانياتها حتى أصبحت المعلومات على هذه الشبكة تحاكي واقعنا

اليومي ،وكان لتزايد حركة النشر االلكتروني الهائلة وتنوعها اثر كبير قاد المكتبات
ومراكز المعلومات العالمية نحو التفكير بطريقة فعالة لتنظيم ذلك الكم المتدفق من
المعلومات والتي باتت تعرف بمصادر االنترنت والعمل على دمجها مع مجاميعها ومن

ثم اتاحتها من خالل فهارس وقواعد بيانات متصلة مع بعضها ومتكاملة على المستوى

العالمي في البيئة االلكترونية التي اصبحت تتطلب اكثر من مجرد كمية خزن وسرعة
استرجاع للمعلومات  ،وقد ادى ذلك التفكير الى تطوير وسائـل وادوات ومحركات بحث

جديدة لم تكن معروفة سابقا فعمدت المكتبات ومراكز المعلومات الى التعامل مع البيئة

االلكترونية بتلك الدوات الجديدة التي تتالئم معها ،وقد ارفــق ذلك ظهور تقنيات ومعايير
جديدة الستيعاب انواع من توصيفات البيانات من خالل هياكل مفتوحة تسمح بتبــادل
البيانات المختلفة فضال عن ظهور بروتوكوالت البحث واالسترجاع المصممة لتجميع

ماوراء البيانات (الميتاداتا  ) Metadataمن مصادر متعددة واتاحتها للمستفيدين وهو ما
انعكس على اإلجراءات المكتبية عموما وعلى وظائف الفهارس وادوات الضبط
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الببليوغرافي وقواعـد الفهرسة بشكل خاص التي كانت مصممة باالصل للتعامل مع البيئة
التقليدية واهمية تطويرهـا لتواكب تلك التغيرات والتطورات في البيئة الجديدة ،وعلى هذا

االساس لم تعد تعني الفهرسـة والفهارس االلكترونية في المفهوم المعاصر مجرد عملية
خزن عناصر الوصــف الم ـ ـ ــادي والموضوعي المكونة لحقول البطاقة التقليدية المعروفة

وعرضها على شاشة الحاس ــوب الن هذا المفهوم اختلف كليا في فلسفته ومداه كما

سيتضح الحقا .
المشكلة:

ان ظهور كميات كبيرة من مصادر المعلومات االلكترونية على االنترنت وضع

المكتبات ومراكز المعلومات والبحث امام تحديات كبيرة تتمثل بضرورة السيطرة على هذه
المصادر ومعالجتها واتاحتها االمر الذي دفع مؤسسات المعلومات والمعنيين بهذا المجال

التخاذ االجراءات االزمة لمواج هة هذه التحديات ،وقد تبلورت هذه االجراءات في اتجاهين
يتمثل احدهما بابتكار وسائل جديدة للتعامل مع هذه المصادر واما االتجاه الثاني فتمثل
في تطوير االدوات والمعايير الموجودة في الساحة لتتالئم مع الطبيعة الجديدة لمصادر

المعلومات.

وتحاول الدراسة الحالية االجابة عن االسئلة االتية:

 -1هل بامكان ادوات الضبط الببليوغرافي التقليدية مجارات بيئة االنترنت ومصادرها

االلكترونية والسيطرة عليها وضبطها دون ان تتاثر بتلك البيئة ؟
 -2ما هي التطورات واالدوات والتقنيات الجديدة المبتكرة للتعامل مع مصادر االنترنت
وبيئتها بغية ضبطها والسيطرة عليها ؟
 -3ماهي التقنيات واالدوات واالساليب التي تم تطويرها عما كانت عليه لتصبح قادرة

على التعامل مع الطبيعة الجديدة لمصادر المعلومات .
اهمية الدراسة:

تظهر اهمية الدراسة الحالية من خالل تسليطها الضوء على تاثير بيئة

االنترنت ومصاد رها على المفهوم التقليدي الجراءات الفهرسة ووظائف الفهرس وادوات
الضبط الببليوغرافي لمصادر المعلومات في المكتبات والعاملين فيها .
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التطورات التي شهدتها ساحة المكتبات للسيطرة على مصادر االنترنت:

في رصدنا الهم االحداث والتطورات التقنية في مجال تنظيم المعلومات

وانعكاساتها وتاثيراتها على هذا الجانب تبين ان هذه التطورات كانت لها اثار بالغة
اسفرت عن ردود فعل ايجابية اقوى من قبل القوى الفاعلة في هذا المجال وقد تمثلت هذه
القوى الفاعلة بالمؤسسات االكاديمية والجمعيات العلمية ،حيث اع ـ ــدت االولى عدتها

لمراجع ة مقرراتها ومناهجها الدراسية والتأهيلية لتتواكب مع هـ ـ ــذه التطورات ،وتبنت الثانية
عقد اللقاءات والمؤتمرات لطرح انعكاسات التطورات الحديثة على طاولة البحث
والمناقشات في سياق البحث عن السبـ ــل التي تتالئم مع طبيعة هذه التطورات وتستفيد

من ايجابياتها واستثمار امكانياتها ( ،)1ومن اكثر القضايا التي القت بظاللها على
مجريات االمور في عالم المعلومات والمكتبات تلك التي تتصل بقضايا تنظيم مصادر

المعلومات االلكترونية المتاحة عن بعد والتي فرضتها االنترنت على الساحة في السنوات
االخيرة .ومع ارتفاع معدالت انتاج هذا النمط من مصادر المعلومات وارتفاع معدالت

نشره واتاحته وتنامي ابعاد استخدامه وتداوله واالفادة منه بدت الحاجة وبشكل اكثر حدة
من ذي قبل الى ادوات تساعد على ضبطه وتنظيمه وادارته .ومما قد يلفت االنتباه ان

الكثير من هذه الجهود جاءت ايضا من غير المكتبيين وخاصة أولئك المعنيين بتلك الفئة

من المصادر إنتاجا او نش ار او إفادة ( ،)2لذلك نالحظ ان بعض المصطلحات المتداول ــة

في هذا المجال انحدرت في االصل من علم الحاسوب (.)3

 ) 1هاشم فرحات  ،مبارك سعد سليمان " التطورات الحديثة في مجال تنظيم المعلومات وانعكاساتها على
تعليم الفهرس ـ ــة في اقسام علوم المكتبات والمعلومات العربية  .في :مجلة المكتبات والمعلومات العربية،

مج ،26ع .2006 ،1ص.94-59

 ) 2كابالن ،بريسيال .اساسيات ماوراء البيانات الختصاصيي المكتبات والمعلومات /ترجمة هاشم
فرحات -.الرياض :مكتبة الملك فهد الوطنية . 2007 ،ص12.

3) Caplan, Priscilla . Metadata Fundamentals for Librarians.- Chicago : ALA,
2003. P1.
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ويحاول الباحثان من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على اهم االحداث
والتطورات التقنية التي تشهدها الساحة المكتبية في مجال الفهرسة والفهارس وانعكاس هذه
االحداث واثارها المباشرة على اجراءات الفهرسة وممارساتها وقواعدها ووظائف الفهارس

والقائمين بها في المكتبات وم اركـ ــز المعلومات وتتمثل تلك التطورات بما ياتي :
اوال  :ظهور الميتاداتا ومعاييرها:
لم يكن الت طور الهائل الذي حدث في مجال الحاسبات االلكترونية نوعا من

الترف بل هو ضرورة حتمية للتقدم العلمي الذي شهده العالم في الربع االخير من القرن
العشرين ،وقد تاثر مجال المكتبات والمعلومات بهذا التطور تاث ار كبي ار فتمثل بظهور

العديد من اشكال اوعية المعلومات غير التقليدية التي اطلق عليها مصادر المعلومات
االلكترونية  Electronic Information Resourcesكونها تنشأ وتبث وتعالج بشكل
الكتروني عبر الحاسوب .ومع النمو الهائل والمتنوع لمثل هذه المصادر اصبح من

الضروري على المكتبات ومراكز المعلومات ان تقوم بدور فعال في اتاحة واسترجاع
وتنظيم هذه المصادر المتشابكة .لذلك بذل كل من المكتبيين وأختصاصي المعلومات

جهودهم من اجل الوصول الى طرق جديدة او مبتكرة لوصف هذه المصادر االلكترونية

المتاحة عن بعد وتنظيمها واعادة استرجاعها  ،ومن هذا المنطلق بدأ يظهر على الساحة

المكتبية مفهوم الميتاداتا.)1( Metadata

ويعود ظهور هذا المصطلح الى فترة الثمانينات من القرن الماضي ضمن النتاج
الفكري لنظم قواعد البيانات ،ويرى ميشيل جورمن ان الميتاداتا كانت هي الطريقة الثالثة
لتنظيم مصادر المعلومات االلكترونية واتاحة الوصول اليها بعد الطريقة االولى المتمثلة
باستخدام االدلة ومحركات البحث ،والطريقة الثانية المتمثلة بقواعد الفهرسة الوصفية

وتسجيلة  MARCلفهرسة المصادر االلكترونية .ومن هنا نشأت الحاجة الى الميتاداتا
التي تتميز بانها ابسط من تعقيدات نظم الفهرسة واكثر فاعلية من اداء محركات البحث،
ويمكن فهمها من جانب الناشرين والمؤلفين وغيرهم من المعنيين بنشر مصادر المعلومات

 ) 1بن خميس ،عبد اهلل .فهرسة مواقع االنترنت ،او ،فهرسة ملفات االنترنت ( -.االنترنت) -.سحب

بتاريخ  2010/7/14من الموقع االتيwww.ahlahdeeth.com/vb/showthread :
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االلكترونية(.)1
فالميتاداتا هي وسيلة لتنظيم المعلومات حتى تقوم محركات البحث بتوصيل البيانات

المطلوبة النها تساهم في تسهيل الوصول الى المعلومات وتفسيرها وتسمح بتبادل

التسجيالت بين عدة انظمة بغض النظر عن نوعية النظام او البرنامج المستخدم وتعمل

على

تنظيم

خاصة

المعلومات

في

البيئة

الشبكية

بشكل

دقيق()2

.

وعلى الرغم من انه لم يتم االستقرار على ترجمة واحدة لهذا المصطلح اال ان الميتاداتا
يمكن ان تعرف بانهـا بيانات تساعــد في تحديد ووصف وبيان مكـ ــان او موقع المص ــادر

االلكترونيـ ــة الشبكية ( ،)3وهي ليست فقط البيانات التي تصف الوعاء وتحقق ذاتيته
وتمثل محت ـواه الموضوعي ولكنها ايضا توثق مسـار الوعاء وتحدد وظيفته وعالقته باوعية

المعلومات االلكترونية االخرى والية إدارته والسيطرة عليه ،كما تقدم بيانات عن حقوق
الملكية وشروط االتاحة (.) 4
ويمكن تصنيف الميتاداتا وفقا لوظائفها الى اربعة وظائف اساسية هي:
 -1وظيفة وصفية :تعني استخدام الميتاداتا في تحديد ذاتية مصادر المعلومات االلكترونية
ووصفها.

 -2وظيفة ادارية :تعني استخدام الميتاداتا في ادارة مصادر المعلومات االلكترونية والسيطرة
عليها.
 ) 1الميتاداتا وتأثيرها في تطوير استراتيجيات البحث المعلوماتي على الشبكة العنكبوتية العالمية-.
(االنترنت) -.سحب بتاريخ

 2010/9/ 25من الموقع االتي.http://knol.google.com/k/ :

 ) 2تشابمان ،آن  ،ميشيل داي  ،ديب ار هيوم  .الميتاداتا :ممارسة الفهرسة وبوابات المعلومات الموضوعية

على االنترنت /ترجمة محمد عبد الستار خليفة  (-.انترنت)  -.سحب بتاريخ  2010/7/12من الموقع

االتيHTTP://alyaseer.net/vb/showthread.php. :

 )3عبد الرحمن فرج" .البوابات ودورها في االفادة من المعلومات المتاحة على االنترنت" .في:
المعلوماتية ،ع ،5يناير  ،2004ص.7

 (4أمل حسين عبد القادر .المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية cybrarians journal -.FRBR
 -.ع ( 5يونيو -. )2005

( انترنت)  -.سحب بتاريخ  2010/7/12من الموقع

االتيhttp://www.cybrarians.info/journal/no5/frbr.htm::
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 -3وظيفة للحفظ :تعني استخدام الميتاداتا في ادارة عملية حفظ مصادر المعلومات
االلكترونية فهي توثق الشكل المادي للمصادر و اسلوب عمل حفظ النسخ المادية

والرقمية لها.

 -4وظيفة فنية :تعني استخدام الميتاداتا في تحديد كيفية عمل وظائف النظام الذي يستخدمه
المصدر في بيئته كونها توثق البرامج والمكونات المادية وتعمل على توثيق وتامين
البيانات ككلمة السر ،ومفاتيح التشفير ،وتتبع زمن االستجابة في النظام (.)1
وقد يعتقد الكثيرين بان الميتاداتا تشير الى مصادر المعلومات االلكترونية فقط  ،ولكن

المصطلح الينطبق با لضرورة على االشياء الرقمية ومصادر المعلومات فحسب بل سنجد
تشابها كبي ار بين الفهرسة والميتاداتا ،فكل منهما يركز على خصائص الوعاء فالمصادر
االلكترونية للمعلومات والمصادر الورقية لكل منهما مجموعة من البيانات المشتركة مثل:

(العنوان ،والمنشئ ،وتاريخ االنشاء ،والمادة الموضوعية...الخ) ولكن االختالف الرئيسي
بينهما هو ان المصادر االلكترونية تتاح عن بعد وليست مثل المصادر الورقية المطبوعة
كالكتب مثال ،باالضافة الى ان ناتج الميتاداتا قد يتمثل في التسجيلة التي ترد داخل
المصدر االلكتروني او قد يتمثل في عمل تجميعي لتسجيالت ببليوغرافية تحيل الى

المصدر االلكتروني (.)2

ولميتاداتا عدة معايير يمكن تقسيمها الى قسمين اساسيين هما:

القسم االول :المعايير العامة المصممة الستيعاب المعلومات من المصادر الرقمية بكافة
اشكالها ومجاالتها ،ومن اهم امثلة هذا النوع معيار دبلن كور Dublin Core

.

القسم الثاني :المعايير المتخصصة التي تنطبق مع المعلومات في وسيط او مجال معين،

ومن امثلتها معيار وصف االعمال الفنية ،)(CDWAالموجه الستخدام المتخصصين

 (1الفهرسة المتقدمة والمحوسبة= /Advanced &Computerized Catalogingاعداد ربحي
مصطفى عليان ،وصفي عارف -.عمان :دار صفاء؛ دار جرير.2006،ص .385

 ) 2تكروري ،سناء .البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض عمان الدولي للمعلوماتية والكتاب (-16

:2005/7/17

عمان)

-.

(االنترنت)

.www.arabcin.net/arabiaall

-.

سحب

بتاريخ2010/6/27من

. Categories for the Description of Works of Art: CDWA) 
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في مجاالت الفنون ،حيث يضع هيكال يتم بناء عليه وصف أعمال الفنون والصور
اإللكترونية الخاصة بها  ،ومعيار البيانات الرقمية الجغرافية  ،)( CSDGMالذي تم
تطويره من جانب المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية واللجنة الفيدرالية للبيانات

الجغرافية في الواليات المتحدة االمريكية ليكون معيا ار موحدا للتعريفات والمصطلحات
المتعلقة بالبيانات الجغرافية في شكل رقمي.
ومن ابرز معايير الميتاداتا ما ياتي:
 -1معيار دبلن كور  : Dublin Coreهو تقنين عام ال يرتبط بمجال موضوعي معين
او نوع معين من اوعية المعلومات وهو يهتم بالمحتوى الداللي للعناصر اي مفهوم
العناصر وتعبيراتها سواء بالنسبة للعنصر البشري او الحاسوب ،ويتكون من  15عنص ار

لتوصيف البيانات Data Elementهي (العنوان ،المؤلف ،الموضوع ،الوصف ،الناشر،
المشاركون /المساهمون ،التاريخ ،نوع المصدر ،الشكل ،معرف المصدر ،المصدر  ،لغة
الوثيقة  ،التغطية) وهذه العناصر يتم صياغتها من خالل معيار( Request for
 )Comments :RFCويتم التعبير عن هذه العناصر بكود ( HTML: Hyper Text
)  Markup Languageفي راس الوعاء ،وقد نشأ هذا المعيار من اجل الحصول على
مجموعة من العناصر المتفق عليها والتي يمكن ان توضع بواسطة منشئ اي مصدر

الكتروني ،ويستخدم هذا المعيار في فهرسة وتوصيف مصادر المعلومات االلكترونية .وقد

شارك في وضع هذا المعيار خبراء في عدة مجاالت متنوعة من ناشرين ومتخصصين في
تطبيقات الحاسوب وشبكات المعلومات ومكتبيين ومنتجي برمجيات (.)1
 -2معيار : MARC21يحتوي على اربعة انواع من البيانات ،ويشمل الكتب والدوريات
والخرائط والمواد السمعية والبصرية االلكترونية ،وسنأتي على ذكره الحقا.

 -3معيار معلومات المواقع الحكومية (GILS) Government Information Locator
 :Serviceيستخدم لتحديد مواقع المعلومات الحكومية.

.Content standard for Digital Geospatial Metadata : CSDGM) 

 )1احمد فراج  .احدى تطبقات الميتاداتا :معيار دبلن كور( -. Dublin coreاالنترنت) -.سحب بتاريخ
 2010/1/27من الموقع االتي. http://knol.google.com :
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 -4هيكل وصف المصادر  : (RDF) Request for Commentsيستخدم مع
لغة )Extensible Markup Language

 (XML:ويساعد على إضافة مهام غير

متوافرة في  HTMLللوثائق المتاحة علي الويب .

 -5معيار الوصف االرشيفي المرمز  : (EAD) Encoded Archival Descriptionصدر
عن الجمعية المريكية لألرشيفين ،ويستخدم لوصف بيانات الرشيف والمكتبات والمتاحف

ذات الشكل االلكتروني (.)1
ثانياً :تطوير تسجيلة الفهرسة المقروءة اليا (مارك(Machine ))(MARC
) Readable Catalogingوانعكاسات ذلك التطور على اشكال الفهارس وخدماتها:

استخدم مارك اول مرة في المكتبات االمريكية منذ عام  1966وهو نظام أنشأته مكتبة
الكونكرس وكانت التسجيلة االولى لمارك محملة على شريط ممغنط وهي خاصة بالكتب
االمريكية الصادرة باللغة االنكليزية ثم تطورت بعد ذلك لتشمل مختلف اوعية المعلومات
وبمختلف اللغات ،بعد ذلك صدرت تسجيلة مارك الدولية ) )UN MARCعام 1977

من قبل االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ( International Federation for
 )IFLA:Library Associationبعد ان قامت عدد من المكتبات في عدة بلدان باصدار
نسختها الخاصة من مارك فظهر مايعرف بمارك البريطاني ومارك الكندي ومارك

االسترالي وغيره ،اما تسجيلة مارك الخاصة بملفات االسناد فقد ظهرت عام .)2( 1991
ونتجاوز الحديث عن مارك واصداراته وما يخص الحقول التقليدية للتسجيلة لنسلط الضوء
 ) 1السيد ،احمد  .الميتاداتا( -. Metadataاالنترنت) -.سحب بتاريخ  2010/7/14من الموقع االتي:
. http://theinformationway.blogspot.com

 ) الفهرسة المقروءة اليا مارك : MARCهي تلك التركيبة ()Formatالتي تمثل مجموعة رموز

( )Codesتم تحديدها من اجل توفير تسجيالت ( )Recordsببليوغرافية مقروءة بواسطة الحاسوب تمثل
معيا ار لتراسل البيانات الببليوغرافية المقروءة اليا ،وتتك ـ ـ ـ ــون التسجيلة من مجموعة عناصر وحقول تمثل

بنية التسجيلة  ،Record Structureومحتوى التسجيلة  ، Record Contentومحددات

المحتوى.Content Designation

 ) 2فيوري ،بنتي  .تفهم صيغة مارك الببليوغرافية :الفهرسة المقروءة آليا= Understanding MARC
( -. Bibliographic :Machine- Readable catalogingاالنترنت) -.سحب بتاريخ

 2010/1/27من الموقع االتي. alyaseer.net/vb/showthread.php. :
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على القرن الواحد والعشرين الذي شهد ظهور اصدارة جديدة من تسجيلة مارك عرفت
بمارك )MARC21( 21والتي تضمنت تفصيالت ادق للوصف الببليوغرافي للمواد آخذة

بنظر االعتبار التنوع الكبير في اشكال تلك المواد حيث جرت اضافات وتوسعات على

حقول وعناصر التسجيلة وخاصة توسيع الحقل رقم  007الخاص بالوصف المادي

للمصادر االلكترونية وذلك باضافة رمز االتاحة عن بعد ( ،)1وقد جاء ذلك التوسع على
خلفية ظهور الحقل رقم  856الخاص بتحديد مواقع االتاحة االلكترونية لمصادر االنترنت
( ،)()URLوالذي اقر عام  1994في التسجيلة ليتكفل بمهام وصف واسترجاع
المصادر االلكترونية المتاحة على الشبكة ( ،)2حيث يحتوي هذا الحقل على المعلومات
الالزمة لتحديد موقع وحدة الكترونية او جزء من وحدة الكترونية متاحة عن بعد كما
يستخدم هذا الحقل مع جميع اشكال البيانات سواء كانت ببليوغرافية اوبيانات اقتناء او

بيانات تصنيف (للربط بين تسجيلة فهرسة مقروءة اليا لبيانات التصنيف وبين المصدر
االلكتروني المرتبط) اوبيانات مجتمع (للربط بين تسجيلة شكل فهرسة مقروءة اليا لبيانات
المجتمع وبيانات المجتمع المتاحة على الشبكة سواء كانت بيانات عن هيئة ،احداث،
خدمات) اوبيانات اسناد (لتوفير امكانية االتاحة للمواقع االلكترونية للهيئات وغيرها من

المعلومات الببليوغرافية او التاريخية التي توجد اشارة اليها بشكل او باخر في حقل

 )Bibliographical or Historical data(678في التسجيلة االسنادية ،وذلك من
خالل مشروعات االسناد التعاونية لالسماء  )(NACOوالموضوعات ،)(SACO

وربما تكون هذه االتاحة افضل من انشاء تسجيلة ببليوغرافية عن هيئة ما) وغيرها ،لكنه
 ) 1محمود جرجيس محمد  .فهرسة مصادر االنترنت :عناصر الميتاداتا= Metadataومعيار دبلن
كور .في :موتمر كلية االداب (الرابع :2007 :جامعة الموصل).ص.6

 Uniform Resource Locator : URL) مثل  WWW.ioc.govيمثل موقع مكتبة الكونكرس

على شبكة االنترنت.

 ) 2وائل اسماعيل  .ادارة المكتبات ومراكز المعلومات-.ط -.عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع،

.2009ص.305

. Name Authority Cooperative Program : NACO)

. Subject Authority Cooperative Program:SACO)
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يستخدم في التسجيلة الببليوغرافية او تسجيلة االقتناء باالساس لتقديم معلومات عن
االتاحة والموقع االلكتروني لمصادر المعلومات اوجزء من مصدر معلومات متاح
الكترونيا  ،كما يمكن لهذا الحقل تحديد موقع اتاحة طبعة الكترونية لمصدر معلومات

غير الكتروني موصوف في تسجيلة ببليوغرافية او في مصدر الكتروني مرتبط (. )1

امثلة:
.

856

40$uhttp://www.loc.gov/loc/events/#1$ysouthwestchamber

8564#$3image$uhttp://sunsite.unc.edu/wm/paint/auth/vinci/
joconde.ipg .

والجدول االتي يوضح تفصيالت الحقل رقم  856في تسجيلة مارك: ،)2(21
جدول رقم ( :)1الحقل ( )856الموقع االلكتروني والوصول Electronic :
Location & Access

المؤشرات :المؤشر االول  :يحدد طريقة الوصول الى الوثيقة:

المؤشـــــــــر

القيمــــــة

التتوفر اي معلومات

#

عنوان بريد الكتروني ()Email



بروتوكـول نقل المعلومات ()FTP

1

الربط عن بعد

2

المعالجة االلية عن بعد ( االتصال) Dial- up

3
وغيرها من حقول

بوتوكـول نقل النص الفائق المحتوى ()HTTP

4

 (1سحر حسنين محمد  .استخدام الحقل  856في فهرسة مواقع االنترنت -.سحب من االنترنت بتاريخ
2010/2/2

من

التالي. http://www.4uarab.com/mgr/edarah1/cok/fahrasa856.pdf :

الموقع

 ) 2الفهرسة المتقدمة والمحوسبة =  / Advanced & computerized catalogingاعداد ربحي
مصطفى عليان ،وصفي عارف -.عمان :دار الصفا ؛ دار جرير .2006 ،ص. 219-217
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المؤشر الثاني :نوع العالقة  :يوضح العالقة بين المادة االلكترونية المسجلة في
الحقل ( )856والوثيقة الموصوفة في الوعاء المفهرس:
المؤشـــــــــر

القيمــــــة

المصدر



اصدارة من وثيقة

1
وغيرها من حقول

وثيقة مشتركة (مصدر مرتبط)

2

الحقول الفرعية:
المؤشـــــــــر

القيمــــــة

اسم الموزع

$a

طريقة الوصول او النفاذ الى الوثيقة

$d

نوع التركيبة االلكترونية

$q

نظام التشغيل

$o

اسم المستخدم

$h

طول الملف

$s
وغيرها من حقول

مكان التواجد الموحد ()URL

$u

وقد جاءت هذه التوسعات واالضافات للتسجيلة الجديدة بسبب قصور تسجيلة

مارك السابقة في تعاملها مع المعلومات الهرمية والبحث في النص الكامل بكفاءة ،فضال
عن صعوبة التعامل مع الطبيعة الديناميكية للمصادر االلكترونية من تعدد النسخ
واالصدارات خاصة ب النسبة للوسائط المتعددة  ،وعلى اثرها اصدرت مكتبة الكونكرس عام

 1999مايعرف بـ( )MARC/XMLوهو عبارة عن اطار او هيكل مصمم للعمل مع

الفهرس المقروء اليا ،والتعبير عن الترميز بواسطة لغة  ،)1()( XMLبحيث يسمح

بعرض محتويات تسجيلة مارك بلغة  XMLكونه يدعم عملية تحويل تسجيلة مارك21

 )لغة  :MXLهي لغة التحديد المعيارية القابلة للتوسع ،وتمثل مجموعة محددة مسبقا من الواصفات

سواء كانت(رمو از او معرفات تيجان )او طريقة لتحديد تلك الواصفات التي تستخدم في دمج وتضمين
اية معلومات خارجية داخل وثيقة نصية الكترونية بهدف تحديد شكل تلك المعلومات وتسهيل عملية

تحليلها .

 )1محمود جرجيس محمد .مصدر سابق  .ص. 6
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الى صيغة  MARC/XMLثم العودة مرة اخرى الى صيغة مارك 21مع االحتفاظ بالقيمة
الثابتة لتيجان الحقول الفرعية والمؤشرات دون ان يؤدي ذلك الى فقدان اي من البيانات .

من خالل االستعراض الموجزلتسجيلة مارك وبيان امكانياته ودقة تفصيالت الوصف
للوعاء المفهرس ايا كان من خالل شكل التسجيلة الببليوغرافية التي بدأت تاخذ منحا

جديدا عن الشكل التقليدي للبطاقة ،يتضح للقارئ ان تسجيلة مارك قد صممت خصيصا

للتعامل مع البيئة االلكترونية باعتبارها الخطوة االولى نحو التجانس والتاقلم .وكان
لتطوير تلك التسجيلة اثر كبير في تطور اجراءات الفهرسة في تلك البيئة مما ادى الى
ظهور وتطور المشاريع النموذجية الطموحة السيما مايعرف بالمتطلبات الوظيفية للتسجيلة

الببليوغرافية والتي كان لها االثر في تطوير الجيل الجديد من قواعد الفهرسة االنكلو

امريكية كما سيتضح الحقا ،وتطوير الفهارس الموحدة على الخط المباشر وتنامي التعاون

وتبادل التسجيالت الببليوغرافية من خالل انشاء الشبكات التعاونية واالفادة من المعايير
والبروتوكوالت المتطورة على الشبكة لتناقل المعلومات ،وذلك لضمان اعداد التسجيلة
الببليوغرافية

مرة واحدة وهو مايعرف بالتسجيلة الحيادية ( Aggregator Neutral

 )recordثم عرضها بعدة طرق عبر التطبيقات المختلفة من متصفحات ومحركات
البحث دون الحاجة الى برامج تحويلية عبر استخدام لغات التحديد المعيارية القابلة

للتوسع .
ثالثاً :تطوير المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوغرافية المعروفة بفيربرFRBR
(  ، )Functional Requirements for Bibliographic Recordكمحاولة
لتحقيق التكامل واالندماج الشكلي ) (Format Integrationوالمعالجة التكاملية
لمصادر المعلومات بغض النظر عن شكلها في بيئة االنترنت:

لقد صدر التقرير النهائي الفال( )IFLAعام  1998بخصوص المتطلبات

الوظيفية للتسجيلة الببليوغرافية وهو دراسة حاولت االعتماد على اسلوب تصميم نماذج
العالقات المتبادلة بين الكيانات الببليوغرافية ( ،)Bibliographic Entitiesوذلك لما في
تقانين الفهرسة المعروفة كتسجيلة مارك 21او قواعد الفهرسة االنكلو امريكية من قصور

في تقديم نموذج دقيق من البيانات يقوم عليه نظام اعداد التسجيلة الببليوغرافية عند وجود
مظاهر مادية متعددة من نفس العمل الواحد وهو ما يتطلب تكرار المعلومات الببليوغرافية
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لذلك العمل بتفاصيلها الكاملة مع كل تسجيلة من تسجيالت الفهرس التي تخص نفس
العمل مما يشكل اعباء اضافية على عملية الفهرسة من جهة وعلى المستفيد الذي

يستخدم الفهرس ويسترجع عدة تسجيالت ببليوغرافية متكررة تخص ذلك العمل فيضطر
الى تفحصها جميعا لتمييزها عن بعضها واختيار التسجيلة المناسبة الحتياجاته من جهة

اخرى (. )1

ويمثل مصطلح

المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوغرافية  FRBRالنموذج

المفاهيمي للمحيط الببليوغرافي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب المكتبة في اتاحتها

للمستفيدين والذي اعتمدته ( )IFLAكنموذج مرجعي للتسجيالت الببليوغرافية Reference

 Modleمن خالل كينونات مترابطة  ،)2( Entity Relationshipفهو عبارة عن

نموذج يصف تجميع الكيانات المختلفة في المحيط الببليوغرافي وترتيبها بشكل هرمي مع

توضيح العالقة الببليوغرافية بين الكيانات المختلفة داخل التسجيالت .وبهذا يمكن القول
بان تطبيق  FRBRفي فهارس المكتبات باستخدام تقنية  Web3المعتمدة على الويب
الداللي  Semantic Webهي الجيل الثالث من فهارس المكتبات الشبكية ،وذلك
الن FRBRهو تعبير داللي عن العالقات بين البنود والكيانات الواردة في فهرس المكتبة،
ويمكن استخدام شبكة االنترنت وتكنولوجياتها في تنفيذ هذه التعبيرات .

يقسم فيربر الى ثالثة اقسام رئيسية هي(:)4()3

 -1مهام المستفيد ( :)User Tasksتعرف مهام المستفيد التي تمثل االنشطة التي يقوم بها
لتلبية احتياجاته من البيانات الببليوغرافية  ،وهي تقسم الى اربعة اقسام رئيسية هي:
1)IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic

records (Munich,1998) .-Internet.-http://www.ifla.org/vll/sl3/frb.htm.

 ) 2المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوغرافية  :تجارب عالمية ورؤى مستقبلية لفهارس المكتبات المتاحة
عبر

شبكة

االنترنت

/

اعداد

. Http://www.scribd.com/doc/FRBR

محمد

احمد

حلمي-.

االنترنت

-.

)3هشام فتحي احمد مكي .ثورات التغيرات في الفهرسة الوصفية من. RDA-AARCفيcybrarians :
 ،journalع( ،20سبتمبر .)2009ص -.13-8االنترنت.
2) capelin, Priscilla . Opcit..P.8.
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أ -االيجاد  :Findاي ايجاد كينونة واحدة او اكثر باستخدام خصائصها والعالقات بينها عبر
تحديد مكان الكينونات ثم ترتيبها وهو ما يقوم به محرك البحث في قاعدة البيانات لتنفيذ

استراتيجيات بحث قام بها المستفيد.

ب -التعريف  : Identifyوهو الكينونة المسترجعة من البحث ،كما يعني ايضا تمييز اكثر من
كينونة ذات صفات مشتركة.

ت -االختيار  : Selectاي اختيار كينونة او اكثر لتلبي احتياجات المستفيد ومتطلباته منها
باالعتماد على خصائصها مع استبعاد الكينونات االخرى غير المالئمة.

ث -الطلب  : Acquireيعني الحصول على الوعاء نفسه عب المعلومات التي حصل عليه
المستفيد من الكينونة الببليوغرافية المختارة.

 -2الكينونات الببليوغرافية  :Bibliography Entitiesوتقسم الى:
أ -منتجات النشاط الفكري وتضم اربعة كينونات هي (العمل  ،Workالتعبير
 ،Expressionالمظهر  ،Manifestationوالمفردة . )Item
ب -المسؤول عن المحتوى الفكري :وتضم نوعين من الكينونات هي اما (افراد او اشخاص
 )Personواما (هيئات  )Corporate Bodyممكن ان يكون لها مسؤولية فكرية او
مادية عن العمل.

ت -موضوعات المحتوى الفكري  :وهي ماتسمى بالكينونات المعبرة عن الموضوعات  ،حيث
تضم جميع الكينونات الموجودة في النقطتين السابقتين (أ،ب) اضافة الى اربع كينونات

اخرى هي ( :المفهوم ،Conceptالهدف ،Objectالحدث ،Eventوالمكان. )Place
 -3العالقات الببليوغرافية بين تلك الكينونات : Bibliographic Relationshipوتمثل
مجموعة العالقات التي تربط بين الكينونات السابقة ،كالعالقة التي تربط بين عمل واخر

اوبين المظاهر المادية المختلفة ،وقد قدمت بارب ار تيلت( )Tillettسبعة عالقات ببليوغرافية

للربط بين الكينونات هي:

أ -عالقة التساوي  : Equivalence Relationshipحيث تربط هذه العالقة بين
التسجيالت الببليوغرافية التي تشترك في نفس التعبير Expressionوتختلف في مظهرها

 ،Manifestationكاعادة طبع االعمال اوتسجيلها على شكل مصغرات او رقمنتها مثال.
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ب -عالقة االشتقاق  : Derivative Relationshipوهي التي تربط بين العمل الواحد
 Workوتعبيراته Expressionالمختلفة ،مثل الترجمات والمختصرات.

ت -العالقة المرجعية  :Referential Relationshipوهي العالقة التي تربط بين االعمال
 Worksبعضها ببعض ،مثل االعمال النقدية والعروض.

ث -عالقة التتابع  :Sequential Relationshipوهي تصف االعمال التي تصدر
باصدارات متتابعة ،مثل النتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات للمؤلف
محمد فتحي عبد الهادي.

ج -العالقة المصاحبة  : Accompanying Relationshipوهي تربط بين كل المواد
المصاحبة لعمل معين ،مثل تسجيل صوتي مصاحب لنوتة موسيقية.

ح -عالقة الكل بالجزء  : Shared Characteristics Relationshipوهي العالقة التي
تهدف الى تجميع الكينونات التي تشترك في خاصية معينة ،مثال تجميع الكينونات التي
تشترك في لغة معينة ،او لمؤلف معين ،او ناشر معين ،او مظهر مادي معين.
من خالل ما سبق ،يتضح ان عملية تطوير متطلبات التسجيلة الببليوغرافية لتحقيق
التكامل واالندماج الشكلي في معالجة مصادر المعلومات في البيئة االلكترونية بغض
النظر عن شكلها ،انما جاء من اجل مواكبة النمو المستمر في حركة النشر للنتاج الفكري
والحاجة الكبيرة الستيعاب االشكال المختلفة للنشر االلكتروني وتنامي ذلك النتاج المتنوع
من مصادر المعلومات على شبكة االنترنت وذلك لتنظيم عملية الحصول على المواد

والكيانات الرقمية داخل الوصف الببليوغرافي لتحقيق الضبط الببليوغرافي المطلوب
لمصادر المعلومات في تلك البيئة.
رابعاً  :تطور قواعد الفهرسة التقليدية لتتالئم مع مصادر االنترنت في البيئة االلكترونية
وفهارسها المقروءة الياً وتسجيالت تلك الفهارس وعالقتها بالمتطلبات الوظيفية الجديدة
للتسجيلة الببليوغرافية مما قاد الى ظهور الجيل الجديد من قواعد الفهرسة التي عرفت

بـقواعد وصف المصادر واتاحتها & (RDA) Resource Description
):Access

تعتبر هذه القواعد مكملة لقواعد الفهرسة االنكلو امريكية ) (AACRالتي جاءت لمعالجة
وتنظيم مصادر المعلومات في البيئة االلكترونية ،كون االخيرة وجدت باالصل في بيئة
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تقليدية يحكمها الورق على الرغم من التعديالت والمراجعات على ) (AACR2Rالتي
كان اخرها عام  2002والتي انصبت على الفصل التاسع من القواعد حول التمييز بين
المصادر االلكترونية ذات االتاحة المباشرة والمصادر االلكترونية ذات االتاحة عن بعد
كذلك التغيرات التي شهدتها القواعد الستيعاب الطبيعة الخاصة للمصادر االلكترونية ،اال

انها عجزت عن التأقلم بشكل فعال مع التغيرات التي شهدها اواخر القرن العشرين لوجود
اشكال جديدة ومختلفة من المصادر بطرق واساليب نشر مختلفة ومتطورة ،اما ()RDA

فهي معدة خصيصا لتالئم المصادر االلكترونية ومصادر االنترنت وبيئتها ،وذلك بهـ ـ ــدف

توفير تقنين موحد العداد الجانب الوصفي للمداخل الببليوغرافية على الشبكة ( .)1وهذا

اليعنـ ـ ــي ان ( ) RDAجاءت لتلغي قواعد الفهرسة االنكلو امريكية بل هي تطور واضافة
اليها ،فهي التحدد المدخل الرئيسي والمداخل االضافية في التسجيلة بقدر ما تركز على

الوصف الشكلي والمادي لتلك التسجيلة ،وقد بنيت هذه القواعد في جوهرها على
) (AACR2لكنها تختلف عنها في وصف المواد النها بنيت على كينونات ()FRBR
المشار اليها في هذا الجانب ،حيث تشتمل ( )RDAعلى بيانات الوص ـ ــف اضافة الى
بيانات ضبط االتاحة كونها تركز على تلك االجزاء من المعلومات التي غالبا ما يحتاج
المستفيد لمعرفتها بحيث تمكنه من ايجاد المصدر الذي يجسد عمل او تعبير معين او

ذلك المصدر الذي يرتبط بشخص اوعائلة او هيئة معينة وكيفية تسجيلها للبحث في
قواعد البيانات والفهارس الضخمة لكي يحصل المستفيد على المصدر الذي يتطابق مع

المعلومات التي يبحث عنها سواء بالمحتوى او الصياغة وغيرها ،وتمثل ( )RDAقواعد
قائمة على المحتوى وهي ليست نمطا من انماط ما وراء البيانات لكنها تتالئم في
استخدامها مع اية صيغ معيارية لوصف المواد كصيغة مارك او معيار دبلن كور

وغيرها( .)2وقد تبنت هذه القواعد لجنة التوحيد المشترك

(Joint Steering

) Committee :JSCالمسؤولة عن قواعد الفهرسة االنكلو امريكية منذ عام 2004

 )1مستقبل الفهرسة االنكلو امريكية 2009بين  AACR2و  / RDAاعداد احمد عادل زيدان  -.تاريخ
السحب من االنترنت 2009/12/11من الموقع التالي . WWW.alyaseer.net
2) Http://www.cybrarians.info/journal/no5/frbr.html.
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واوكلت المهمة الى المحرر توم ديلسي ( )Delseyالمعروف بجهوده الكبيرة في نموذج
( )FRBRواستمرت الجهود حتى ظهرت المسودة الكاملة لقواعد وصف المصادر

واتاحتها في بداية عام  2009كما طبقت هذه القواعد اول االمر في المكتبات الوطنية في
كل من الواليات المتحدة واستراليا وكندا وبريطانيا (.)1

خامساً :تطور المراكز الببليوغرافية وتنامي المشاركة بها من قبل المكتبات ،وخير مثال
على ذلك مركز المكتبات المحوسبة على الخط المباشر (Online Computer

)Library Center :(OCLC

حيث يضم هذا المشروع في عضويته اكثر من  72،000ألف مكتبة موزعة على اكثر

من  170دولة حول العالم  ،وقد تاسس هذا المركز منذ عام  1967واستمر بالتطور
حتى اصبح بالوقت الحاضر مؤسسة عالمية ضخمة تهدف الى الفهرسة المشتركة القائمة

على اساس التعاون والتبادل المكتبي للتسجيالت الببليوغرافية وتنسيق المقتنيات وتبادل

الوثائق وذلك من خالل عدة قواعد متوفرة على شبكة ) )OCLCابرزها واهمها قاعدة

الفهرس الموحد ()World Catالتي تعد اكبر قاعدة بيانات في العالم ( ،)2حيث يصل
عدد قيودها حتى االن قرابة  100،000،000تسجيلة لكافة اشكال اوعيــة المعلومات،

بضمنها اكثر من 54100تسجيلة من مكتبات وطنية خارج الواليات المتحدة منها 114
تسجيلة من المكتبة الوطنية في العراق ،وقد اعتمد هذا الفهرس على تسجيلة مارك 21

وجعل منها قاعدة بيانات سهلة االستخدام فهي توفر تسجيالت ببليوغرافية بشكل تسجيلة
مارك فضال عن تسجيالت الفهرس التقليدية  ،وذلك الن كل من مارك الخاص بمكتبة
الكونكرس ( )LC MARCومارك البريطاني ( )UK MARCومارك الكندي( CA
 )MARCتشكل جزء اساسيا من تسجيالت هذه القاعدة ،كما وتوفر هذه القاعدة اكبر
ملف اسناد السماء المؤلفين متاح على الخط المباشر( )Name Authority Fileبهدف

توحيد صيغ اسماء المؤلفين والهيئات للمكتبات المشاركة في الشبكة والتغلب على مشكلة
اختالف تلك الصيغ من خالل ربطها باالحاالت المناسبة (انظر ،Seeوانظر ايضا See
3 ) Http://www.collections canada.gc.ca/jsc/rda.html.

]2) OCLC World Cat : window to the world libraries.www.OCLC.org.-[Internet
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 .)1( )alsoومن افضل الخدمات التي تقدمها قاعدة ( )Word Catفي مجال الفهرسة
المحوسبة ما ياتي:

.مجموعة تسجيالت مارك 1- MARC Record Collection

.خدمات الفهرسة المباشرة الكاملة 2- Full Service Online Cataloging
.الفهرسة بالدفعات 3- Off line Cataloging

.نظام تصنيف ديوي العشري 4- DDC system
كما يمكن ان نضيف خدمة مميزة خامسة لتلك الخدمات هي:

(فهرسة مصادر

االنترنت :دليل عملي (Cataloging Internet Resources': Manual and
وال بد من االشارة الى ان

=Practical Guide

قاعدة( ) Word Catتوفر امكانيات متنوعة يمكن استرجاع البيان ـ ــات المطلوبة من خاللها

وفق استراتيجيات بحث مرنة ومتع ــددة من خالل تعدد منافذ االتاحة( ،)2فهي التقتصر
على المنافذ التقليدية (المؤلف ،العنوان ،الموضوع) بل وتوفر امكانية البحث المتقدم على

الشبكة ( )Advancedفباإلمكان البحث مثال بالمؤلف والعنوان معا لوثيقة بلغة معينة

نشرت بسنة اوسنوات معينة لكتاب اودورية اوخريطة...الخ معينة ،كما باالمكان البحث

بالكلمات المفتاحية او الرقم الدولي الموحد للكتاب  ISBNاو للدورية  ISSNاو رقم

مكتبة الكونكرس ( )LCCNوغيرها من امكانيات يستطيع الباحث او المفهرس المناورة في
استخدامها لزي ـ ــادة كفاءة االسترجاع الدقي ــق للبيانات المطلوبة،كما يمكنه اجراء التعديالت
واالضافات التي يرغب بها على القيود المسترجعة من القاعدة حسب حاجة المكتبة

ونظامها المتبع دون ان يؤثر ذلك على القيود المخزونة في القاعدة (. )3
ومن خالل ما سبق يمكننا القـ ــول ان جميع تلك االنشطة والخدمات التي يقدمها م ـ ــركز

 OCLCوغيرها ،قد اثرت بشكل كبير على ممارسات الفهرسة بشكل عام مما ادى الى
1) Http://www.oclc.org/ock/cataoguing/catexpress/tutorial/index.html.

 ) 2ايمان السامرائي  .تجربة تخصص ادارة المكتبات والمعلومات في حامعة البلقاء التطبيقية .في :ندوة
الفهرسة العربية االلية ( :2005العين)  /تحرير واعداد يونس احمد اسماعيل الشوابكة؛ اشراف ابراهيم

محمد الطنيجي -.العين ،جامعة االمارات العربية المتحدة  .2005 ،ص .127

 )3محمود جرجيس .مصدر سابق .ص . 12
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ظهور انماط جديدة من الفهرسة ،كالفهرسة االصلية (تسجيالت المواد التي يتم ادخال
بياناتها الول مـ ـرة في القاعدة) ،والفهرسة المنقولة (نسخ تسجيـ ــالت موجودة اصال في

القاعدة والتعديل عليها بغرض االستخدام المحلي) ،والفهرسة التعاونية (اشتراك مجموعة
مكتبات مستقلة التربطها رابطة ادارية في انتــاج التسجيالت) ،مما ادى ذلك الى زيادة

التعاون والتوحيد بين المكتبات وخفض تكاليف الفهرسة وجهود المفهرسين ،كما ساهـ ــم
ذلك في استحداث المنتديات العلمية الموسعة والمتاحة على شبكة االنترنت والمسماة
) (Discussion groupsوالتي تهتم بمناقشة وتبادل االراء حول قضايا الفهرسة ومن
ابرز أمثلة المنتديات المفتوحة التي يقدمها مركز OCLCهي ))OCLC- Catومثل هذه

المنتديات ادت الى زيادة التعاون والتبادل ليس على نطاق مؤسسي فحسب بل وعلى

نطاق شخصي ايضا.

سادساً :تطور ق واعد البيانات على الخط المباشر ومن اهمها الفهارس المحوسبة

المتاحة على الخط المباشر(: )Online Public Access Catalogs :OPACs

وهو نوع من الفهارس المحوسبة التي تعتمد على استخدام وسائل تكنولوجيا الحواسيب

واالتصاالت عن بعد وشبكة االنترنت لتصفح واسترجاع واضافة البيانات الببليوغرافية الى
الفهرس الموجودة ضمن قاعدة البيانات الخاصة بمجموعة مكتبات اومكتبة معينة ،وقد

تحتوي المداخل المعروضة في التسجيلة الببليوغرافية على الحقول او تعرض اجزاء منها
حسب حاجة الباحث والتشتمل( )OPACsعلى عرض المداخل بالطريقة التقليدية

للفهارس بل تقوم بتخزين نسخة رئيسية ( )Masterلكل تسجيلة مع اعداد كشافات تعمل

على الربط بكل اسم او عنوان او راس موضوع او اي حقل اخر اعتمد كنقطة اتاحة
) )Access Pointوعند االسترجاع يظهر على شاشة الحاسوب كل ما هو مطلوب،

وهو ما يوفر مرونة عالية في الربط والبحث وفي كمية البيانات المعروضة في التسجيلة

المطلوب استرجاعها (بصيغة مختصرة او للتسجيلة بالكامل) ،كما انه يوفر ربطا هائال

بين فهارس المكتبات المختلفة ( ،)1خصوصا وانه يعتمد على معيار Z39.50للتنقل
الحر للبيانات وهو عبارة عن معيار مستخدم السترجاع البيانات وتبادلها مابين اكثر من

 )1ايمان السامرائي .المصدر السابق .ص .128
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حاسوب بغض النظر عن النظام المستخدم في تلك الحواسيب التي يتم خاللها تناقل
البيانات ،اي انه يصل بين الحواسيب المرتبطة مع بعضها بواسطة شبكة والتي تعتمد

على نظم محوسبة غير موحدة كما في شبكة االنترنت ( ،)1ويهدف هذا المعيار الى توحيد
طرق البحث في قواعد البيانات الببليوغرافية على الشبكة فهو يكفل للمستفيد من فهرس
( )OPACsالحدى الجامعات من استرجاع التسجيالت الخاصة بالمصادر االلكترونية
من فهرس اخر .ومن ابرز امثلة الفهارس المحوسبة على الخط المباشر هو الفهرس

المباشر لمكتبة الكونكرس والفهرس المباشر للمكتبة البريطانية ( .)2ومن ناحية اخرى فقد
عرضت ارشادات إفال( )IFLAلعروض الفهارس العامة المباشرة سنة 2003

( )Guidelines for OPAC Displays(2003امكانيات البحث في الفهارس العامة
المباشرة بطريقة جديدة تختلف عن االمكانيات والوظائف التقليدية المعروفة للفهرس

استنادا الى طب يعة الحقول من حيث كونها خاصة اوغير خاضعة للسيطرة االسنادية وهذه
االمكانيات هي :
 -1البحث في الحقول الخاصة بالسيطرة االسنادية ،والتي تكون اما عن طريق بحث التسجيلة
الببليوغرافية ككل مثل عملية البحث بالواصفات او الكلمات المفتاحية ،اوعن طريق بحث

حقل محدد من حقول التسجيلة كالبحث باسم المؤلف او العنوان ،وفي كلتا الحالتين يمكن
ان يتم البحث بكلمة مفتاحية واحدة او بعبارة مفتاحية واحدة (.)Key Phrase

 -2البحث في الحقول الخارجة عن السيطرة االسنادية ،كالبحث بالعنوان او سنوات النشر.
 -3البحث المركب من النوعين السابقين ،والذي يعني بحث جزء من التسجيلة يتضمن اكثر
من حقل واحد في وقت واحد قد يكون خاضعا او غير خاضع للسيطرة االسنادية،
كالبحث مثال باسم المؤلف وكلمات من العنوان معا او البحث بالعنوان واللغة معا (.)3

 )1الخيرو ،رفل نزار عبد القادر .معيار استرجاع المعلومات  . Z39.50في :اداب الرافدين ،ع،51

 .2008ص.423

 )2وائل اسماعيل .مصدر سابق .ص 306.

1) IFLA Task Force on Guidelines for OPAC Displays(2003).- {Internet}.Http://www.ifla.org/vll/sl3/guide/opac.htm.
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وقد تطورت الفهارس المحوسبة على الخط المباشر ( )OPACsفظهر الجيل الجديد منها
المباشر عبر االنترنت

والمسمى بالفهرس الموحـد  Union Catalogعلى الخط

( )COPACوهي فهارس موحدة لـ 24مكتبة جامعية بحثية معروفة في بريطانيا ايرلندا

والمكتبة البريطانية والمكتبة الوطنية في اسكتلندا تمثل مجموعة فهارس مفتوحة متاحة في

الغالب مجانا للمستفيدين ،حيث توفر فهارس ( )COPACمداخل مباشرة لكل قواعد
البيانات لتلك المكتبات كما انها تتيح الدخول الى المواقع الخاصة بتلك المكتبات وتصفح

واختيار كل ما هو متاح على الشبكة من خدمات ومجاميع واجراءات واقسام المكتبات،

والتوفر هذه الفهارس للمستفيدين التسجيالت الببليوغرافية لمجموعتها فحسب بل تمكنهم
من الوصول الى المادة المطلوبة وتصفحها بل وتحديد صفة اتاحتها (على الرف ،معارة،

مفقودة) ومكان وجودها ( .)1ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن تصفح
المواقع

التالية

للدخول

الى

فهارس

Http://www.copac.ac/uk/copac

(COPA

و

OPACs

)

:

.

12- Library of Congress Online Catalog. Http://catalog.Loc.gov.

ويالحظ ان ظهور مثل هكذا مشاريع شجع على التعاون بين المكتبات ونمى من قدرة
المستفيد على التصفح والبحث واالسترجاع من فهارس ومواقع تلك المكتبات .
سابعاً :ظهور وتطور بعض المشاريع الطموحة للضبط الببليوغرافي لمصادر االنترنت

وفهرستها ،ومن ابرزها مشروع الفهرس التعاوني للمصادر المباشرة والمسمى بـ كورك

(CORC

Catalo:

Resource

Online

:)Cooperative

يمثل هذا المشروع واحدة من الخدمات التي يقدمها مشروع ) )OCLCفهو يهتم بفهرسة
مصادر المعلومات االلكترونية سواء كانت محلية او تم استرجاعها من الشبكة ( ،)2ويعتبر

 )1فوسكت  ،أ .س .التنظيم الموضوعي للمعلومات /ترجمة عبد الوهاب عبد السالم ابو النور -.
الرياض :عالم الكتب.2002 ،ص .441-432

 )2ابو السعود ،محمد حامد .الوثائق االلكترونية المتاحة عن بعد ودورها في حفظ التراث الوطني:
المكتبات العربية والعالمية .في :مجلة المكتبات والمعلومات ،مج ،1ع.2003 ،1ص -.56-54سحب

من االنترنت بتاريخ 2010/1/26من الموقع التالي. www.scribd.com/doc/oclc :
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هذا المشروع المصدر االول لحفظ واتاحة مصادر االنترنت ،ويضم كورك منذ بداية عمله
وحتى الوقت الحاضر على اكثر من  360،000ألف تسجيلة ببليوغرافية مكتملة لمصادر
االنترنت في كل المجاالت ،ويمتاز هذا المشروع عن غيره بانه يقدم قاعدة بيانات خاصة

بمصادر االنترنت اضافة الى عمله كارشيف الكتروني لحفظ تلك المواد او المصادر ،كما
يقوم باجراء مسح شامل لمحيط االنترنت لرصد المواقع الجديدة التي يمكن ادراجها في
االرشيف  ،فهو يمثل اداة عمل وليس مجرد ارشيف لتجميع وحفظ واتاحة المصادر
االلكترونية عن بعد  .كما يوفر كورك امكانية اتاحة التسجيالت الببليوغرافية بشكل

تسجيلة مارك 21او وفق معيار دبلن كور(.)Dublin Core
مقارنة الوجه البحث على االنترنت:

من المعلوم ان قواعد الفهرسة تحتوي على قواعد الوصف لمواد المكتبة وهده القواعد

غالبا ما تشتمل على العناصر االتية وفقا لقواعد الفهرسة االنكلو امريكية وهي  :العنوان
وبيان المسؤولية ،الطبعة ،بيانات النشر والتوزيع  ،الوصف المادي ،السلسلة ،
المالحظات  ،وعناصر االتاحة .وبذلك فان الوصف يهتم بكل من المحتوى الفكري

والمادي للمادة ،وهي توصف وفقا للشكل المادي الخاص بها وتوفر ( )AACR2قواعد

خاصة بمختلف اشكال المواد كالكتب  ،الخرائط ،التسجيالت الصوتية ،مصادر الكترونية
 ،مواد مجسمة ،وغيرها ،ومن االجزاء المهمة في الوصف هي الخصائص المادية للوعاء
كارقام الصفحات والحجم للكتب والنشرات اال ان هذه المعلومات تكون اقل اهمية عند
وصف المصادر المتشابكة وقد عدلت تقانين الفهرسة لتالئم وصف المواد المتشابكة ،
فعلى سبيل المثال في عام  1997أصدر االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات IFLAالتقنين
الدولي للوصف الببليوغرافي للمصادر االلكترونية وهو النموذج المستخدم في بوابة

مشروع  )(ROADSالذي يمثل فهارس قائمة على البوابات الموضوعية على االنترنت
مشابهة للفه ارس التقليدية من حيث ان تسجيالته تحتوي على كل من بيانات الوصف

ونقاط االتاحة ،ويمكن ان يشتمل هذا النموذج على معظم بيانات الوصف المستخدمة في

الفهارس التقليدية اضافة الى حقول اخرى ( فقد يشتمل على اكثر من  60حقال عند
. Resource Organization and Discovery : ROAD (

301

أ.م حممود جرجيس حممد و أ.م رفل نزار عبد القادر اخلريو

املفهوم املعاصر للفهرسة والفهارس وثورة التغيري

الحاجة) ومعظم هذه الحقول تكون اختيارية وبعضها ينشا تلقائيا .مثال حقل العنوان
يشتمل على عدة خصائص مثل  :العنوان،عنوان مختصر ،عنوان بديل..الخ ،وفي هذه
الحالة

التكون

هناك

حاجة

الى

مصادر

وصف

االنترنت

مادي.

بحس

ونالحظ ان قواعد الفهرسة عادة ما تحدد المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات عند
الوصف الببليوغرافي  ،على سبيل المثال صفحة العنوان هي المصدر الرئيسي للمعلومات
في حالة الكتب والنشرات بينما في حالة االنترنت فان تحديد مصدر المعلومات يعتبر ام ار
معقدا وذلك الن القليل من البيانات الببليوغرافية تكون متاحة في المصدر نفسه لذا فان
عملية انشاء تسجيلة ببليوغرافية تحتاج الى عمل استكشافي من قبل المفهرس للتعرف

مثال على المسؤول عن المعلومـ ـ ـ ــات في المصدر االلكتروني وغيرها من بيانات .لكن في

المقابل فان خصائص الوصف في مشروع  ROADSتسمح بوصف المصدر عن طريق

بيانات نصية حرة اكثر من تسجيالت الفهارس التقليدية و هذه البيانات الوصفية تساعد
المستفيد

على

تقرير

اذا

يحتاج

كان

المصدر

ام

ال.

وبينما تمثل الرؤوس (رؤوس الموضوعات ،التصنيف ،المداخل الرئيسية) فان نقاط
االتاحة في فهارس مشروع  ROADSعادة ماتكون بالعنوان ،المؤلف ،نوع المصدر،
الكلمات

المفتاحية،

أي

او

كلمة

في

حقل

الوصف.

اما الضبط االستنادي في مفهومه التقليدي فهو ينشئ نماذج لالسم ـ ــاء والموضوعات
والعناويـ ــن المستخدمة في مكتبة معينة وذلك بهدف ايجاد نقاط اتاحة بديلة  .فهناك حاجة

الى الضبط االستنادي يتمثل في شقين ،استخدام مصطلح واحد للمدخل يسمح بتجميع كل
المواد تحت هذا المصطلح سواء كان مؤلف او غيره ،واستخدام نقاط اتاحة بديلة تفيد

الباحث فقط في التعرف على المصطلحات المهملة وغير المستخدمة ،اما ملفات االسناد
لمصادر االنترنت ،فهي التساعد فقط في نطاق الفهرس الواحد ولكن ايضا لتسهيل

عمليات البحث في اكثر من فهرس لبوابات متعددة  .فالبوابات الموضوعية على االنترنت

يمكنها استخدام قا ئمة رؤوس موضوعات مثل قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس
 ، LCSHاما بوابة العلوم االجتماعية للمعلومات  )(SOSIGفهي تستخدم قوائم
.Social Science Information Gate: SOSIG )
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استنادية السماء الدول واللغات المعتمدة على تقنين االيزو (ISO: International
) ، Standard Organizationوتستخدم المكنز االلكتروني لالنسانيات والعلوم

االجتماعية  )( HASSETالختيار الكلمات المفتاحية (.)1
مصادر االنترنت وتاثيراتها على المكتبات العربية

ان قضية فهرسة مصادر المعلومات على االنترنت تمثل واحدة من اهم القضايا التي
طرحت في عالم المكتبات والمعلومات خالل العقد الماضي ،وكان الدافع وراء ظهور هذه

القضية هو ظهور االنترنت اال ان رسم مالمح هذه القضية في العالم العربي لم يلق
االهتمام االكبر من الباحثين ،فقد انتقد خبراء و مسؤولوا  12دولة عربية عدم اهتمام
المكتبات العربية بفهرسة مواقع االنترنت ومصادر المعلومات المتاحة بها وكذلك ضعف

الدراسات االكاديمية في هذا المجال بالجامعات العربية ،مؤكدين ان فهرسة مواقع
االنترنت اصبحت قضية ملحة الثراء المكتبات العربية .حيث ان استخدام عمليات فهرسة
مصادر االنترنت في المكتبات العربية سوف يساهم ويدعم بناء مفهوم المكتبات الرقمية
وسيؤدي بالمكتبات الى االهتمام بإتاحة عملية الوصول للنص الكامل عوضا عن إتاحة

الببليوغرافية.

بياناته

وقد يعود السبب في ان المؤشرات تعكس االهتمام الضعيف به ــذه القضية في العالم

العربي اال ان اهتمام المكت بات العربية بتطبيق النظم االلية فيها مازال في طور التكوين،
ناهيك عن القفز الى افاق جديدة تتعلق بفهرسة صفحات الويب اومواقع االنترنت ،مما
يرسخ ويوسع الفجوة التقنية التي طالت كل شيء في دول العالم الثالث ومنها الدول
العربية (.)2

.Humanity and Social Science Electronic Thesaurus : HASSET )
 )1تشابمان ،آن  ،ميشيل داي  ،ديب ار هيوم .مصدر سابق .

 ) 2خبراء  12دولة ينتقدون تجاهل المكتبات العربية لفهرسة مواقع االنترنت ومصادر المعلومات :التوسع
في استخدامها يدعم مفهوم المكتبات الرقمية واتاحة النص الكامل للمعلومـ ـ ــات -.صحيفة الشرق

االوسط-.

(االنترنت)

.

سحب

بتاريخ

. HTTP://www.aawsat.com/sections.asp
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خاتمة وتوصيات

من خالل ما سبق يتضح ان االحداث والتطورات الجسيمة والمتسارعة التي يشهدها العالم
في بيئة االنترنت فرضت على المكتبات ومراكز المعلومات عموما وعلى عملية الفهرسة
وعمل الفهارس بوجه خاص تحديات كبيرة اخذت تغير مفاهيمها وتكسبها معاني جديدة،
فبرزت دعوات كثيرة العادة النظر في مهنة المكتبيين بما ينسجم مع المفاهيم والمتغيرات
الجديدة في بيئة االنترنت التي التسمح للمكتبي ان يكون مجرد حارس للكتب او المكتبة
او ان تكون عملية اختيار المواد و تنظيمها ثم تقديمها باالطر التقليدية من مهامه

االساسية ،بل تسعى لخلق ما يسمى بأختصاصي مكتبة المستقبل ( )Cybrarianالذي
يتعامل مع تكنولوجيا المعلومات بكل تفاصيلها والذي يرى المعلومات وال يلمسها والذي

يبحر في ما وراء البيانات ويقوم بتجميعها من مستودعاتها المجهولة القصية المشتتة .

لذا يدعو

الباحثان المكتبات ومراكز المعلومات ومؤسسات تاهيل المكتبيين وخاصة

االكاديمية منها في العالم العربي بشكل عام والعاملين في مجال الفهرسة والفهـ ـ ــارس

بشكل خاص الى مجموعة دعوات وتوصيات البد من اخذها بنظر االعتبار من اجل
التغيير واالنسجام مع الوضع الجديد وهي كاالتي:

 -1الدعوة الى اعادة النظر في واقع كل االطراف المعنية بعملية تنظيم المعلومات (الفهـ ــرسة
والفهارس) بدءا بالمؤسسات االكاديمية المسؤولة عن اعداد المتخصصين وتاهيلهم ،
مرو ار بالمؤسسات الميدانية المعنية بهذه العملية ،ثم المؤسسات المهنية ال ارعـية للمهنة
والمهني ــين والضالعة في تطوير ادوات العمل ومعاييره وانتهاءا بالممارسين انفسهم الذين
يتحملـ ـ ــون مسوؤلية هذه العملية بناءا على اسس علمية مقننة.

 -2الدعوة الى ضرورة االهتمام بمقررات المعالجة الفنية وتنظيم اوعية المعلومات (الفهرسة
والفهارس) في البرامج الدراسية لمدارس المكتبات والمعلومات في ظل المفاهيم الجديدة

والتطورات الحاصلة .

 -3دعوة المؤسسات االكاديمية للنظر في تاهيل المهنيين المسؤلين عن تنظيم المعلومات
ليتمكنوا من التعامل مع ما فرضته شبكة االنترنت من تحديات ،وذلك عن طريق اقامة
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دورات التعليم المستمر ومشاركة القائمين على عملية الفهرسة في المؤتمرات المكتبية
واالقليمية والدولية .

 -4الدعوة الى اعداد مفهرس اليوم (التقليدي) ليكون امين مكتبة مؤهال اكاديميا لتأدية عمـ ـ ـ ــل
تخصصي ،ومدير معرفة في ظل توظيف فهارس المكتبات لتصبح بوابات قوية لعالم

المعرفة.

 -5دعوة مجتمع المكتبات و المعلومات من اجل النظر في تطلعاتها بشان مفهوم الفهرس
العــام المباشر ( ،) OPACوالذي يستوجب تظافر جهود المكتبات وموردي النظم ،وبما
يمكن النظم المحوسبة الجديدة من تحويل المستخدم المحبط من استخدامه للفهارس

المحوسبة الموجودة في الوقت الحاضر الى مستخدم اكثر حماسا وترقبا لفهارس
المستقبل.
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The Modern Concept of Cataloging and Catalogues and the
Revolution of Change
Asst. Prof. Mahmood Jarjees
Asst. Prof. Rafal N.Al_Khero
Abstract
Cataloging and catalogues are considered as one of the fields
that are most affected by the big revolution that occurred on the
information technology that represented by internet revolution and
the absolute supremacy that the net environment imposed on the
resources of the informations and the procedures to process and
access them. And the last ten years in particular have got a great
massiveness in the path of electronic publication that is represented
by the big size of the vessels of the electronic informations with the
both of their material form and their visual form that is on the
millions of websites on the internet. This big development in the
electronic publication has been accompanied with similar
development that is represented by the methods of the electronic
control on informations flow and what they contain from standards,
soft wares, languages and samples, etc. All these methods have
appeared in new forms and patterns that mostly differ from their
previous versions that are now considered traditional, for example,
Anglo_ American Cataloging Rules AACR were replaced by
Resource Description and Access RDA, even if it was originally a
complement to Anglo_ American rules , as well the readable
cataloging was came with differences and big updates in 20th
century through what it depends on from new coding languages like
Hyper Text Markup Languages and Extensible Markup Language
and others, so it fits with the special nature of the electronic
informations resources , also the sample of the functional
requirement bibliographic record has appeared as a sample that
describes collecting the different entities in the bibliographic
medium and clears up the bibliographic relationships between them.

Keywords: (computers / revolution / methods / thinking /
resources).

310

