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إمكانية استخدام قواعد وصف املصادر وإتاحتهـــــــــا   

(Resource Description and Access)    
(RDA) 

 كوروث لقواعد الفهرسة األنكلو أمروكية 

 (Anglo American Cataloging Rules) 
(AACR) 

 رفل نزار عبد القادر اخلريو. م.م

 2/6/2010: تاروخ القبول 29/4/2010: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

إن التحديات التي شيدتيا تكنولوجيا الحواسيب وشبكات االتصاالت 
 تطورات وما صاحبيا من ىا المتعددة ياتوالربط عن بعد بإمكانياتيا ونظميا وبرامج

، االنترنت بعد ثورة وتحديدامتسارعة منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين 
 في مجال السيمافرضت نفسيا بشكل كبير عمى المكتبات ومراكز المعمومات 

كونيا أي تمك المكتبات ومراكز المعمومات لم تعد تتعامل مع  الفيرسة والفيارس
 وحسب بل ومع مصادر معمومات اإللكترونيةالمعمومات ذات األوعية الورقية أو 

 عمى المكتبات حتمتليس ليا وعاء أصال والمتمثمة بمصادر االنترنت التي 
ومراكز المعمومات أن تدمجيا ضمن مجاميعيا وىو ما جعل من أدوات الفيرسة 
التقميدية وقواعدىا التي صممت أصال لمتعامل مع المصادر ذات األوعية المادية 
عاجزة عن التأقمم والتعامل مع مصادر االنترنت التي ليس ليا وعاء مادي أو مع 

           .بشكل كبير ومتسارع في بيئة االنترنت أساليب النشر المتنوعة المتنامية

                                      

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المعمومات والمكتبات .
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 عممية الفيرسة لمصادر المعمومات في المفيوم فإنوعمى ىذا األساس 
مجرد تطبيق لمقواعد التقميدية المعروفة لتحديد عناصر لم تعد تعني المعاصر 

الوصف الببميوغرافي ألوعية المعمومات المكونة لمحقول التقميدية لمبطاقة وخزنيا 
 .ن ىذا المفيوم اختمف جذريا في منظوره ومداهألفي ذاكرة الحاسوب، 

: مشكمة البحث
إذا كانت بيئة االنترنت في عالمنا المعاصر قد ولدت ثورة كبيرة من التنوع 

 إلى ظيور نوع جديد من المصادر ليس تفي أساليب نشر مصادر المعمومات وقاد
 ضمن  ومراكز المعمومات بدمجيا المكتبات قامت عمى أثرىا ،ليا وعاء مادي

 تتمكن قواعد الفيرسة التقميدية المعروفة من التأقمم والتعامل مع تمك ىا، فيلمجاميع
 في حاضرىا ومستقبميا الواعد دون أن تواجو ةالمصادر في البيئة االلكترونية الجديد
 لمواكبة الوصف لمصادر المعموماتفي أساليب عقبات تدعوىا نحو التغيير الجذري 

والمعايير من جية التطورات اليائمة والمتغيرات التي فرضتيا عمييا تمك البيئة 
 من جية أخرى؟  وطورت فييا لتتماشى مع تمك المتغيرات استحدثتالجديدة التي 

 :األسئمة البحثية
 :ين اآلتيلينتحاول الدراسة الحالية اإلجابة عمى التساؤ

لوصف في اأن تتعامل  (AACR) األنكمو أمريكية  قواعد الفيرسةبإمكانىل  -1
الببميوغرافي مع مصادر المعمومات بمختمف أساليب نشرىا السيما تمك التي 
ولدت في بيئة االنترنت بكفاءة وفعالية والتأقمم معيا من خالل التعديالت 

  التقميدي؟ياس بجوىرىا  الوصفس دون الموالمراجعات

 جاءت لتمغي قواعد الفيرسة (RDA) ىل أن قواعد وصف المصادر وأتاحتيا -2
ىناك عالقة وىل  أنيا بنيت عمييا باألساس؟أم  (AACR)  أمريكيةنكموألا

بين تمك القواعد من جية وبين غيرىا من المعايير الدولية وتكاممية وطيدة 
األخرى التي طورت لتتالءم مع المتغيرات الجديدة التي فرضتيا بيئة االنترنت 

 من جية أخرى؟
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: منيج البحث
قامت الباحثة بأتباع المنيج الوصفي التحميمي من خالل التعرف عمى 

المتغيرات التي قادت الجيات المعنية بعممية الفيرسة نحو التفكير بإصدار قواعد 
القواعد  من معدلة ومحدثة طبعات إصدار بدال من (RDA)بتسمية مختمفة جديدة 

 كظيور ما يعرف (AACR1,AACR2,AACR2R)  المعروفةالقديمة نفسيا
 ليس فقط عمى ذلكبمصادر االنترنت وتنوع أساليب النشر االلكتروني مما انعكس 

 مع تسميط الضوء عمى ، من الفيرسينالقائمين بياقواعد الفيرسة وحسب بل وعمى 
 األسباب والمسببات بنظر االعتبار في مؤسساتنا األكاديمية أخذ تمكضرورة 
لمنا اا عهمحاولة لمواكبة التطورات التي يشيدك المكتبات الميتمة بأمور والمينية

المعاصر ولخمق جيل متمرس ليس عمى القواعد الجديدة فحسب بل وعمى كل 
 .المتغيرات التي ترتبط بظيور تمك القواعد

: أىمية الدراسة
تظير أىمية الدراسة الحالية من خالل تسميطيا الضوء عمى قواعد 

(RDA) التي صدرت في العام المنصرم وبدأت بتطبيقيا كبرى المكتبات الوطنية 
في العالم وضرورة التعريف بيا وتبينيا تحديدا في مجتمعنا األكاديمي الذي يتولى 

قواعد وال زالوا يطبقون  لسنوات عديدة اين طبقوي أجيال من المكتبإنشاءميمة 
تشيد قد أن السنوات القميمة القادمة السيما و التقميدية  أمريكيةنكموألالفيرسة ا

بعد االتجاه السائد والمتسارع لعدد ضخم من  (RDA) تطبيقا واسعا لقواعد
 .المكتبات في العالم نحو النشر االلكتروني في بيئة االنترنت

 :الدراسات السابقة
لقد حظي موضوع الدراسة عمى الرغم من حداثتو ومرور وقت قصير 

، ببعض من الدراسات من قبل المكتبيين (RDA) نسبيا عمى ظيور قواعد
والعاممين في ىذا المجال لذا ستقوم الباحثة باستعراض أىم الدراسات ذات الصمة 

 :بالموضوع والتعريف بيا وبأىم ما خرجت بو من نتائج
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 ثورات التغيير في الفيرسة الوصفية من"  عن.مكيأحمد دراسة ىشام فتحي  -1
(AACR)  إلى(RDA) .في :Cybrarian journal 

 : "(2009سبتمبر)،20،ع

حاول الباحث في ىذه الدراسة تقديم لمحة تاريخية امتدت من الفيرسة 
والفيارس إلى النظم والبرامج وقواعد البيانات إلى المعايير والبروتوكوالت مع 

عرض لمالمح الفجوة بين معايير الفيرسة وتكنولوجيا المعمومات والتركيز عمى 
المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة الببميوغرافية وأثرىا عمى الفيرسة والفيارس، وقد خرج 

الفيرسة لكنو يتساءل قواعد نو ال يتصور تغييرا ثوريا في أالباحث بنتيجة مفادىا 
 من طموحات المكتبيين في فيرسة RDA عن مدى ما ستحققو هفي الوقت نفس
 ىناك حاًل مستقبميًا أن أممًة لألدوات التكنولوجية الحديثة ءأكثر تطورًا ومال

 .باستخدام الميتاداتا

تقنين جديد لوصف المصادر وأتاحتيا في البيئة " عن .دراسة يسرية زايد -2
". Resource Description and Access (RDA)= الرقمية 

 : ("2009 سبتمبر)،20،ع Cybrarian journal:في

ومصطمحاتيا وأىدافيا  (RAD)تناولت الدراسة عرضا تفصيميًا لمفيوم
 من ىذه القواعد ة في ذلك عمى المسودة النيائيةً ومجاليا وتكوينيا البنيوي معتمد

، كما قدمت ()(JSC)  من قبل لجنة التوجيو المشترك2008الصادرة في نوفمبر
مقارنة بين القواعد الجديدة وغيرىا من القواعد والمعايير األخرى ومدى العالقة 

 إلى أمكانية تطبيق القواعد تدعوخرجت الدراسة ببعض المقترحات التي وبينيا، 
واإلفادة منيا في أنشاء وبناء التسجيالت الببميوغرافية في المكتبات العربية الجديدة 

 . لتمك المكتباتسناديةإلوا
: معايير الفيرسة

                                                 

( )JSC :Joint Steering Committee. 
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 اإلشارة قبل الدخول في الحديث عن قواعد الفيرسة سواء التقميدية  منالبد
أو غير التقميدية منيا إلى معايير الفيرسة التي تقسميا الباحثة إلى فئتين رئيستين 

                                                                                                    :  ىما
ت في األساس أوىي تمك المعايير التي نش: معايير الفيرسة والفيارس التقميدية-  أ

ا العالم هفي بيئة الورق والمطبوعات الورقية وتطورت لتواكب التغيرات التي يشيد
في أشكال أوعية المعمومات وأساليب النشر المختمفة وصوال إلى بيئة االنترنت 

 : وتتمثل تمك المعايير بما يأتي، بوعاء ماديالمحددةومصادرىا غير 

ستركز عميو دراستنا  وىو ما: معايير صياغة المحتوى لممادة المفيرسة -1
 فيي تيتم بتحديد نقاط اإلتاحة وكيفية الوصول إلى بيانات الوصف ،الحالية

الخ مع التركيز ...الببميوغرافي سواء كانت أسماء مؤلفين أو عناوين أو ناشرين
عمى بيان طرق التعامل مع تمك البيانات من خالل قواعد معينة ومن أمثمتيا 

 .(AACR)  أمريكيةنكموألقواعد الفيرسة ا

وىي معايير تيتم بالدرجة األساس : معايير ضبط المحتوى لممادة المفيرسة -2
الرئيسية لقيم بيانات الوصف الببميوغرافي بالتوحد والضبط الببميوغرافي 

 . كمداخل المؤلفين والعناوين والموضوعات وأنظمة التصنيف،المتكررة

 يباسووىي ترتبط أساسا بالح: لكترونيةإلمعايير الفيرسة والفيارس ا-  ب
ىي معايير طورت خصيصا فوشبكات االتصاالت عن بعد والربط الشبكي 

 :االتيلكترونية وبيئتيا وتتمثل تمك المعايير بإللتتماشى مع المصادر ا

وىي معايير تيتم ببيانات التسجيمة : معايير تسمية المحتوى لممادة المفيرسة -1
وغرافية في الفيارس المحوسبة ومن أمثمتيا تسجيمة الفيرسة المقروءة أليا يالببل
 .))) (Dublin Core)ومعيار دبمن كور ، ()(MARC)مارك 

                                                 

( )مارك MARC :ىي تمك التركيبة(Format)  التي تمثل مجموعة رموز تم تحديدىا من
ببميوغرافية مقروءة بواسطة الحاسوب، وتتكون تمك التسجيالت  (records)أجل توفير تسجيالت

. من مجموعة عناصر وحقول تمثل معيارا لتراسل البيانات الببميوغرافية المقروءة  لياً 
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 ببنية التسجيمة ومدى تيتموىي معايير:معايير التعامل اآللي  لألنظمة المختمفة -2
توافق األنظمة اآللية مع بعضيا البعض لغرض وتوسيع الربط وتناقل البيانات 

 التي كانت  المعتمدةبغض النظر عن نوعية الحواسيب المستخدمة وأنظمتيا
 ISO) ومن أمثمتيا معيار نقل البيانات .تعاني منيا بيئة الربط الشبكي

 المعيارية القابمة رميز ولغة الت(Z39.50) ومعيار استرجاع البيانات (2709
 .(()1))  (XML)لمتوسع

تتكامل مع بعضيا  (ب,أ)ويالحظ أن جميع تمك المعايير في الفئتين 
تتعامل مع  ولكترونيةبيئة االالالبعض في إجراءات الفيرسة وعمل الفيارس لتواكب 

مواكبة التطورات  والتوافق لمصادرىا المختمفة بيدف الوصول إلى االندماج
المتسارعة في تمك البيئة والتعايش معيا كحقيقة واقعة في بيئة افتراضية غايتيا 

 جيد مستطاع بأسرع وقت وأقلاألساس ىو المستفيد وتمبية احتياجاتو المتنوعة 
كبر قدر ممكن من المعمومات ذات العالقة المباشرة أوأدق درجة من التفصيل و

 .باحتياجاتو
ثورة التغيرات في مصادر المعمومات وأساليب نشرىا ووظائف الفيارس ودور 

: القائمين عمى تنظيميا

                                                                                                                       

()دبمن كور Dublin Core : ىو تقنين عام ال يرتبط بمجال موضوعي معين أو نوع معين
 وىذه (Data Element)عنصرا لتوصيف البيانات15من أوعية المعمومات، ويتكون من

ويتم التعبير  (Request For Comments :RFC)العناصر يتم صياغتيا من خالل معيار
 في رأس الوعاء، ويستخدم ىذا المعيار في فيرسة وتوصيف (HTML)عن ىذه العناصر بكود

. مصادر المعمومات اإللكترونية
() لمغة التحديد المعيارية القابمة لمتوسع XML : تمثل مجموعة محددة مسبقا من الواصفات

أو طريقة لتحديد تمك الواصفات التي تستخدم في دمج  ((تيجان)رموز أو معرفات )سواء كانت
وتضمين أية معمومات خارجية داخل وثيقة نصية إلكترونية بيدف تحديد شكل تمك المعمومات 

. وتسييل عممية تحميميا
 . 8- 1ص . مصدر سابق. ىشام فتحي أحمد مكي (1)
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المتمثمة بأساليب النشر ولقد كان لثورة التغيرات التي ولدتيا بيئة االنترنت 
وظيور ما يعرف بمصادر  (بصرية ,سمعية،  رقمية،نصية)لكتروني المتنوعة إلا

ىا وعاء مادي أصال واالتجاه الكبير لممكتبات ومراكز لاالنترنت التي ليس 
لكتروني بعد دمج تمك المصادر ضمن مجموعتيا إلالمعمومات نحو النشر ا

، أثرىا الكبير الذي (ورقي، سمعي وبصري، الكتروني)ذات الوعاء المادي التقميدية 
  أمريكيةنكموأل وعقبات كبيرة واجيتيا قواعد الفيرسة اتحدياتأدى إلى ظيور 

 من قدرتيا عمى الثبات في تطبيق تمك القواعد التي صممت باألساس وأضعفت
 وخير مثال عمى ذلك الفصل التاسع الخاص أوعية المعمومات التقميدية،لتنظيم 

بفيرسة ممفات الحاسوب والذي أعيد تسميتو إلى فيرسة المصادر االلكترونية الذي 
مازال يتقيد بدرجة كبيرة بممفات البيانات والبرامج بدال من الوسائط المتعددة 

(Multimedia) عنو افتقاد عناصر البيانات التي مما نتج أو مصادر االنترنت 
 كما أن لتغير وظائف الفيارس من ،(1)تسيل تحديد ىذه النوعية من المصادر

بطاقات )أدوات تعريف بمصادر المعمومات واسترجاع القيود في البيئة التقميدية 
تاحة عمى الشبكة   (الفيرس المعروفة فيارس الخط )إلى أدوات استرجاع وا 

 كالفيارس العامة  االنترنتوانشار قواعد البيانات الضخمة عمى شبكة (المباشر
الفيرس قاعدة بيانات و، OPACs()))المتاحة عمى الخط المباشر

 كذلك تطوير ، وغيرىا()(OCLC) مركز التي يوفرىا (WorldCat)الموحد
كبديل لمبطاقة المباشرة التسجيالت الببميوغرافية التي تتالءم مع تمك الفيارس 

من  وغيرىا (Dublin Core) ار دبمن كوري ومع(MARC)ة مارك ليجتسك
                                                 

تاحة /  مصريةاستراتيجيو نحو .عمي كمال شاكر (1) عربية لمتعامل مع قواعد وصف وا 
ورقة عمل قدمت إلى : RDA-Resource Description and Access=المصادر

.- 2006(أكتوبر 6جامعة)المؤتمر السنوي العاشر لمجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات 
:  من الموقع اآلتي5/2/2010سحب بتاريخ .- (االنترنت)

http//faculity.ksu.edu/sa/aks4lis/research.rda.aspx .  
()OPACs: Online Public Access Catalogs .
()OCLC  :Online Computer Library Center .
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التي  ((AACR2 عمى قواعد الفيرسة اتو أيضاً كان لو انعكاسمعايير الميتاداتا، 
وليس مع فييا  التقميدية وطرق البحث الفيارس (بطاقات)قيود صممت لمتعامل مع 

لييا بحيث تكون كل إوغرافية وتعدد نقاط الوصول يستيعاب التسجيمة الببلاسعة 
 عاجزة أمام جعل من تمك القواعدعناصر وحقول التسجيمة قابمة لمبحث وىو ما 

.                                                     (1) تنظيم المجموعات الضخمة من نتائج البحث بطريقة فعالة لممستفيدين
وكان لجميع تمك المتغيرات أثرىا المباشر عمى المفيرسين وضرورة 

 بشكل عام وقواعد الفيرسة المكتباتي تشيده ساحة ذ الد مع الوضع السائتأقمميم
 وتغييرا في  وظيفتيمفي ا الذي تطمب تطويراألمروالفيارس بشكل خاص وىو 

 من مجرد مفيرسي بطاقات ومعدي فيارس في بيئة تشوبيا العزلة إلى مياميم
 معمومات يقومون باإلبحار في قواعد البيانات المختمفة لموصول إلى يأخصائي

. (2)نتائج البحث التي تمبي احتياجات المستفيدين في بيئة الربط الشبكي
  AACR  أمريكيةنكموألمحة عن قواعد الفيرسة الل
في طبعتيا األولى  ((AACRتعود بدايات ظيور قواعد الفيرسة االنكموامريكية   
 ثم توالت (أمريكي وبريطاني)نصين مستقمين ب التي نشرت 1967عامإلى 

 ىاعمى تمك الطبعة حتى صدرت الطبعة الثانية منالمراجعات والتعديالت 
AACR2))  في مختمف مكتبات ىا  وانتشر استخدام1978بنص واحد عام

 إال أن ، لغة عالمية من بينيا المغة العربية(24)العالم حتى أنيا ترجمت إلى 
 تمك الحقبة من الزمن وظيور أوعية المعمومات غير ىاالتطورات التي شيدت
 قد تطمب أجراء المزيد من المراجعات ، ظيور الحواسيبالتقميدية وما صاحب

                                                 

الوثائق االلكترونية المتاحة عن بعد ودورىا في حفظ التراث . أبو السعود، محمد حامد (1)
.- 1،2003،ع1مجمة المكتبات والمعمومات،مج: في . المكتبات العربية والعالمية: الوطني 

. WWW.scribd.com/doc/oclc.- (االنترنت)
 بين 2009مستقبل قواعد الفيرسة األنكمو أمريكية. احمد عادل زيدان (2)

AACR2&RDA-.(االنترنت) -. من الموقع اآلتي23/1/2010سحب بتاريخ  :
WWW.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html. 
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والتعديالت عمى الطبعة الثانية لتواكب متغيرات العصر فظيرت الطبعة الثانية 
 .1988 عام (AACR2R)ـ من القواعد والتي عرفت ب(Revisions)المراجعة 

عمى مدار أكثر من عشرين عاما استمرت التعديالت والمراجعات عمى الطبعة و
الثانية من تمك القواعد والتي تولت مسؤوليتيا لجنة التوجيو المشترك لمراجعة قواعد 

 Joint Steering Committee For The) امريكية الفيرسة االنكمو

Revision Of AACR) والتي تعرف بالمختصر  (JSC)(1)، وعمى الرغم من 
ىذه القواعد تعد المصدر الرئيسي لوصف محتويات ماليين أوعية المعمومات أن 

 منيا أو االلكترونية خالل مدة طويمة من الزمن التقميدية سواء العالمالمتداولة حول 
 ظيور  بعدإال أن ثورة التغيرات التي اشرنا ألييا سابقا في بيئة االنترنت السيما

األشكال الجديدة والمختمفة من مصادر المعمومات بأساليب نشر الكتروني مبتكرة 
 نكموألحالت دون تفاعل قواعد الفيرسة ا, أواخر القرن العشرين شيدىاالتي 

 تمك  بشكل منطقي ومتسق وباتتطرأت مع تمك األحداث والتغيرات التي أمريكية
وقد أدى ىذا البطء في استيعاب أنواع جديدة ومبتكرة .  غير قابمة لمتوسعالقواعد

ميا بمنظور مختمف يتعدى حدود ي تقيةمن مصادر المعمومات إلى ضرورة أعاد
حقيقة واحدة متفق عمييا من قبل الجيات  وفي النياية كان ىناك,المراجعة والتنقيح 

 المشترك التوجيولة والراعية ليذا الموضوع وعمى رأسيا لجنة ؤوالدولية المس
(JSC)فالبد من التغيير الكمي  (في القواعد)كان البد من التغيير إذا  " وىي انو

 .(2)"وبشكل منطقي متناسق
  (AACR3)  أمريكيةنكموأللطبعة جديدة من قواعد الفيرسة امشروع 

ن أعراض الشيخوخة بدأت أمحة التاريخية السابقة يتضح لنا اللمن خالل 
 عمى الرغم من 1997 بحمول عام  أمريكيةنكموألتظير عمى قواعد الفيرسة ا

 وقد أدرك القائمون عمى .  المراجعات والتعديالت التي شيدتيا طبعتيا الثانيةجميع

                                                 

إعداد / Advanced &Computerized Cataloging=الفيرسة المتقدمة والمحوسبة (1)
. 38-32ص .2006دار صفاء؛ دار جرير،: عمان.- ربحي مصطفى عميان، وصفي عارف

. مصدر سابق. احمد عادل زيدان (2)
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عادة تقييمتمك القواعد الحاجة الممحة إلى خطة ترسم الطريق لمستقبل القواعد   وا 
 وعميو ،يرات أساسية لحل المشاكل المزمنةيت بحاجة ماسة إلى تغتمبادئيا التي با
 (JSC)  أمريكيةنكموألالمراجعة قواعد الفيرسة  المشترك التوجيوقامت لجنة 

بدعوة مجموعة دولية من خبراء الفيرسة لمناقشة ىذه القضايا في المؤتمر الدولي 
 وتطورىا  أمريكيةنكموأل حول مبادئ قواعد الفيرسة ا(IFAL)الذي تبنتو 
 International Conference On The Principles And) يـــــالمستقبل

Future Development Of AARC) العاصمة الكندية عقد في  والذي
ىا المؤتمر ىي صياغة برنامج بومن التوصيات التي خرج . (1)1998تورنتو عام 

عدادعمل   مجموعة ت كما حدد2002 في عام طبقت خطة إستراتيجية جديدة وا 
 بعض القضايا معالجة فظيرت الحاجة إلى 2004مراجعات استمرت حتى عام 

 مع مراعاة البناء المنطقي ،(Carrier) مقابل الوسيط (Content)مثل المحتوى 
  .لمقواعد

 (Delsey)ي س تم تعيين المحرر توم ديل2004في نفس العام 
 المسمى بالمتطمبات الوظيفية (IFAL) نموذج إظيارالمعروف بجيوده في 
 الثالثة من بالطبعة العمل بما يعرف أ وبد،(FRBR) فيربر لمتسجيمة الببميوغرافية 

 لمعالجة التحديات الجديدة التي (AACR3)  أمريكيةنكموألقواعد الفيرسة ا
ظيور ب المعمومات والمتمثمة كما أسمفنا  انفجارفرضتيا بيئة المتغيرات في عصر
مصادر )ادر المعمومات ــــلكتروني لمصإلأنواع جديدة من أساليب النشر ا

عمى الخط وتطور وظائف الفيارس وظيور قواعد البيانات الضخمة  (االنترنت
بدء ال قررت بعد (JSC)إال أن . (2)الخ...التي تبنتيا مشاريع عمالقةالمباشر 

                                                 

تاح( 1) .- Resource Description and Access: RDA))تياقواعد وصف المصادر وا 
 من الموقع 14/2/2010سحب بتاريخ .- (االنترنت)

  .WWW.cybrarians.info/journal/no5/frbr.html:االتي
الميتاداتا وقواعد الفيرسة األنكمو أمريكية : تنظيم المعمومات عمى الشبكة العنكبوتية العالمية (2)

اىرونيايم، جوزفين كروفورد؛ .  واين جونز، جوديث نتحرير/ (21مارك)والفيرسة المقروءة  ليًا 
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 أن إصدارىا ليس بالخيار األمثل في ظل (AACR) الثالثة من الطبعةبمشروع 
 االنترنت ومصادرىا بيئةالمستجدات المتسارعة التي فرضتيا وضخامة المتغيرات 
شكل التسجيمة الببميوغرافية التي استحدثت لالمتطمبات الجديدة ور يـالمتنوعة والمعاي

وتطورت لتتماشى مع تمك المتغيرات في تمك البيئة الرقمية وان التغيير يجب أن 
يكون أساسيا في القواعد الجديدة وليس مجرد طبعة مراجعة أو معدلة أو محدثة 

 عمييا الطابع التقميدي في التعامل مع يطغى ال يزال مرممةمن قواعد تقميدية 
. (1)مصادر المعمومات وأوعيتيا

تاحتيا من إصدار طبعة جديدة من قواعد  بدال (RDA) قواعد وصف المصادر وا 
  الفيرسة األنكمو أمريكية

: تمييد
أصبح من المؤكد مما سبق عدم جدوى صدور طبعة ثالثة من قواعد 

 أن نقاط الضعف في  (JSC)  بعد أن رأت(AACR3)  أمريكيةنكموألالفيرسة ا

(AACR2)ن ، واىالن يتم التغمب عمييا بإصدار طبعة جديدة من القواعد نفس 
 قيام جديد خاصة بعد ما تزامن ىذا التفكير مع تقنينىناك حاجة ممحة إلصدار 
لوثيقتين ميمتين األولى كانت في عام بإصداره  (IFLA)االتحاد الدولي لممكتبات 

ىدف  ب(FRBR) ربري بظيور المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة الببميوغرافية ف1997
طار عمل ينص بوضوح ودقة عمى المعمومات التي ينبغي أن تقدميا إوضع 

 1999التسجيمة الببميوغرافية لتمبية احتياجات المستفيدين، والثانية كانت في عام 
 تحت أشراف ،(FRAR)  فيراراإلسناديةبظيور المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة 
 Division of Bibliographic) مشترك يضم قسم الضبط الببميوغرافي

                                                                                                                       

ترجمة جبريل بن حسن العريشي، عبد الرحمن بن غالب دبور؛ مراجعة جمال الدين محمد 
. 55- 53ص. 2009مكتبة الممك فيد الوطنية،: الرياض.- الفرماوي

تاحتياالمحاور التسع في معيار  (1) . إعداد  الء جعفر الصادق/ (RAD) وصف المصادر وا 
 من 18/1/2010 سحب بتاريخ.(االنترنت). 3ص.2008جامعة اإلسكندرية، : اإلسكندرية

. WWW.collectionscanada.gc.ca/jsc/rdafaq.html:الموقع االتي
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Control)داخل  (IFLA) وبرنامج الضبط الببميوغرافي العالمي ومارك الدولي 
(UBCIM)() ،وصف المصادر قواعد ساس جاءت فكرة إصدار األ  ىذاوعمى

 . باالعتماد عمى ماورد في تمك الوثيقتين من أفكار ومبادئ(RDA)وأتاحتيا 
 وتم إصدار القواعد بشكميا النيائي 2008وعميو صدرت مسودة ىذه القواعد عام 

 .(1)2009في عام 
المفيوم والمجال والغرض والمزايا 

تاحتيا المصادرتعرف قواعد وصف   بأنيا مجموعة من (RDA) وا 
اإلرشادات والتعميمات المعدة لصياغة البيانات الببميوغرافية التي تدعم اكتشاف 

المصادر، وتغطي تمك التعميمات جميع أنواع المحتوى والوسائط لممصدر 
تاحة كل المصادر الرقمية و  خالل  و.(2)ما يناظرىاالمفيرس وتستخدم لوصف وا 

ىذه القواعد تتضح وظيفة التسجيالت الببمبوغرافية لمتجاوب مع احتياجات 
المستفيدين بحيث تمكن المستفيد من أيجاد المصادر التي تجسد عمل ما بمظاىره 

 مادي أو مظاىر مادية منشورة أو غير تجسيد:(Manifestationالمختمفة 
أو تعبير معين لعمل ما  (منشورة لمجموعة أعمال،أو عمل فردي،أو جزء من عمل

Expression):موسيقي أو  ىجائي أوتكوين فكري أو فني قد يكون رقمي أو 
غير لغوية من النص  لمحتويات صوتي أو حركي أو توليفة من ىذه األشكال

ىيئو  عائمة أو بط بشخص أوتتمك التي تر أو (الخ،الصورالخرائط وكالموسيقى و
 .(3) المحتوى والصياغةيخصالئمة مع متطمبات المستفيد فيما ت وتكون مدةمحد

                                                 

() UBCIM :Universal Bibliographic Control and International MARC .
.  2ص. مصدر سابق. يسرية زايد (1)
. 4ص. المصدر السابق نفسو (2)
تجارب عالمية ورؤى مستقبمية لفيارس المكتبات : المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة الببميوغرافية (3)

 Functional Requirements for Bibliographic= النتاحة عبر شبكة االنترنت

Records FRBR /من 14/2/2010سحب بتاريخ .- (االنترنت).-إعداد محمد أحمد حممي 
 .WWW.scribd.com/doc/9243269/FRBR :الموقع اآلتي

http://www.scribd.com/doc/9243269/FRBR
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 اإلشارة ىنا إلى المفاىيم ذات العالقة بالمحتوى أو الصياغة التي  منالبدو
  والتجسيد ((Expressionتعبيرالتضمنتيا القواعد الجديدة وىي إضافة إلى 

(Manifestation)ىناك الخاصيةAttribute) :ما سواء كانتصفات لكيان  
والعناصر  (يمثل نشاط معين: (Event والحدث (ليوإ ة فيو أو منسوبةمتأصل
 وىي عناصر جوىرية تمثل الحد األدنى من (Core Elements:البؤرية

البيانات الببميوغرافية التي ينبغي أن تشتمل عمييا التسجيمة لوصف مصدر ما 
 فكري أو فني منجز قد إبداع ىو (Work: والعمل(وتنطبق عمى ىذه المصادر

نص وترجماتو أو بين اإلصدارات المختمفة من عمل ما  اليشمل عمى العالقة بين
 ( عمى أنيا العمل نفسو عمى الرغم من تعدد تمك اإلصداراتإليياينظر 
 عمل ما يقابل لتجسيد وحدة (Item:والمفردة ( شيء مادي(Entity:والكيان

 ( رمز مجرد أو فكرة(Concept: والمفيوم((Copy)ة مصطمح نسخ
والمثال األتي  .(1)(ودص الشيء المق(Object:واليدف) موقع ما(Place:والمكان

       :يوضح ابرز ىذه المفاىيم 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ربرينموذج فبنية عمى ومن خالل تمك المفاىيم يتضح أن ىذه القواعد م
(FRBR) مثل األعمال وكينوناتو من حيث استخداميا لمصطمحاتو (Works) ،
 ،Manifestation) )و المظاىرأيدات سوالتج (Expressions) والتعبيرات
 والييئات واألماكن ، وكينونات األشخاص(Items)ات أو الوحداتوالمفرد

                                                 

  . 4ص. مصدر سابق. يسرية زايد (1)

Work                             عول 

Dickens, Charles                      

A Christmas 

Carol(14 items) 

Expressions                                         تعبير 

English language                 

Innocenti, Roberto. 

illustr.  (8 items) 

Expressions                                                تعبير 

English language                        

Brock, C.E. illustr. (4 items) 

Expressions                                                                        تعبير 

Braille, DBPH 1265(2 

items) 

 

Manifestation                    تجسيد 

Ney York :Stewart, 

Tabori & Chang. 

1990 (5 items) 

 

Manifestation       تجسيد 

Mankato, MN: 

Creative   

Education 1990 (3 

items) 
Ite
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(Entities) . أنيا قد تغطي معمومات وعالقات في المستقبل ترتبط بيذه إال
. لتساند عممية اكتشاف المصادر الكيانات ولم تعرف بعد في فيربر

قائمة عمى المحتوى من القواعد ال (RDA) ىذا األساس تُتعدُّد  وعمى 
 لكنيا تتالءم في (وراء البيانات ما) الميتاداتاوليست ىي نمط من أنماط 

 مارك أو معيار دبمن كور كتسجيمة صيغ معيارية لوصف المواد ةاستخداميا مع أي
 فيي قواعد تركز باألساس عمى تمك األجزاء من المعمومات التي غالبا ،وغيرىا

مايحتاج المستفيد إلى معرفتيا وكيفية تسجيميا لمبحث في قواعد البيانات والفيارس 
الضخمة لكي يحصل المستفيد عمى المصدر الذي يتطابق مع المعمومات التي 

 (RDA)في ّن الغرض من تطبيق تمك القواعد والتعميمات إوبيذا ف. (1)يبحث عنيا
 والحصول عمى المصادر ىوية واختيار وتحديد إيجادىو تمكين المستفيد من 

ن األوصاف ونقاط اإلتاحة المعتمدة في تمك القواعد تتكامل أل الحتياجاتو المناسبة
 وقواعد البيانات ،(AACR2)مع األوصاف ونقاط اإلتاحة الناتجة عن استخدام 

 وفيارس اإلتاحة المباشرة كونيا أوصاف تتمتع باالستقاللية ،الضخمة عمى الشبكة
يمكن و. (2)عن الشكل أو الوسيط أو النظام المستخدم لخزن أو إيصال البيانات

:  بما يأتي(RDA)تمخيص مزايا 
فصمت بين تسجيل البيانات كونيا تمثل مجموعة إرشادات لوصف المصادر  -1

 والتفاصيل المطــموب تسجيميا في درــوتحديد المعمومات الضرورية عن المص
  (Identifying) هديــــد وتح،(Finding) الفيرس لموصول إلى المصدر

عرض بين  و،(Obtaining) والحصول عميو ،(Selecting) واختياره
 .البيانات لممستفيد الذي ليس من اختصاص ىذه القواعد

                                                 

تجارب عالمية ورؤى مستقبمية لفيارس المكتبات :  المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة الببميوغرافية(1)
 Functional Requirements for Bibliographic= النتاحة عبر شبكة االنترنت

Records FRBR .مصدر سابق .
. مصدر سابق. عمي كمال شاكر( 2)
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 اإلمكان حيث تدعو  في التعميمات قدر أمريكيةنكموألاالبتعاد عن التحيز ا -2
 تنشئجية التي أو اللة لمييئة ض المغة والحروف المف إلى استخدامىذه القواعد
 .(1)التسجيمة

 تربط القواعد بين محتوى مصادر المعمومات وبين الحاوية أو الوسيط المادي -3
(Container). 

فصمت بين تسجيل البيانات كونيا تمثل مجموعة إرشادات لوصف المصادر  -4
 والتفاصيل المطموب تسجيميا في وتحديد المعمومات الضرورية عن المصدر

، (Identifying) هديد وتح،(Finding) الفيرس لموصول إلى المصدر
عرض بين  و،(Obtaining) والحصول عميو ،(Selecting) واختياره

 .البيانات لممستفيد الذي ليس من اختصاص ىذه القواعد

 اإلمكان حيث تدعو  في التعميمات قدر أمريكينكموألاالبتعاد عن التحيز ا -5
 تنشئجية التي او اللة لمييئة ض المغة والحروف المف إلى استخدامىذه القواعد
 .(2)التسجيمة

 تربط القواعد بين محتوى مصادر المعمومات وبين الحاوية أو الوسيط المادي -6
(Container). 

 أو معيار 21مارك ةادية في تسجيلنسإليمكن تسجيل البيانات الوصفية وا -7
  .معايير الميتاداتاخر من  أو أي نوع دبمن كور 

لتوسع ل تيا قواعدىا وقابميضمناستيعاب التغيرات بشكل منطقي ومتسق  -8
 .واستيعاب أنواع جديدة من المصادر

                                                 

 سحب بتاريخ .-(االنترنت).- RDAصدور المسودة الكاممة لقواعد الفيرسة الجديدة (3)
. WWW.rdaonline. org/constituency review : من الموقع االتي5/1/2010
 سحب بتاريخ .-(االنترنت).- RDAصدور المسودة الكاممة لقواعد الفيرسة الجديدة (1)
. WWW.rdaonline. org/constituency review : من الموقع اآلتي5/1/2010
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إشباع احتياجات المستفيدين من خالل البحث وتقديم كم كبير من النتائج في  -9
ت عميو وىنا ي جعمت من المستفيد األساس الذي بن(RDA )االسترجاع ألن
 .في تحديد احتياجات المستفيد بدقة (FRBR)برريأتي دور في

تممة بين األعمال الفكرية واألشكال المختمفة حتقديم تعريف بالعالقات الم -10
 لالستخدام وبين مجموعات المكتبات والموضوعات المختمفة إلتاحتيا

خراج ...واألشخاص والييئات التي ساىمت في تأليف وترجمة وتحرير الخ وا 
. (1)ونشر ىذه األعمال الفكرية

نين والمعايير األخرى لمفيرسة تقا بال(RDA)عالقة 
 لم تكن بمعزل عن المعايير (RDA)سبق يتضح أن قواعد  من خالل ما

 تبنتيا قواعدجاء من مبادئ وأسس  والقواعد التي سبقتيا سواء االعتماد عمى ما
 أو حتى ممارسات الفيرسة التي سبقت تمك القواعد  أمريكيةنكموألالفيرسة ا ا

و بانزي وقواعد جمعية المكتبات  قواعد كترك ، باألصل(AACR)ت عمييايوبن
جاءت بو  ماعمى و االعتماد أالخ،... ومبادئ مؤتمر باريس(ALA)األمريكية 

م ئورت لتالطمتغيرات العصر وتكنولوجيا المعمومات من معايير الفيرسة التي 
  ومعايير ماوراء(سناديةإلواالببميوغرافية )21كتسجيمة مارك  ،البيئة االلكترونية

، ()(MODS) ر مودســاومعير  كمعيار دبمن كو(Metadata) البيانات
الكامل مع مفاىيم ، والتوافق (()2)(ISBD)ومعاير الوصف الببميوغرافي العالمي 

لتسجيمة الببميوغرافية ل بالمتطمبات الوظيفية ينالمتمثل (افال) نموذجي
 التي تعكس المعمومات (RDA) لتحديد بيانات الوصف في (FRBR)فيربر

                                                 

ورشة عمل مكثفة . اإلمارات، المركز الوطني لموثائق والبحوث، عمادة المكتبات الجامعية (1)
: (دبي). أدوات الضبط الببميوغرافي االلكترونية وفرص توحيدىا في المكتبات العربية: حول

(. 4،األدوات الداعمة، ص1،ج3ق)متعدد الترقيم .2010المركز،
() MODS: Metadata Object Description Standard  .
( )ISBD:International Standard Bibliographic Description  . 
. 7- 1ص. مصدر سابق. ىشام فتحي احمد مكي (2)



  كوروث لقواعد الفهرسة األنكلو أمروكية ـــــــــاإمكانية استخدام قواعد وصف املصادر وإتاحته 

 رفل نزار عبد القادر اخلريو. م.          م

 540 

 أووالمفردة  المظير، التجسيد أو التعبير، العمل،)والعالقات المرتبطة بكيانات 
 لتحديد بيانات (FRAR)سنادية فيرارإللتسجيمية الوالمتطمبات الوظيفية ، (الوحدة

 التي تعكس المعمومات والعالقات المرتبطة (RDA)ضبط نقاط اإلتاحة في 
يأتي ذلك كمو ، (1)(رعبيوالت العمل، المكان، الييئة، العائمة،، الشخص)بكيانات 

حول  (افال) انسجاما مع التوصيات التي خرج بيا المؤتمر الدولي الذي تبنتو
الكيانات ) تمثل ة الذي ركز فييا عمى نقاط جوىري1998 الفيرسة عام مبادئ

نقاط  الوصف الببميوغرافي، وظائف الفيرسة، المجال، والعالقات والخواص،
 قواعد فيرسة إنشاءبيدف  (طرق إمكانيات البحث سنادية،إلالتسجيالت ا اإلتاحة،

تصمح لتطبيق التسجيالت الببميوغرافية لفيارس المكتبات وقواعد البيانات التي 
مكانية استخداميا وتطبيقأتنش   خارج مجتمع المكتبات أيضاىاىا تمك المكتبات وا 
 عمل يتسم باالتساق لكل من إطاروتقديم  (الخ...ناشرين مراكز أرشفة، متاحف،)

جميع أنواع  ل(فيرسة موضوعية) ووصف المحتوى (فيرسة وصفية) الوصف الفني
تمك القواعد ىو بناء المصادر وأنماط المحتوى عمى أن يكون المبدأ األساس في 

 .(2) بنظر االعتبار(RDA) أخذتو متيا لممستفيدين من الفيرس وىو ماءمال
  (RDA)أىداف ومبادئ 

 باألساس لتوفير تقنين موحد إلعداد الجانب (RDA)جاءت قواعدلقد 
 تم وضع القواعد لذا فقد ،الوصفي لممداخل الببميوغرافية في بيئة االنترنت
: (4)،(3)والتعميمات لتتماشى مع األىداف والمبادئ التالية

                                                 

تجارب عالمية ورؤى مستقبمية لفيارس المكتبات : المتطمبات الوظيفية لمتسجيمة الببميوغرافية (1)
 Functional Requirements for Bibliographic= النتاحة عبر شبكة االنترنت

Records FRBR .مصدر سابق .
. 10- 9ص. مصدر سابق. يسرية زايد (2)
  .9- 7المصدر السابق نفسو، ص  (3)

(4) Joint Steering Committee For The Development of RDA: Resource 

Description and Access.-(Internet).-Retrieved on 17/1/2010: WWW.rda-

jsc.org/rda.html.(1/3/2010).  



                                       (               58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 541 

: ة ىيـ إلى تحقيق ثالثة أىداف رئيس(RAD)تسعى : األىداف
االستجابة الحتياجات المستفيدين بطريقة تحقق فاعمية التكمفة في الوقت  - أ

يجب أن تسمح البيانات التي تدعم اكتشاف المصادر لممستفيد   حيث :والجيد
 :من

 . المصادر التي تتوافق مع إستراتيجية بحثوإيجاد -1

ليذا العمل مع  (تعبيرا معينا)أو  (معينا عمال)دس كل المصادر التي تجإيجاد -2
 .اختالف مظاىره المادية

ىيئة معينة أو  كل المصادر المرتبطة بشخص معين أو عائمة معينة إيجاد -3
 األعمال التي يشاركون في  ىؤالء حسب طبيعةبالرغم من اختالف ادوار

 .مسؤوليتيا

التي ترتبط بتمك (داتمفرال)و (يداتجسالت)و (التعبيرات)و (األعمال) إيجاد -4
 .المصادر التي تم استرجاعيا كاستجابة لبحث المستفيد

 األشخاص،أو العائالت،أو الييئات التي تتوافق مع إستراتيجية بحث إيجاد -5
 .المستفيد

المصدر الموصوف يساوي المصدر )تحديد ىوية المصدر الموصوف  -6
 .ىاأو التمييز بين مصدرين أو أكثر ليما الخصائص نفس (المبحوث عنو

التوافق بين الكيان الموصوف ) تحديد ىوية شخص أو عائمة أو ىيئة معينة -7
ا نفس االسم موالكيان الذي يتم البحث عنو،أو التمييز بين كيانين أو أكثر لو

 (.اأو األسماء مع اختالف أدوارىم

ناسب ومتطمبات المستفيد باالعتماد عمى الخصائص تاختيار المصدر الذي ي -8
كالحقول التي تستخدم الرموز كرقم ) والترميز، لموسيط(الوصف المادي)المادية

أو الرقم الدولي الموحد  (ردمك)التصنيف أو الرقم الدولي الموحد لمكتاب 
المحتوى ) والمعمومات المخزنة عمى الوسيط ،الخ...(ردمد)لمدوريات 

 .(الموضوعي أو النص

 ميوروالج اختيار المصدر المناسب لمتطمبات المستفيد باالعتماد عمى الشكل، -9
 .الخ...والمغة المطموبة المقصود،
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 أو اإلعارةاقتناء المصدر من خالل  )الحصول عمى مصدر معين سواء -10
الوصول إلى المصدر الكترونيا عبر االتصال المباشر ، أو الخ...الشراء

Onlineالمباشر ر وغي Off line...الخ) 

بين الكيان الموصوف وتسميو معينة  أو فيم العالقات بين كيانين أو أكثر،- 11
 (.شكل التسمية بمغات مختمفة) الكيان ايعرف بو

عنوان معين أو عنوان معين أو شكل معين السم أو فيم سبب اختيار اسم - 12
 .كتسمية مفضمة لمكيان

يجب أن تكون البيانات التي تدعم اكتشاف المصادر قادرة  :التكاممية  - ب
 تمك القواعد ةخاص عمى التكامل مع قواعد البيانات الموجودة عمى الساحة و

 (MARC)  مثل تسجيمة، والمعايير المرتبطة بيا(AACR)التي تستخدم 
 . ليذه القواعدعبط الراجضد أدنى من التوافق أو الحمع وجود 

در باستقاللية عن صاأن تعمل البيانات التي تدعم اكتشاف الم: المرونة-  ج
أو استرجاع البيانات بحيث  نظام المستخدم لخزن ال الوسيط أو أوالشكل 

 .تكون مرنة وقابمة لالستخدام في بيئات مختمفة سواء التقميدية منيا أو الرقمية

 :كاآلتيمبادئ أساسية تحكميا وىي   بمجموعة(RAD) تمتزم قواعد  :المبادئ

كيان معين أو بيانات التي تصف مصدر معين اليجب تمييز : مبدأ التمييز -1
كانت   المصادر والكيانات األخرى حتى لوه منمرتبط بمصادرىا عن غير

 .ه الكيان نفسفيمستخدمة 

يجب أن تكون البيانات التي تصف مصدر معين كافية لتمبية  :مبدأ الكفاية -2
 .خص اختيار المصدر المناسبياحتياجات المستفيد فيما 

يجب أن توضح البيانات التي تصف مصدر معين العالقات : مبدأ العالقات -3
الميمة بين المصدر الموصوف والمصادر األخرى كما يجب أن تعكس 

العالقات جميع  ،البيانات التي تصف كيان معين مرتبط بمصدر معين
 .الببميوغرافية الميمة بين ىذا الكيان والكيانات األخرى

يجب أن تعكس البيانات التي تصف : لةضالعرض والمغة المفأو مبدأ التقديم  -4
شكل االسم أو االسم ي ف مصدرا معينا تقديما أو تعريفا بذلك المصدر لنفسو،
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ىيئة يجب أن يكون ىو االسم أو عائمة أو شخص  ل ة مفضلصيغةالمحدد ك
أو شكل االسم الشائع والمستخدم في المصادر المرتبطة بالشخص أو العائمة 

متفق عميو في المغة أو أو أو أن يكون االسم أو شكل االسم مقبول  أو الييئة،
 البيانات أو في المغة أو تنشئ الييئة التي جانبحروف الكتابة المفضمة من 
أما العنوان الذي تم تحديده كعنوان مفضل . توىححروف الكتابة األصمية لمم

العنوان )فيجب أن يكون حسب ترتيب األفضمية التالي  (عنوان جامع)لمعمل 
 أو العنوان ،عبر عن العمل بمغتو األصميةيي ذاألكثر ورودا في المصادر ال

ت المناسبة لالسم الاح كما يجب أعداد اإل،(المستخدم في المصادر المرجعية
أو العنوان المفضل من األسماء أو العناوين األخرى، ومن األشكال المختمفة 

وجد في المصادر المرتبطة بيذا الكيان أو في يي ذلالسم أو العنوان ال
أو التي يمكن أن يستخدميا المستفيد عند البحث عن  رجعية،مالمصادر ال

ذلك االسم أو العنوان من خالل االستعانة بممفات اإلسناد الدولية المعروفة 
 .والمتوفرة عمى شبكة االنترنت

يجب أن تقدم البيانات التي تصف مصدر معين المعمومات : مبدأ الدقة -5
 في العرض الموجود  فيماإلضافية التي تصحح أو توضح غموض أو سوء

 .عمى مصادر المعمومات التي تشكل جزء من المصدر نفسو

يجب أن تعكس البيانات التي توضح العالقات بين مصدر : مبدأ االنتساب -6
 مرتبطة بيذا المصدر نوع االنتساب أو ةمعين أو شخص،أو عائمة،أو ىيئ
 ماأو سواء لمعمل نفسو  (بيان المسؤولية)طبيعة المشاركة في ذلك المصدر 

 . المسؤوليةنوعورد في المصادر المرجعية بغض النظر عن اختالف 

يتم تسجيميا من  بيانات التي الاليجب أن يراعى في : مبدأ االستخدام الشائع- 7
 فعمى سبيل المثال عند ،المصدر نفسو مبدأ االستخدام الشائع أو المفضل

تسجيل الجزء األول المفضل من اسم الشخص أو العائمة البد أن يراعى في 
ذالك الصيغة الشائعة االستخدام لالسم في الدولة والمغة األصل المرتبطة 

 .بذلك الشخص أو العائمة
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يقوم ىذا المبدأ عمى أساس التوحيد في طريقة تقديم البيانات : مبدأ التوحيد- 8
 ويعتمد في ،التي تصف مصدر معين أو كيان معين يرتبط بذلك المصدر

 ،أو االختصارات أو الكتابة بحروف كبيرة، تحقيق ذلك المبدأ عمى المالحق،
 .الخ...أو الترقيم أو ترتيب العناصر،

ية القواعد نب
ين األول خاص بالوصف والثاني بضبط ئ من جز(RDA) تتكون قواعد 

نقاط اإلتاحة وتتصدرىما مقدمة عامة تشتمل عمى بيان موجز ألىداف القواعد 
ومبادئيا التي تقوم عمييا ومجاليا ومستخدمييا وعالقتيا بالمعايير األخرى في 

مجال الوصف واإلتاحة مع عرض تفصيمي لمحتويات الفصول وطريقة تنظيميا 
األمثمة مع إرشادات لكيفية تطبيق القواعد مزودة بوشرح لطريقة عرض التعميمات 

 كما تشتمل .اقات لغوية مختمفة بالنسبة لممكتبات غير الناطقة باالنكميزيةيفي س
 برز كشاف ىجائي بأو ىاالقواعد عمى قائمة تعريفات بأىم المصطمحات الواردة في

حاالت إلى أرقام القواعد التي الالمصطمحات والمفاىيم المستخدمة في القواعد مع إ
                                                                                                      .(1)وردت فييا

                :(3)،(2)أما الفصول والمالحق التي تشتمل عمييا القواعد فيي كاألتي

 إلى عشرة أقسام رئيسية يندرج تحت كل منيا عدة فصول، (RAD)تقسم قواعد 
 الكممات المفتاحية، المجال،) كل قسم بمجموعة ثابتة من النقاط تتناول أحيث يبد

 فييا ويراعى ،(األىداف والمبادئ الوظيفية،العناصر البؤرية،المغة وحروف الكتابة
أن األقسام األربعة األولى تيتم بتحديد الخواص لموصف أما األقسام الستة األخرى 

 األقساموالجدول  التي يبين محتويات  .فتيتم بتحديد العالقات بين تمك الخواص

     : مع عناوين فصوليا(RAD)العشرة لقواعد 

                                                 

  .9- 7ص. مصدر سابق. عمي كمال شاكر (1)
(2(Joint Steering Committee For The Development of RDA: Historic 

Document. Op. Cit.- Retrieved on (7/3/2010). 

 .15- 10ص . مصدر سابق. يسرية زايد( 3)



                                       (               58) العدد –آداب الرافدون 

 م2010/هـ1432

 545 

 (1)دول رقم ج

(  وعناوين الفصولRDA األقسام العشرة لقواعد)  
 

المالحظات الفصول التي يشتمميا كل قسم األقسام 
 تسجيل- 1

     خواص
الوحدة والتجسيد 

       المفردة     أو

            
 

تحيد -  2 إرشادات عامة- 1
ىوية التجسيد والوحدة أو 

وصف حوامل - 3 المفردة 
                        المعمومات

معمومات االقتناء واإلتاحة - 4 

كبر األقسام في القواعد أىو 
 فصول  أربعةويشتمل عمى

 منيافرعية يضم الفصل الثاني 
 حقول الوصف األساسية في

(AACR2)  كممة لمع حذف
 واستبداليا (Field) حقل

        (Statement)بكممة بيان 
تسجيل - 2

خواص العمل 
والتعبير  

سجيل تإرشادات عامة ل- 5
- 6 والتعبيرات خواص األعمال

تحديد ىوية األعمال والتعبيرات 
المحتوى  وصف- 7

يشتمل عمى ثالثة فصول 

تسجيل - 3
 أو خواص االسم،

والييئة  العائمة،

تحديد - 9 إرشادات عامة  -8
تحديد - 10 ىوية األشخاص

تحديد - 11ئالت  ىوية العا
ىوية الييئات 

كبر األقسام حجما أىو ثاني 
 أربعة ىويشتمل عل في القواعد

فصول تقابل بشكل عام فصل 
مداخل األشخاص والييئات في 

 ولكن ليس (AACR2)قواعد 
    قواعد ال تفاصيلفي

تسجيل - 4
 خواص المفيوم،

 الحدث، الكيان،
والمكان 

- 13  إرشادات عامة -12
- 14    ىوية المفاىيمتحديد
- 15   ىوية الكياناتتحديد
- 16 األحداث  ىويةتحديد

تحديد ىوية األماكن 

يشتمل عمى خمسة فصول لم 
تكتمل القواعد بشأنيا باستثناء 

فصل األماكن 

 اً يضم ىذا القسم فصاًل واحدخطوات إرشادية لتسجيل - 17تسجيل - 5
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العالقات األولية 
 بين العمل،
والتعبير، 
والوحدة  ،والتجسيد

او المفردة 

العمل  العالقات األولية بين
أو  والتعبير والتجسيد والوحدة

المفردة 

تسجيل - 6
العالقات 

لألشخاص 
والعائالت 

والييئات المرتبطة 
بمصدر معين 

إرشادات عامة لعالقات  -18
والعائالت والييئات  األشخاص

 -19 المرتبطة بمصدر معين
والعائالت و الييئات  ألشخاصا
          لمرتبطة بعمل معينا

األشخاص والعائالت  -20
 والييئات المرتبطة بتعبير معين

األشخاص و العائالت  -21
 معين بتجسيدوالييئات المرتبطة 

األشخاص و العائالت - 22
والييئات المرتبطة بمفردة معينة 

 كبر األقسام أيضا فيأوىو من 
خمسة فصول  ويضم  القواعد

تسجيل - 7
العالقات 

الموضوعية 

رشادات عامة - 23 تعميمات وا 
لتسجيل موضوعات األعمال 

يضم فصل واحد وىو قسم غير 
 ()القواعد بعد مكتمل

تسجيل - 8
العالقات بين 

 والتعبيرات  األعمال
 و التجسيدات

 أو والوحدات
 المفردات

- 25  إرشادات عامة- 24
- 26 األعمال المرتبطة 
 -27  التعبيرات المرتبطة

                 المرتبطةالتجسيدات
الوحدات أو المفردات - 28

المرتبطة 

يضم خمسة فصول 

                                                 

()  الحقول غير المكتممة بعد نتيجة تجريب القواعد لمدة كافية ثم تكميميا، ألن القواعد خاضعة
  .لمتطوير والتوسع الستيعاب أي مستجدات ربما تطرأ عمى الساحة في المستقبل
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تسجيل - 9

العالقات بين 
 األشخاص
    والعائالت 

والييئات  

- 30إرشادات عامة - 29
- 31      األشخاص المرتبطة
الييئات - 32 العائالت المرتبطة

المرتبطة 

يشتمل عمى أربعة فصول 

تسجيل - 10
العالقات بين 

، المفاىيم،الكيانات
األماكن  األحداث،

- 34  إرشادات عامة- 33
- 35 المفاىيم المرتبطة
-  36      الكيانات المرتبطة
                       األحداث المرتبطة

األماكن المرتبطة - 37

يشتمل عمى خمسة فصول 
 . بعدغير مكتممة القواعد

مجموعة من المالحق موضحة (RDA)وتتبع األقسام العشرة الرئيسية وفصوليا في
   :االتيبالجدول 

 (وأغراضيا RADمالحق ) (2)جدول رقم 
 الغرضعنوان الممحق ت 
A  الكتابة بحروف

كبيرة 
 

الحروف الكبيرة في المغة االنكميزية الممحق يستخدم ىذا 
وفي عدد آخر من المغات عند مسح عناصر محددة 

الخ ...وعناوين األعمال والييئات، كأسماء األشخاص،
B  يمثل قوائم بالمختصرات الشائعة بالمغة االنكميزية وفي عدد االختصارات

نسخ عناصر محددة  آخر من المغات بيدف
C  يوفر مجموعة تعميمات عامة،وأدوات التعريف مرتبو ىجائيا أدوات التعريف

كممة بكممة 
D  بنية التسجيمة

لمبيانات الوصفية 
يقدم مقارنة بين عناصر البيانات المستخدمة لوصف 

 وبين عناصر البيانات في عدد (RDA) مصدر معين في
 (ISBD) لــــات مثـمن نظم الميتاداتا وعرض البيان

 التـ لمتسجي(Dublin Core) و(MARC21)و

الببميوغرافية  
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E  بنية التسجيمة
لضبط نقاط 

 اإلتاحة 

يقدم مقارنة بين عناصر البيانات المستخدمة لوصف كيان 
 وبين عناصر (RDA) معين مرتبط بمصدر معين في

  و(AACR2البيانات المستخدمة كنقطة إتاحة في كل من 

MARC21) سنادية  إللمبيانات ا
F  تعميمات أضافية

عن أسماء 
األشخاص 

يقدم بعض القواعد اإلضافية الختيار وتسجيل األسماء في 
ويكمل ىذا الممحق  عدد من المغات ومنيا العربية،

 لتحديد (9)التعميمات واإلرشادات الموجودة في الفصل رقم 
ىوية األشخاص 

G  ألقاب النبالة
والرتب 

يعطي تعميمات عن ألقاب النبالة المستخدمة في عدد من 
قاطعات ماألقاليم وال

H  التواريخ في
التقويم الميالدي 

يقدم تعميمات عن تسجيل التواريخ بالتقويم الميالدي 
وطريقة تحويميا إلى تقاويم أخرى 

I  تسميات العالقات
 بين مصدر معين

واألشخاص 
 والعائالت والييئة

المرتبطة بو 

يقدم ىذا الممحق المصطمحات المستخدمة في بيان طبيعة 
العالقات بين مصدر معين واألشخاص والعائالت والييئات 
 المرتبطة بو،كما يقدم تعريفا لممصطمحات التي تعبر عن

 كيفية االستخدامعن تسميات ىذه العالقات مع تعميمات 
 مثل تسميات العالقات بين العمل والناشر أو الموزع،)

وتسميات عالقات المنشئين ،وتسميات األشخاص المشاركين
 (الخ...لمعمل

j  تسميات العالقات
بين مصدر معين 

واألعمال والتعبيرات 
 والتجسيدات

والوحدات أو 
المفردات المرتبطة 

بو 

يبين المصطمحات المستخدمة لإلشارة إلى العالقات بين 
 والوحدات أو والتجسيداتمصدر معين واألعمال والتعبيرات 
المفردات مع تعميمات االستخدام 

K  تسميات العالقات
        لألشخاص و

يوضح المصطمحات المستخدمة لإلشارة إلى طبيعة 
 العالقات لألشخاص والعائالت والييئات وتعميمات االستخدام
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مثل العالقات بين تسميات أشخاص و أشخاص آخرين )العائالت والييئات  
 (معين مرتبطين بعمل

L  تسميات العالقات
بين المفاىيم 

والكيانات واألحداث 
واألماكن 

يوضح المصطمحات المستخدمة لإلشارة إلى طبيعة 
العالقات بين المفاىيم والكيانات واألحداث واألماكن 

وتعميمات االستخدام 

M  أمثمة كاممة
لمتسجيالت 
الببميوغرافية 

 لتسجيالت ببميوغرافية كاممة معدة وفق وأمثمةيعطي نماذج 
 (1ينظر الممحق رقم)  كقائمة تعريفات(RDA)قواعد

 (RDA)جدر اإلشارة إلى أن المالحق التي تشترك فييا تو
 C االختصارات، B  الكتابة بحروف كبيرة،A)فقط   ىي ثالثة(AACR2)مع

   .(أدوات التعريف
  (AACR2)  و(RDA) مقارنة بين قواعد
 جاءت بيدف توفير تقنين موحد إلعداد الجانب (RDA)  أنبالرغم من

م مصادر ئالوصفي لممداخل الببميوغرافية عمى الشبكة كونيا أعدت خصيصا لتال
يعني أن   الالكترونية، إال إن ىذإلاالنترنت وأساليب النشر المختمفة في البيئة ا

(RDA)ث الجديد ي بل ىي الور أمريكيةنكموأل جاءت لتمغي قواعد الفيرسة ا ا
 كونيا بنيت في (AACR2)ـ  منطقيا لاً   تطور(RDA) حيث تمثل ،لتمك القواعد

ضبط  نقاط  لكنيا تختمف عنيا في بيانات الوصف و(AACR2)جوىرىا عمى 
 ومفاىيمو وكينوناتو (FRBR)اإلتاحة ألنيا اعتمدت في ذلك عمى نموذج 

                                                                                          .لييا سابقاإالمشار 
 (AACR2) و(RDA)يد ابرز نقاط االختالف والتشابو بين دويمكن تح

 :(1)خالل المقارنة اآلتية
 ىيئة اإلصدار- 1

AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 
                                                 

. 21- 15ص . مصدر سابق. يسرية زايد (1)
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 لجنة التوجيو المشترك لمراجعة● 
(AACR                                                    )

(JSC for the Revision of AACR)  
 ىيجيات  من خمسة (JSC) تتكون ●
جمعية  ،األمريكيةجمعية المكتبات )

 األستراليةالمجنة  المكتبات البريطانية،
المجنة  مكتبة الكونكرس، لمفيرسة،

معيد تشارترد المرخص  الكندية لمفيرسة،
 (انكمترا) ألخصائيي المكتبات والمعمومات

 تغير االسم إلى لجنة التوجيو المشترك ●
 RDA (JSC for the) )لمراجعة

Revision of RDA) ()   
 تتكون التينفس الجيات الخمسة ● 

  (AACR2)  في(JSC) منيا

البناء والتكوين - 2
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

تتكون من قسمين رئيسين ● 
يضمان تسعة عشر فصال ييتم 
القسم األول بالوصف أما القسم 

الرؤوس )بالمداخل  الثاني فييتم
 (والعناوين المقننة واإلحاالت

تنتيي القواعد بخمسة مالحق  ● 
 في 19- 14الفصول من ● 

 (خالية)القواعد غير مستخدمة 

 تتكون من عشرة أقسام رئيسية تضم سبعة ●
األربعة األولى  تيتم األقسام ن فصال،يوثالث

ة ــــا األقسام الستـبتسجيل الخواص أم (4 -1من)
فيي خاصة بتسجيل  (10-5 من)رة ــاألخي

. العالقات
 تنتيي القواعد بثالثة عشر ممحقا ●
 (خالية) والفصول غير مكتممة األقسام بعض ●

 لمتغيرات  مراعاةً لحين تجريب القواعد لمدة كافية
لمستجدات االمستقبمية والتوسع الستيعاب 

المصطمحات المستخدمة في القواعد - 3    
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

                                                 

()  لمزيد من المعمومات يمكن الدخول إلى قواعد(RDA) مجانا عمى الموقع اآلتي :
WWW.rda-jsc.org/rda.html. 
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 استمرت المصطمحات ●
 التحديث المستخدمة بالتطور و

كان حتى  (AACR2) عمى
 فظيرت 2005عام آخرىا 

مصطمحات جديدة لم  تستخدم 
نقطة  مثل ((AACR2في 

، (Access Point)الوصول 
 Electronic) مصادر الكترونية

Resources)  وغيرىا. 

 (AACR2)ترد في  تستخدم مصطمحات جديدة لم● 
 مثل (FRBR)وىي مصطمحات مستمدة من نموذج 

، (item)مفردة  ،(entity)، كيان (work)عمل 
 (expression)تعبير ،(manifestation) تجسيد
   إلى.كما ىو موضح في المفيوم  والمجال، وغيرىا

جانب استخدام المصطمحات الراسخة في الفيرسة 
 ،(title)العنوان  التي تعبر عن حقول الوصف مثل

.  وغيرىا(series)السمسمة  ،(edition) الطبعة

عناصر البيانات - 4   
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

عناصر البيانات األساسية ●
 لتحديد ىوية المصدر

الموصوف ممثمة في نقاط 
 بالشخص أو (مداخل)إتاحة 

العنوان إلى جانب  الييئة أو
. ثمانية حقول لموصف

عناصر البيانات في ىذا التقنين تزيد عن عناصر  ●
 كما ىو موضح في (AACR2) في المحددةالبيانات 

       ((.1) نظر الممحق رقما)بنية القواعد 
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مستويات الوصف - 5
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

 مستويات ة تتضمن ثالث●
 رختصلموصف األول ىو الم

عمى الحد األدنى  يشتمل 
لمحقول وعناصر البيانات 

 ىو والثاني المطموبة لموصف،
المتوسط يشتمل عمى تفصيالت 
أكثر لموصف من حيث الحقول 

  لمبطاقة مع حذفالثمانية
لبعض  عناصر تمك الحقول، 

  يشتمل عمى المفصلوالثالث ىو
جميع الحقول والعناصر في 

في  البطاقة إذا ما توفرت
. المصدر الموصوف

 القواعد ثمانية حقول تحدد ●
رئيسية في الوصف تتخذ ترتيبا 

( ةبطاقة الفيرس المعروف)معينا 
يضم كل حقل مجموعة من 

عناصر البيانات ويفصل بينيا 
ترقيم محددة بأبعاد  عالمات
. معينة

وصف األول يمثل العناصر ل لمستويين تتضمن ●
البؤرية التي توجد في بداية كل قسم من أقسام  
التقنين وىي تمثل الحد األدنى من العناصر التي 

 نظر الممحق رقمي) تحدد ىوية التسجيمة وتصفيا
 والثاني ىو تطبيق كل القواعد الواردة في ،((2)

. التقنين عمى المصدر الموصوف
 تحدد القواعد عناصر البيانات في شكل جدول ●

أو عالمات الترقيم أو   حقولالدون االلتزام بترتيب 
((. 1) نظر الممحق رقمي)األبعاد 
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نقاط اإلتاحة - 6 
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

 تتعمق تعميماتيعطي ●
 واألشخاص باألشخاص،

والييئات عمى  ن،يالمشارك
 والعناوين مختمف أنواعيا،

     .ةمقننال

  فكرة المدخل الرئيسيتتبنى●
 (عنوان،ىيئة شخص،)

أشخاص )والمداخل اإلضافية 
 ىيئات، مشاركون في العمل،

. (الخ...ناوينع
 

يعطي تعميمات لبناء نقطة اإلتاحة المفضمة ●
التعبيرات، واألشخاص، ووالمختمفة لألعمال،  

والعائالت،  والييئات، وتعميمات حول استخدام 
العنوان نفسو،أوالعنوان الموازي، أوالعنوان الفرعي، 

الموحد كنقطة إتاحة، وال يعطي تعميمات  أو العنوان
حول العناصر األخرى كنقطة إتاحة لكنو يترك 

 لتحديد (RDA)التي تستخدم  الخيار لمجيات
 .العناصر اإلضافية وفقا  الحتياجات المستخدمين

اختفت فكرة المدخل الرئيسي والمداخل اإلضافية ●
مع ولضعف جدواىا في ظل فيارس الخط المباشر 

تحديد نقطة الوصول المفضمة يمكن ألي منيا أن 
. تكون مدخال

 مصادر المعمومات التي يتم فيرستيا- 7     
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

 تغطي مصادر المعمومات ●
ذات الوعاء المادي من 

مطبوعات بأنواعيا ومواد 
طات وموسيقى وخرائطية ومخط

مطبوعة وتسجيالت صوتية 
ومصادر  وتسجيالت فديو

الكترونية ورسوم تصويرية 
. ومواد ثالثية األبعاد

 (AACR2) جميع مصادر المعمومات الواردة في●
ًا التي ال تحمل وعاًء مادي  المصادرفضاًل عن

تصدر  التي يمكن أن والمصادر (مصادر االنترنت)
.  كما ىو موضح في األىداف والمبادئ،مستقبال
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لبدائل واالختيارات  ـ ا8
AACR2 2005 حتى مراجعات RDA 

 تشتمل عمى قواعد اختيارية ●
أو إضافات اختيارية لبعض 

. القواعد
نتيجة اختالف وجيات النظر ● 

في بعض القواعد واإلضافات 
إلييا من قبل الييئات المشتركة 

 كان التغمب عمى ،األعداد في
ىذه المشكمة عبر القواعد 

. واإلضافات االختيارية

 يقدم بدائل واختيارات أما كإضافة اختيارية أو ●
 محددةكحذف اختياري لبيانات 

يمكن أن يشتمل الوصف عمى عناصر إضافية قد ●
خر يحمل آ كيان وبين يتطمبيا موقف معين لمتميز

 ترك ىذه المسالة التقديريةتنفس االسم والعنوان، و
 لمييئة التفصيلوالقرارات المتعمقة بمستويات 

 عن أنشاء البيانات حيث يمكنيا وضع المسؤولة
رشادات عن مستويات الوصف والضبط  تعميمات وا 

لتطبيقيا بصفة عامة عمى كل المصادر  سناديإلا
. لتطبيقيا عمى فئات معينة من المصادر أو
تاحتيا  عمى المكتبات ومراكز المعمومات (RDA) اثر قواعد وصف المصادر وا 

 والعاممين فييا
 حرصيا عمى تحقيق التوازن بين (JSC) لجنة التوجيو المشترك أبدتلقد      
 بأقل تطبيقياوبين  (RDAمن خالل إصدارىا لقواعد ) التغيرات إحداث

 ولن تكون (AACR2) تتوافق تماما مع (RDA)  عمى أن قواعدةالتكاليف،مؤكد
ىناك حاجة إلى إجراء تعديالت جوىرية عدى بعض التعديالت الطفيفة عند 

 جاءت (RDA) وبما أن قواعد. (1)تطبيقيا في المكتبات ومراكز المعمومات
 مع مصادر المعمومات المختمفة فكانت اباألساس لخدمة ىذه المؤسسات وتعاممو

 في أربعة (RDA)ىي أولى الجيات المستخدمة ليذه القواعد، حيث طبقت 
الواليات المتحدة في )مكتبات وطنية تعد الكبرى في العالم 

 مكتبة الكونكرس بيدف تجريبيا لمدة  فضاًل عن(األمريكية،استراليا،كندا،وبريطانيا
ستة أشير وتدريب العاممين في تمك المكتبات عمى كيفية تطبيقيا والتعامل معيا 

 بعد (AACR2) ظير أي تعارض مع قواعد بعدىا يتم أجراء التعديالت إذا ما
                                                 

. 9ص . مصدر سابق. عمي كمال شاكر (1)
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 بعد ذلك تبنييا بغية (JSC) بالتغيير من قبل يةالتدقيق بعناية شديدة قبل التوص
 أو مراكز معمومات في مختمف أنحاء العالم مكتباتمن قبل مؤسسات ليست فقط 

 وىو ما متاحف وناشرين ومزودين ومراكز أرشفة والميتمين بالميتاداتا وغيرىم،بل و
ن كان بخطى تجريبيةبالحدوث فعاًل  بدأ   .(1)وا 

وىنا البد من اإلشارة إلى أن مكتباتنا ومؤسساتنا العربية ليست بمعزل عن 
 وصف  قواعدتتبنى فالبد ليا من أن  تطورات، الفيرسة منةتشيده ساح ما

تاحتيا   نول ،تطوراتالتمك في ممارساتيا لمفيرسة إذا ما أرادت مواكبة المصادر وا 
ما يطرأ عمييا من متابعة تمك القواعد عن كثب وإال إذا تم كنًا ميكون ذلك م

 وكيفية تطبيقيا  في الفيرسةوتدريب كوادرىا عمى الممارسات الجديدة ،تعديالت
والتعامل مع معطياتيا من خالل ترجمتيا واالستعانة بالخبراء الدوليين لمتابعة 

 خصوصا إذا ما أثبتت تمك تطبيق تمك القواعد والسير عمى نيجيا الصحيح
 .القواعد كفاءتيا في االستخدام

: خاتمة ونتائج
  أمريكيةنكموأل لقواعد الفيرسة ااً يتضح مما سبق أن التغيير كان حتمي

ن إصدار طبعة ثالثة منيا إالتي كانت مصممة منذ البداية لمتأقمم مع بيئة الورق و
ودعميا بالتعديالت والمراجعات لن يكون مجديا في ظل المتغيرات الضخمة 

والمتسارعة التي ولدتيا بيئة االنترنت ومصادرىا وأساليب النشر المتنوعة لتمك 
المصادر والتي انعكست عمى ساحة المكتبات بشكل عام والفيرسة بشكل خاص 

 FRBR)ي بيئة االنترنت ف نشأتومع ظيور معايير جديدة لمفيرسة 

,FRAR) غايتيا األساس تحديد العالقات وضبط نقاط اإلتاحة لتمبية احتياجات
صدار قواعد جديدة Hالمستفيدين،كان البد من  خذ زمام األمور في ىذا الجانب وا 

 مع هوتتوافق في الوقت نفس (FRAR و(FRBR  تندمج مع مفاىيم وكينونات
من جية وما  (الخ...AACR،رت قواعد ك،ALA)ة سبقيا من قواعد تقميدي ما

ومعايير  ،ترميزغات لول دبمن كور، ،21مارك ) وبروتوكوالت طور من معايير

                                                 

تاحتياالمحاور التسع في معيار  (1) . 10-9ص. مصدر سابق. (RDA) وصف المصادر وا 
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من جية أخرى عمى أن يكون المستفيد وتمبية  (الخ...استرجاع المعمومات
وعمى ىذا األساس كانت قواعد وصف  .احتياجاتو ىو محور القواعد فييا

تاحتيا وربما وريثًا  ىي ثمرة الجيود المبذولة في ىذا المجال (RDA) المصادر وا 
ىل أن )والسؤال الذي يطرح نفسو في ىذا الخصوص  .(AACR) لقواعد مستقبمياً 

تاحتيا التي تعد ثورة الفيرسة في وقتنا الحاضر ستحقق ، قواعد وصف المصادر وا 
لممفيرسين بشكل خاص والمكتبيين بشكل عام طموحاتيم في مجال الضبط 

لكتروني لمصادر المعمومات إلمحدود لمنشر اإال الببميوغرافي والتعامل مع التنوع 
 ةجابإلوىو ما تترك الباحثة ا (الذي تشيده أو ستشيده بيئة االنترنت في المستقبل

 .عميو لدراسات مستقبمية
 :المقترحات

تقترح الباحثة مجموعة من األمور التي البد لممكتبات ومراكز المعمومات 
 أخذىا بنظر ،عالقةالمؤسسات ذات الوالمؤسسات األكاديمية والمينية وغيرىا من 

ي تشيده تمك الساحة في مجال ذاالعتبار إذا ما أرادت مواكبة متغيرات العصر ال
   : كاآلتي وىي عمى وجو الخصوصالفيرسة

تاحتيا- 1  من قبل تمك المؤسسات (RDA) تبني قواعد وصف المصادر وا 
في ىذا وترجمة ىذه القواعد من قبل جية عربية معروفة بنشاطاتيا المكتبية 

عمى الصعيد الدولي كالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم أو االتحاد المجال 
جيات عممية متابعة التطورات ال ذهن تتولى مثل هأ و،العربي لممكتبات والمعمومات

 الوصل بين المكتبات ةوالمستجدات التي تطرأ عمى تمك القواعد لتكون بمثابة حمق
ومراكز المعمومات من جية والعاممين في مجال الفيرسة من جية ولجنة التوجيو 

. (موقعيا المتاح مجانا عمى الشبكة عبر) من جية أخرى (JSC)المشترك 
تدريب المفيرسين عمى استخدام القواعد الجديدة من قبل كوادر فنية مؤىمة - 2

واإلفادة في ىذا الجانب من التجارب العالمية ألولى المكتبات الوطنية التي طبقت 
 واألمثمة اإلرشاديةىذه القواعد ودربت موظفييا عمى استخداميا، مع توفير األدلة 

، التطبيقية ألغراض التدريب ومساعدة المفيرسين عند تطبيقيم العممي ليذه القواعد
كذلك تشجيع المفيرسين عمى المشاركة في المؤتمرات اإلقميمية والدولية التي تعقد 
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                                                                                                                                     .بيذا الخصوص
 في إدخال القواعد الجديدة ضمن المقررات الدراسية لممؤسسات األكاديمية- 3

واإلفادة من التجارب  ،من أقسام وكميات  المتخصصة بالمكتبات والمعموماتالقطر
عمى أن يتم تييئة كادر تدريسي مدرب ومؤىل في إحدى العالمية في ىذا الجانب 

 جانبوفي ىذا ال .ن طبقت ىذه القواعد فعمياأمكتبات دول العالم التي سبق ليا و
تقترح الباحثة أن يتم تدريس القواعد الجديدة كمنيج لمفيرسة الوصفية المتقدمة 

لممراحل المنتيية في أقسام المكتبات والمعمومات بحيث تكون مادة تكميمية لمفيرسة 
. ن دُتِرَسْت في المراحل األولية لتمك األقسامأالوصفية التي سبق و
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 (1)الملحق 

 RDAنمــاذج لتسجيــالث ببليوغرافيـــت كاملــت معـــدة وفقـــا لـ
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لتسجيل خواص التجسيد والوحدة : 1العناصر البؤرية لمقسم   -1
عند تسجيل بيانات تحديد ىوية ووصف تجسيد أو وحدة ما، فإن الحد األدنى من 

جميع العناصر الواردة أدناه ينبغي تسجيميا عندما تنطبق عمى التجسيد أو 
:  الوحدة

العناوين السابقة المختمفة مطموبة ) العنوان السابق المختمف .*   العنوان نفسو*
ولية المرتبط ؤبيان المس)ولة المرتبط بالعنوان ؤ بيان المس.*(لمعنوان نفسو فقط

ذا كان ىناك أكثر من بيان، يسجل األول  بالعنوان نفسو فقط ىو المطموب،وا 
 التسمية الرقمية .* التسمية لمراجعة مسماة من طبعة ما. * تسمية الطبعة.*(فقط
 * التسمية الزمنية لمعدد أو الجزء األول  *أو اليجائية لمعدد أو الجزء األول/ و 

 .* تاريخ النشر.*( من ناشر، يسجل األول فقطأكثرإذا كان ىناك )اسم الناشر 
ذا كان ىناك أكثر من موزع، يسجل )اسم الموزع  إذا لم يكن الناشر محددًا، وا 
إذا )  اسم الصانع .*(إذا لم يكن تاريخ النشر محددا) تاريخ التوزيع .*(األول فقط

ذا كان ىناك أكثر من صانع يسجل األول فقط  .*(لم يكن ىناك ناشر أو موزع، وا 

   (                                 2)الولحق رقن                  

( RDA)العناصر البؤريت في األقسام الرئيست لـ 
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إذا لم يكن ىناك تاريخ نشر، أو تاريخ توزيع، أو تاريخ حق )تاريخ الصنع 
 محدد *. العنوان نفسو لمسمسمة الفرعية  *.  العنوان نفسو لمسمسمة*.(نشر

إذا كان ىناك أكثر من محدد، فضل المحدد المعروف دوليا إذا كان )التجسيد
 . المدى.  * نوع الحامل.*.ISSN, ISBN:مثل (ينطبق عمى التجسيد

عند تسجيل  تسجيل خواص العمل والتعبير: 2العناصر البؤرية لمقسم - 2
البيانات التي تحدد ىوية عمل ما، سجل كحد أدنى العناصر الواردة أدناه إذا كانت 

:  تنطبق عمى العمل
 . محدد العمل*. العنوان المفضل لمعمل*

وعندما يكون العنوان المفضل مسجل كجزء من نقطة إتاحة مفضمة تمثل العمل، 
فاسبق العنوان المفضل بنقطة اإلتاحة المفضمة التي تمثل الشخص، أو العائمة، أو 

. القواعد فيولة عن العمل حسب التعميمات الواردة ؤالييئة المس
ذا كان العنوان المفضل لعمل ما ىو نفسو، أو مشابو لعنوان عمل  خر، أو  وا 
السم شخص، أو عائمة، أو ىيئة، فسجل بقدر المستطاع العناصر اإلضافية 

التحديدية التالية كضرورة لمتمييز بين ىذه األعمال، ويمكن تسجيل ىذه العناصر 
التالية كإضافات إلى نقاط اإلتاحة التي تمثل العمل، أو كعناصر مستقمة أو 

  :كالىما
خصائص * .(أصل العمل)  مكان المنشأ *. تاريخ العمل*. شكل العمل*

  التسمية الرقمية *.(لمموسيقى) وسيط األداء *.التمييز األخرى لمعمل
.  التوقيع لمعاىدة ما، الخ *. المفتاح الموسيقي*.(لمموسيقى)

، إذا كانت تاليةما، فسجل كحد أدنى العناصر ال" تعبير"وعند تسجيل بيانات تحدد 
 (. نوع المحتوى،محدد التعبير).تنطبق عمى التعبير

ويسجل بقدر المستطاع العناصر اإلضافية التحديدية الواردة أدناه كضرورة لمتمييز 
ويمكن تسجيل العناصر التالية كإضافات .  خر" تعبير"لعمل عن " تعبير"بين 

 ،تاريخ التعبير: )لنقاط اإلتاحة التي تمثل التعبير أو كعناصر مستقمة، أو كالىما
. (خصائص التمييز األخرى لمتعبير،لغة التعبير
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وعند وصف تعبير خرائطي، تسجل كحد أدنى العناصر اإلضافية الواردة أدناه إذا 
 :"التعبير“كانت تنطبق عمى 

 مقياس الرسم الرأسي لممحتوى ،مقياس الرسم األفقي لممحتوى الخرائطى)
. (الخرائطى

عند  تسجيل خواص الشخص، والعائمة والييئة: 3العناصر البؤرية لمقسم  -2
د ىوية شخص ما، أو عائمة، أو ىيئة، فيسجل كحد أدنى يتسجيل بيانات تحد

.  العناصر الواردة أدناه التي تنطبق عمى ىذا الشخص، أو العائمة، أو الييئة
 التسميات األخرى المرتبطة *. لقب الشخص*.االسم المفضل لمشخص)

لمشخص الذي يتكون اسمو من عبارة ال تدل عمى ) المينة أو العمل *.بالشخص
 محدد *. نوع العائمة*.  االسم المفضل لمعائمة*. محدد الشخص*.(أنو شخص

  *.تاريخ المؤتمر، الخ* . مكان المؤتمر، الخ.* االسم المفضل لمييئة*.العائمة
لمييئة التي ال يدل اسميا عمى أنيا ىيئة، ورقم )التسميات األخرى المرتبطة بالييئة 

 .  محدد الييئة*.(المؤتمر، الخ مطموب أيضا
ذا كان االسم المفضل لمشخص، أو العائمة، أو الييئة ىو نفسو أو مشابو السم  وا 
شخص  خر، أو عائمة، أو ىيئة أخرى معروفة، فيسجل بقدر المستطاع العناصر 

ويمكن تسجيل ىذه العناصر كإضافات لنقاط اإلتاحة . اإلضافية التحديدية األخرى
  :التي تمثل الشخص، أو العائمة، أو الييئة أو لعناصر مستقمة، أو كالىما

التاريخ *.مل لالسماالشكل الك.*.فترة النشاط*.تاريخ الوفاة*.تاريخ الميالد*
  .المرتبط بالعائمة

المكان المرتبط .* من العائمةمشيورالعضو ال.*المكان المرتبط بالعائمة*
.   التسميات األخرى المرتبطة بالييئة*.تاريخ المرتبط بالييئةال*.بالييئة
تسجيل العالقات األولية بين العمل، والتعبير، : 5العناصر البؤرية لمقسم  -3

: والتجسيد، والوحدة
عند تسجيل العالقات األولية بين العمل، والتجسيد، والوحدة، يسجل كحد أدنى 

: العناصر المدرجة أدناه التي تنطبق عمى المصدر
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إذا كان ىناك أكثر من عمل مجسد، فسجل فقط أول عمل )تجسيده العمل *  
. ( مسمىمشيور

 التجسيد، فسجل فقط فيإذا كان ىناك أكثر من تعبير مجسد )مظيرية التعبير * 
  . ( مسمىمشيورأول تعبير 

تسجيل العالقات لألشخاص، والعائالت، والييئات : 6العناصر البؤرية لمقسم  -4
: المرتبطة بمصدر ما

عند تسجيل العالقات بين مصدر ما وأشخاص، وعائالت، وىيئات مرتبطة بيذا 
: المصدر، فسجل كحد أدنى العناصر الواردة أدناه إذا كانت تنطبق

ذا كان ىناك أكثر من مبدع لو مس) األشخاص، المنشئ * ولية أساسية، فسجل ؤوا 
 المصادر التي تجسد العمل أو فى فيفقط المبدع أو المنشئ المسمى أوال 
ذا لم تكن المس ولية محددة، فسجل فقط المبدع المسمى ؤالمصادر المرجعية وا 

  .(أوال
إذا كانت نقطة )األشخاص، العائالت، الييئات األخرى المرتبطة بالعمل * 

اإلتاحة المفضمة تمثل ىذا الشخص، أو العائمة، أو الييئة تستخدم لبناء نقطة 
 .(إتاحة تمثل العمل

: تسجيل العالقات الموضوعية: 7العناصر البؤرية لمقسم - 6
عند تسجيل العالقات بين عمل ما وكيان يعد ىو موضوع العمل، فيسجل كحد 

:  اه، إذا كانت تنطبقـــأدنى عمى األقل واحد من العناصر الواردة أدن
 نقطة إتاحة تمثل *. نقطة إتاحة تمثل التعبير*. نقطة إتاحة تمثل العمل*

 نقطة إتاحة تمثل *. نقطة إتاحة تمثل المفيوم*.نقطة إتاحة تمثل الييئة* .العائمة
.   نقطة إتاحة تمثل المكان*. نقطة إتاحة تمثل الحدث*.الكيان
تسجيل العالقات بين األعمال، والتعبيرات، : 8العناصر البؤرية لمقسم - 7

تسجيل العالقات بين األعمال، والتعبيرات، والمظاىر،  .والتجسيدات، والوحدات
. والمواد

تسجل العالقات بين األشخاص، والعائالت، : 9العناصر البؤرية لمقسم - 8 
 .والييئات تسجيل العالقات بين األشخاص، والعائالت والييئات
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(Resource Description and Access) (RDA) 
(Anglo American Cataloging Rules) (AACR) 

Rafal N. Abdul-Qadir 
Abstract 

The present study tries to shed light on Resource 
Description and Access (RDA), which could be an heir to 
Anglo- American Cataloging rules as an alternative to their 
revised and amended editions of AACR with its different  
revisions. RDA comes as an essential to meet the needs of the 
rapidly vital developments and meets different variables 
including the rules of RDA and their impacts on the area of 
library science in general and the field of cataloging in 
particular which is dominated by internet and the important  
publication. 

The study uses the analytical descriptive method 
through defining the variables which led to issuing (RDA) 
rules. 

One of the important conclusions of the study shows 
that RDA  rules are not isolated from the preceding traditional 
rules of cataloging which have become inadequate to meet the 
requirements of processing the internet resources and the 
other electronic media, and to match the new developed 
standards, internet protocols and markup languages 
(Metadata, MARC21

()
, XML, etc) RDA rules match also 

the new models of FRBR and FRAR. 
Among the suggestions of the study are: urging 

libraries, information centers, and other academic institution 
concerned with libraries and information to adopt 
(RDA)rules; training the catalogers to apply these rules in 
their own institutions; and these rules to be translated into  
Arabic by qualified regional or international institutions 

                                                 
()

 Dept. of Information and Librarianship/ College of Arts/ University of 
Mosul. 

( ):MARC Machine Readable Cataloging.  
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specialized in this subject and to provide training 
opportunities to our librarians.. 


