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كلمة عمادة كلية اآلداب في الجامعة المستنصرية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زين االنسان بالعلم، وعلمه جوامع الكلم، والصالة والسالم على خير 

خلقه محمد واله االطهار وصحبه المنتجبين االخيار

معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور قصي السهيل المحترم

السيد رئيس الجامعة المستنصرية األستاذ الدكتور صادق محمد الهماش المحترم

السيد ممثل األمين العام للعتبة العباسية المقدسة األستاذ المهندس محمد األشيقر المحترم

السيد رئيس االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات األستاذ الدكتور خالد الحلبي المحترم

السيدات والسادة ضيوفنا الكرام 

اساتذتي االجالء

ابنائي الطلبة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مما الشـك فيه ان التطورات المتسـارعة في انتاج المعرفة في البيئة الرقمية تشـكل تحديا كبيرا 

فـي المؤسسـات االكاديميـة فـي القـرن الحالـي، الذي تتنافـس فيه على اسـتقطاب العقـول وجعلها 

المنطلق األسـاس للوصول الى الريادة في عصر المعرفة، وقد اسـتندت تلك المؤسسـات في تنظيم 

المعرفـة الـى ركائـز وتقنيـات مهمـة مكنتهـا مـن دمـج المعرفـة الظاهـرة بالمعرفة الكامنة لتسـهم 

فـي كسـر جمـود المؤسسـات التقليدية وجعلها قـادرة على التكيف مـع التطـورات الرقمية والتعلم 

منهـا، بمـا يعـزز مـن مكانتهـا ويرفـع مـن قيمتهـا العلميـة. فمـن خـالل تنظيـم المعرفة فـي البيئة 

الرقميـة تسـتطيع مؤسسـاتنا االكاديمية التعامـل مع الكم الهائل من األفـكار والمعلومات والمعارف 

بسـهولة ويسـر، وتتمكن من خزنها واسـترجاعها وعرضها وتبادلها ونشـرها وتطبيقها وتحديد المفيد 

منهـا لقيـادة هذه المؤسسـات واعضائها والمسـتفيدين منهـا ومصالحها المختلفة، كما تسـاعد على 



تنمية القدرات اإلبداعية وتحسـين فرص الباحثين االكاديميين في الوصول السـريع الى المعلومات 

واإلفـادة منهـا في المجـاالت العلمية والبحثيـة والتعليمية وتحقيق األهداف المنشـودة.

وفـي ضـوء ذلـك، وتحـت شـعار ) تنظيـم المعرفـة الرقميـة سـبيلنا للنهـوض بالواقـع العلمـي 

والتعليمـي ( تقيـم كليـة اآلداب فـي الجامعـة المسـتنصرية ومركـز الفهرسـة ونظـم المعلومات في 

العتبـة العباسـية المقدسـة وبالتعـاون مـع االتحاد العربـي للمكتبـات والمعلومات )اعلـم( المؤتمر 

الدولـي التخصصـي األول تحـت عنـوان )التنظيـم المعرفي في البيئـة الرقمية( طيلة يومـي المؤتمر 

27 و 28 مـن شـباط 2019م.

وقد ضم المؤتمر أربعة محاور رئيسة هي: 

1- التأهيل األكاديمي المهني في مجال التنظيم الرقمي والتحديات البيئة الرقمية

2- اساليب تنظيم المعرفة، في البيئة الرقمية وأدواتها

3- تطبيقات المعايير والقوائم للنظم الحديثة 

4- مأسسة المعلومات ودورها في تنظيم المعرفة الرقمية

والغايـة مـن عقـد هذا المؤتمـر الدولي التخصصي األول هي اسـتخالص آليات تسـهم في كيفية 

إدارة وتنظيـم المعلومـات فـي ظـل البيئة االلكترونيـة وتعزيز التعاون العربي في هـذا المجال، من 

خـالل تبـادل الـرؤى بيـن باحثينا والباحثيـن العـرب واألجانب، للنهـوض بعمل مؤسسـاتنا في مجال 

تنظيـم المعرفـة الرقميـة وتقييـم جهـود مؤسسـاتنا االكاديميـة المحليـة منهـا والعربيـة فـي مجـال 

المعرفـة الرقمية.

ومـن الجديـر بالذكـر ان هـذا المؤتمر قد شـارك فيه عدد مـن باحثي كليتنا و الكليات واالقسـام 

العلميـة المناظـرة فـي الجامعـات العراقيـة الحكوميـة والخاصـة، فضـال عـن مشـاركة باحثين عرب 

وأجانـب بأبحـاث تتعلـق  بموضوعـات تحمل ثيمة المؤتمـر او أحدى محاوره الفرعيـة. وقد حرصنا 

علـى قبـول األبحـاث واألوراق العلمية الرصينة، المنسـجمة مع محاور المؤتمر وأهدافه المنشـودة، 

فتنوعـت العناويـن، وتميزت المضامين، بتنوع هويات المشـاركين ومشـاربهم المعرفية. وقد وصلنا 

اكثـر مـن خمسـة وخمسـين بحثـا مـن جامعاتنـا ومراكزنـا البحثية، فضـال عـن المشـاركة الخارجية، 



وتـم تحكيـم األبحـاث وفقـآ للمعايير االكاديميـة بعد عرضها على نظـام االسـتالل االلكتروني ولجان 

الخبـراء المختصيـن اعتمـدت سـتة وثالثيـن بحثـا وورقة عمـل، ونشـرت وقائعها في كتاب سـنضعه 

بيـن ايديكـم الكريمة طوال ايـام المؤتمر.

والبد من القول بأن المشـاركين في هذا المؤتمر شـخصيات مرموقة تحظى باالحترام الى جانب 

كونهـم مـن مشـارب فكريـة وثقافيـة وعلمية مختلفـة مما يحقق وجـود وجهات نظـر متنوعة حول 

القضايـا ذات العالقـة بـدور إدارة وتنظيـم المعرفـة الرقميـة في خلق بيئـة مواتية لتحقيـق االتصال 

والتواصـل بيـن الثقافـات وبحـث االسـتراتيجيات العلميـة الالزمة للنهـوض بالواقع العلمـي والبحثي 

والتعليمـي لمؤسسـاتنا ومراكزنـا العلميـة، ونطمـح ان تكـون المشـاركة فاعلـة بتقديـم المقترحات 

واآلراء للنهـوض بهـذا الواقـع وجعلـة قضية مركزية ضمـن اهتماماتنا الحالية والمسـتقبلية.

ونأمـل مـن باحثينـا االجـالء ان تهـدف اوراقهـم البحثية الـى اثارة تسـاؤالت ومعالجة اشـكاليات 

ذات عالقـة بمحـاور المؤتمـر وطـرح األسـئلة ذات الطبيعـة التنظيريـة العامة، واالسـئلة ذات البعد 

العملـي االجرائـي، وكل مـا بيـن هـذا وذاك مـن أسـئلة مـن شـأنها المسـاهمة فـي تجليـة الصـورة، 

والتقـدم بنـا خطوة نحـو األهداف المنشـودة. 

وأن هـذا المؤتمـر التخصصـي الدولـي لهـذا العام يعـد اضافة نوعية سـواء على مسـتوى اختيار 

ثيمتـه  ومحـاوره المتعـددة ام فـي كونـه المؤتمـر العلمـي األول الـذي يعقـد على مسـتوى اقسـام 

المعلومـات والمكتبـات في الجامعات العراقية منذ تأسيسـها في سـتينيات القـرن الماضي. و يرافق 

افتتـاح المؤتمـر اصـدار أول طابع بريدي رسـمي خـاص بالجامعة المسـتنصرية بوصفهـا واحدة من 

كبريات الجامعات العراقية، وبمناسـبة مرور خمسـة وخمسـين عاما على تأسيسـها وبجهود مضنية 

بيـن كليتنـا  و وزارة الصناعـة لمـدة قاربـت عامـا كامال تكللـت بإصدار هـذا الطابع، الـذي له قيمة 

مادية واعتبارية ونأمل من السـاده الحضور التكرم بالتوقيع على النسـخة االصلية منه بعد االفتتاح.

كذلـك سـعينا، علـى هامـش المؤتمـر الـى إقامـة معـرض للكتـب والمراجـع والمخطوطـات النادرة 

بالتعاون مع وزارة الثقافة دار الكتب والوثائق الوطنية، كما جرى التعاون مع شـركة النسـيج للنظم 

وأوعيـة المعلومـات لعـرض احـدث برامجيـات نظـم المكتبات ومراكـز المعلومات، فضال عما سـبق 

يتميـز هـذا المؤتمـر بحضور عربي واقليمـي ودولي من: بريطانيـا ومصر والجزائـر ولبنان والمغرب 



واالردن وفلسـطين واالمـارات العربيـة المتحـدة والبحرين وايران.

أخيـرا ونيابـة عـن منتسـبي كليـة اآلداب الجامعـة المسـتنصرية واصالـة عن نفسـي، ال يسـعني 

اال ان اتقـدم بخالـص الشـكر وعظيـم االمتنـان الى السـيد رئيس الجامعة المسـتنصرية لمـا وفره لنا 

مـن تسـهيالت اذ لـم يبخـل علينـا بوقـت واهتمـام ودعم مالـي ومعنـوي لنجـاح نشـاطاتنا العلمية 

والثقافية، كما اتقدم بالشـكر واالمتنان لألمين العام للعتبة العباسـية سـماحة السـيد احمد الصافي 

حفظـه اللـه ونائبـه األسـتاذ المهندس محمد االشـيقر ولألخوة من مركز الفهرسـة ونظـم المعلومات 

فضـال عـن رئيس وأعضـاء االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات النفتاحهـم على الجامعات العراقية 

ومـد يـد التعـاون العلمـي والبحثـي مع كليتنا، كما اشـكر جميـع الباحثين مـن خارج العـراق الذين 

شـرفونا وتجشـموا عناء السـفر والوصول الى بلدهم الثاني العراق، لإلسـهام في رفد الحركة الفكرية 

والثقافيـة فيـه. كمـا اشـكر جهـود الباحثيـن العراقييـن من النخـب االكاديميـة والثقافيـة على تنوع 

تخصصاتهـم، لمـا ابـدوه مـن تعـاون وحمـاس بمواظبتهم على حضـور المؤتمـر وبما سـيرفدوننا به 

مـن رؤى وتصـورات علميـة عن ثيمـة المؤتمر كما يحضرني فـي هذا المحفل الكريـم أيضا ان اقدم 

شـكري وامتنانـي الكبيريـن لألسـتاذ حيـدر نـوري جلوخـان ولقنـوات كربـالء الفضائية لمسـاهمتهم 

الفاعلـة فـي تقديـم الدعـم الفنـي والتقني كما اشـكر لجان المؤتمـر العلمية والتحضيريـة واإلدارية 

والماليـة لمـا بذلـوه مـن جهـد فـي االعـداد والتحضيـر، بمـا اسـهم  وبشـكل فاعـل في إنجـاح هذا 

المؤتمـر العلمـي والتعليمـي، واظهاره بهـذا الصورة المتألقـة والمبدعة.

بـارك اللـه بجهـود الجميع ومزيدا من التألـق العلمي والبحثي لكليـة اآلداب بوجود هذه النخبة 

المثقفـة من أسـاتيذنا االجالء من زمالئنا األعزاء ومنتسـبينا االوفياء.

األستاذ الدكتورة فريدة جاسم داره
عميد كلية اآلداب في الجامعة المستنصرية



كلمة مركز الفهرسة ونظم المعلومات 
الحمد لله رب العالمين والصالة والسـالم على سـيد المرسـلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه 

المنتجبين 

قـد شـغل موضـوع المكتبات فـي عصرنا الحاضر أذهـان المجتمعات ورجاالت الفكر، كما شـغل 

العلماء السـابقون؛ ألن المكتبات هي مؤسسـات كبرى وحجر أسـاس المجتمعات، ولما لها من دوٍر 

إنسـاني وحضـاري واجتماعـي، فضالً عن الدور البارز فـي تطوير المجتمعات. 

فقـد نالـت المؤسسـات المكتبيـة إستحسـان المؤسسـات الدوليـة الكبـرى مثـل األمـم المتحدة 

وغيرهـا، وفرضـت هـذه المؤسسـات هيمنتهـا بقـوة بداخـل تلـك المؤسسـات، فقد بـرز دورها في 

اسـتنهاض المجتمعـات المتأخـرة بمـا توفـره مـن أهـداف خاصـٍة بالتنميـة المسـتدامة، وإلـخ مـن 

األخرى. األهـداف 

لـذا فقـد دأبـت مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقّدسـة كونهـا أحدى المؤسسـات 

الكبـرى، والتـي نالـت صدًى واسـعاً في أرجـاء العالم، وبشـهادة المؤسسـات المختصة مثـل )االفال( 

وغيرهـا، فضـالً عـن شـهادة ذوي االختصـاص مـن علماء وأسـاتذٍة أعالم في هـذا المجـال وغيره من 

مجـاالت العلـم والمعرفـة، علـى أن تكـون مـن الدعـاة العامليـن في تطويـر المجتمعات، سـواء في 

مجـال المكتبـات أم غيرهـا مـن المجاالت، ونحن اليوم فـي صدد العمل في هذا المشـروع العالمي 

الـذي لـه الـدور البارز على مسـتقبل المكتبـات في كّل البالد، فقـد قامت المكتبـة متمثلًة في مركز 

الفهرسـة ونظـم المعلومـات بعمـل عـّدِة نـدواٍت ومؤتمرات فـي مجـال المكتبات، سـواء في مجال 

الفهرسـة ام غيرهـا مـن مجـاالت المعرفـة، وهـا نحـن اليوم نسـعى فـي مؤتمرنـا الثالَث وهـو األول 

فـي الشـراكة مـع قسـم المعلومات والمكتبـات في كليـة اآلداب التابعة للجامعة المسـتنصرية لرفد 

المكتبـات بمـا هـو جديـد ومثمـر فـي مجـال البحـث العلمـي الرصيـن، لحـّل مشـكالت المكتبـات 

سـواء كانـت الماديـة أم المعرفيـة، وفـي ِظـل تلـك الظـروف التـي مّر بهـا عراقنـا الحبيب فقـد ثابر 

مركـز الفهرسـة ونظـم المعلومـات بشـتى الطـرق مـن أجـل عدم انقطـاع الخطـط اإلسـتراتيجيّة في 

رفـد المكتبـات الجامعيـة وغيرهـا مـن المكتبـات العاّمـة والخاّصـة، فقـد عمـل المركـز جاهـداً في 



تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة التابعة لألمم المتحـدة، فضالً عن األهداف العامة التي يسـعى 

لتحقيقهـا للمكتبـات وأقسـام المعلومـات والمكتبـات، التـي تسـعى بدورهـا الى التطور فـي المادة 

العلميـة وطـرق التدريـس الحديثـة التي تمـزج بين الجانب العملـي الحديث والجانـب النظري، لذا 

فـإن هذه الخطوات المدروسـة لها أسـس رصينة، وهـي تكملة لخطٍة واضحة المسـار والمعالم لدى 

مركـز الفهرسـة ونظـم المعلومـات، فقد جاءت هذه الخطـوات بناًء على آلية التعاون المشـترك بين 

المكتبـات وأقسـام المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـات العراقيـة الكبـرى، فضـال عـن المكتبات 

العاّمـة والخاّصة.

ونحن اليوم في صدد إنشـاء كتاٍب آخر متمم لسـابقه الذي يجمع أبحاث األسـاتذة والمختّصين 

فـي مجـال المكتبـات والمعلومـات، وهـو يختلف فـي منهجيته عن سـابقه الذي كان يخـّص جانب 

الفهرسـة فقط، أّما اليوم فقد سـعى مركز الفهرسـة ونظم المعلومات إلى جعل هذا التأليف شـامالً 

لـكل مجـاالت المكتبـات والمعلومات، فضالً عن بعض المشـاريع المكتبية وتجـارب بعض المكتبات 

الكبـرى، راجيـن أن ينـال هـذا الجهـد استحسـان القـارئ العزيـز، وأن يكون ثمـرًة من ثمـرات العلم 

الـذي يفيد الباحثين ويسـعى في تحقيـق أهدافهم.

مركز الفهرسة ونظم المعلومات
التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العّباسّية المقّدسة



المقــررات  االتجاهــات الحديثــة فــي 
الدراســية لطلبــة الدراســات االوليــة 
ألقســام تقنيــات المعلومــات والمكتبــات: 
كليــة اآلداب فــي الجامعة المســتنصرية 

نموذجــا

م. م خالــدة مجــال فرج / م. م رشــا جاســم الزم 
 م. م بــان عدنــان عيدان
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المستخلص 
الكلمـات المفتاحيـة: المقـررات الدراسـية، اقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبـات، االتجاهات 

الحديثة.

فـي ضـوء التطـورات المتالحقـة التي تشـهدها المقررات الدراسـية ألقسـام تقنيـات المعلومات 

والمكتبـات فـي جميع دول العالم لطلبة الدراسـات االولية على مسـتوى المراحل الدراسـية االربعة  

فقـد هـدف البحـث الـى  التعرف علـى المقررات الدراسـية لطلبة الدراسـات االولية لقسـم تقنيات 

المعلومـات والمكتبـات فـي كليـة اآلداب التابعـة للجامعة المسـتنصرية ومدى مواكبتهـا للتطورات 

الحاصلـة في االختصاص على مسـتوى االقسـام في الجامعات االخرى من حيـث ادخال التكنولوجية 

والرقمنـة ومـدى حداثتهـا والوقوف على اهم نقـاط القوة والضعف فيها وايجـاد الحلول التي تعالج 

نقـاط الضعـف ان وجدت، واعتمد البحث على المنهج المسـحي في الحصـول على البيانات الالزمة 

للبحـث  واهـم ادوات جمـع البيانات المقابلـة مع اللجنة العلمية في القسـم والوثائق التي يتم من 

خاللهـا االطـالع علـى المواد الدراسـية لطلبة الدراسـات االوليـة ومفرداتهـا وعدد السـاعات العملية 

والنظريـة لـكل مـادة من المواد الدراسـية.توصل البحث الى  مجموعة من النتائـج وهي كما يلي: -

قلة عدد السـاعات العملية المخصصة للمقررات الدراسـية مقارنة بالسـاعات النظرية وهذا . 1

ينطبـق على جميع المكتبـات عينة البحث.

وجـود صيغ تعاون بين القسـم واالقسـام المناظـرة في الجامعات ومنها جامعـة البصرة التي . 2

اعتمـدت علـى المفردات الدراسـية المطبقة في القسـم مـن اجل توحيدها بيـن الجامعتين 

والسـاعات النظريـة والعمليـة  واقتصـرت صيغ التعاون على المسـتوى المحلي فقط.

ال تتوفـر التسـهيالت الالزمـة لتغييـر عـدد السـاعات العمليـة والنظريـة للمقررات الدراسـية . 3

حيـث ان تغييرهـا يتطلـب دراسـة مسـتفيضة والحصـول علـى موافقات رسـمية مـن اللجنة 

القطاعيـة التـي تتولـى مسـؤولية تغييـر المقـررات الدراسـية مـن حيـث المفـردات وعـدد 

السـاعات النظريـة والعملية.



14  .مرللولا .نل ملر  ا .ناق.م.ا .ن م.شمر نتيار .ن م.شلا .متنمر لا لف رقمملا .ناثيدحلا ت.ناجتالا

اما اهم المقترحات التي تم وضعها فهي كما يلي: -

زيـادة عـدد السـاعات العمليـة المخصصـة للمقـررات الدراسـية مقارنـة بالسـاعات النظرية . 1

وهـذا ينطبـق على جميـع المكتبـات عينـة البحث.

ايجـاد صيـغ تعـاون بيـن القسـم واالقسـام المناظـرة فـي الجامعـات االخرى على المسـتوى . 2

الدولـي مـع الجامعـات العربيـة واالجنبية.

  توفيـر التسـهيالت الالزمـة لتغيير عدد السـاعات العملية والنظرية للمقررات الدراسـية من 3. 

خالل القيام  بدراسـة مسـتفيضة والحصول على موافقات رسـمية من اللجنة القطاعية التي 

تتولـى مسـؤولية تغييـر المقـررات الدراسـية من حيـث المفردات وعـدد السـاعات النظرية 

والعملية.

Abstract

Keywords: courses, information technology departments and libraries, 
modern trends.

In the light of the successive developments witnessed by the courses of 
information technology departments and libraries in all countries of the world 
for students of preliminary studies at the level of the four stages of the study 
was the aim of research to identify the curricula for students of preliminary 
studies of the Department of Information Technology and Libraries in the 
Faculty of Arts of the University of Mustansiriya and the extent of keeping 
pace with developments in the Specialization at the level of departments in 
other universities in terms of introduction of technology and digitization 
and the extent of modernity and to identify the most important strengths 
and weaknesses in them and find solutions that address weaknesses, if any, 
Curriculum survey to obtain the necessary data for the most important research 
and data collection tools corresponding with the Scientific Committee in the 
section and documents through which access to study materials for students of 
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initial studies and its vocabulary and the number of theoretical and practical 
hours for each of the subjects. The research results in a set of results as follows: 

1.  The number of practical hours devoted to courses compared to 
theoretical hours. This applies to all sample research libraries.

2.  The existence of forms of cooperation between the department and the 
corresponding sections in the universities, including Basra University, 
which relied on the vocabulary applied in the department to unify 
between the two universities and theoretical and practical hours, and 
limited forms of cooperation at the local level only.

3.  The necessary facilities are not available to change the number of 
practical and theoretical hours of the courses. Changing them requires 
extensive study and obtaining formal approvals from the sectoral 
committee which is responsible for changing the course in terms of 
vocabulary and theoretical and practical hours.

The most important proposals that have been developed are as follows: 

1. Increase the number of practical hours allocated to courses compared 
to theoretical hours. This applies to all sample research libraries.

2. To find ways of cooperation between the department and the 
corresponding departments in other universities at the international 
level with Arab and foreign universities.

3. Provide the necessary facilities to change the number of practical and 
theoretical hours of the courses through a thorough study and obtaining 
formal approvals from the sectoral committee, which is responsible for 
changing courses in terms of vocabulary and the number of theoretical 
and practical hours.
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االطار العام للبحث
1- مشـكلة البحـث: - فـي ضوء التطورات المتالحقة التي تشـهدها المقررات الدراسـية ألقسـام 

تقنيـات المعلومـات والمكتبـات فـي جميـع دول العالـم لطلبـة الدراسـات االوليـة علـى مسـتوى 

المراحـل الدراسـية االربعـة  فالبـد م متابعـة هـذه التطـورات واخذهـا بنظـر االعتبـار عنـد وضـع 

المقـررات ومفرداتهـا وهنـا تتبلـور مشـكلة البحـث  ويمكـن تحديدهـا بطـرح التسـاؤالت التالية: -

1- مـا المقـررات الدراسـية لطلبـة الدراسـات االولية لقسـم تقنيـات المعلومـات والمكتبات 

في كليـة اآلداب ؟

2-مـا مـدى مواكبتها للتطورات الحاصلة في االختصاص على مسـتوى االقسـام في الجامعات 

االخرى ؟

3-ماهـي نقـاط القـوة والضعـف في المقررات الدراسـية التي وضعت في القسـم من ناحية 

عدد السـاعات العملية والنظريـة المخصصة لها ؟

2- اهميـة البحـث: - تأتـي اهميـة البحـث مـن خـالل التعرف علـى االتجاهات الحديثة ألقسـام 

تقنيـات المعلومـات والمكتبـات واالسـس المعتمدة في وضع هذه المقـررات والمعوقات التي تحد 

مـن تطويرهـا ومحاولة ايجـاد الحلول للتخلـص من تلك المعوقـات وتجاوزها.

3. اهداف البحث: يحاول البحث تحقيق االهداف التالية: -

التعـرف علـى المقـررات الدراسـية لطلبـة الدراسـات االولية لقسـم تقنيـات المعلومات   .1

والمكتبـات فـي كليـة اآلداب وعـدد السـاعات النظريـة والعمليـة لـكل منهـا .

التعـرف علـى مـدى مواكبتهـا للتطـورات الحاصلة في االختصاص على مسـتوى االقسـام   .2

فـي الجامعـات االخرى .

التعـرف علـى نقـاط القـوة والضعـف فـي المقـررات الدراسـية التي وضعت في القسـم   .3

مـن ناحيـة عـدد السـاعات العمليـة والنظريـة المخصصـة لها.

التعـرف علـى المعاييـر التي اعتمدت عليهـا اللجنة العلمية في القسـم لوضع المقررات   .4
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الدراسـية وتحديـد السـاعات العمليـة والنظرية لها .

معرفـة اهـم التغيـرات التـي حدثـت في المقررات الدراسـية منذ تأسـيس القسـم ومتى   .5

بـدأ التغيير فـي هـذه المقررات.

4- منهـج البحـث: اسـتخدم البحـث المنهج المسـحي والمنهج المقـارن الذي اسـتخدم لمقارنة 

المفـردات الدراسـية وسـاعاتها العمليـة والنظريـة بيـن اقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبـات في 

الجامعـات عينـة البحث.

5- ادوات جمع البيانات: اعتمدت االدوات التالية في جمع البيانات: 

مواقـع اقسـام تقنيـات  المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـة المسـتنصرية و الجامعـات 	 

المصريـة عينـة البحـث ) جامعـة حلـوان –جامعـة المنصـورة –جامعـة المنوفيـه –جامعـة 

عيـن شـمس ( للتعـرف علـى مقرراتهـم الدراسـية  وهـي كاالتـي: -

1 .https: //uomustansiriyah.edu.iq/dean_word.php?id_ المسـتنصرية:  الجامعـة 

.170=dept

2 ..-05-21-07-04-2009-132/cybrarians.info/index.php/schools :جامعة حلوان

3 ..html.08_blog-post/01/2012/http: //enlid-dir.blogspot.com :جامعة المنصورة

4 ..-04-2009-116/http: //aplis.cybrarians.info/index.php/schools :جامعة المنوفيه

5 ..-136/http: //www.aplis.cybrarians.info/index.php/schools :جامعة عين شمس

المقابلـة مـع رئيـس قسـم تقنيـات المعلومـات والمكتبـات د. خلـود علـي عريبـي وتوجيـه 	 

مجموعـة مـن االسـئلة بتاريـخ 2018-12-11.

6- حدود البحث: 

الحدود الحديثة: االتجاهات الحديثة ألقسام تقيات المعلومات والمكتبات.	 

الحدود المكانية:  كلية اآلداب _ قسم تقنيات المعلومات والمكتبات  -الجامعة المستنصرية.	 

الحدود الزمانية: 2018 -2019.	 
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7- الدراسات السابقة: 

طـه سوسـن ضليمـي ، هدى محمد العمـودي . العوامل المؤثرة في إعـداد القوى العاملة   -1

بالمكتبـات ومراكـز المعلومات ؛ دراسـة تقويمية  للخطة الدراسـية المطـورة لمرحلة البكالوريوس 

فـي قسـم المكتبـات والمعلومـات بجامعـة الملـك عبـد العزيـز.- كليـة اآلداب والعلوم االنسـانية 

، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، 2008 :  تسـعى الدراسـة الحاليـة إلـى التعـرف علـى أهـم المحـاور 

الموضوعيـة التي تسـعى الخطة المطورة لقسـم المكتبـات والمعلومات بجامعـة الملك عبد العزيز 

إلـى تحقيقهـا ومعرفـة نقـاط القـوة والضعـف فيهـا. باإلضافـة إلـى معرفة العوامـل التـي تؤثر على 

إعـداد القـوى العاملـة فـي قطـاع المكتبات والمعلومـات على مسـتوى البيئة الداخليـة والخارجية ، 

أيضـا معرفـة أهـم الكفاءات المهنية والشـخصية والمهارات المطلوبة في سـوق العمل والتي يتوقع 

مـن الخطـة المطـورة لمرحلـة البكالوريـوس تنميتهـا لـدى الطلبة/الطالبـات مـن وجهة نظـر أعضاء 

الهيئـة التدريسـية. ولتحقيـق أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام العديـد مـن المناهـج : منهـج دراسـة 

الحالـة والمنهـج المسـحي و أسـلوب تحليـل المحتـوى  ،والدراسـات المقارنـة ، والمنهـج اإلحصائي  

حيـث  تـم اسـتخدام  برنامـج SPSS  لتحليـل عدد )20( اسـتبانة مسـتوفية البيانات مـن قبل أعضاء 

هيئـة التدريـس فـي قسـم المكتبـات والمعلومات بشـطري الطلبـة و الطالبات . وخلصت الدراسـة 

إلـى عـدة نتائج : -

أ-أن الخطـة المطـورة لمرحلـة البكالوريـوس لـم توضـح المقـررات الجوهريـة مـن المقـررات 

التكميليـة وأن القسـم ليـس لديه أي توجهات نحو إدارة المعرفـة وانه الزال يتحرك في إطار 

المعلوماتية.   

ب-وجود قصور في محور أساسـيات علم المعلومات والمكتبات من حيث المواد التي تغطيتها 

فهـي لـم تتطـرق إلـى السياسـات والتشـريعات والمعاييـر والجمعيـات المهنيـة، وأخالقيات 

المعلومـات،  علـم  أساسـيات  علـى  تركيزهـا  فـي  وتقتصـر  المعلوماتـي،  والوعـي  المهنـة 

ومؤسسـات المعلومـات ومناهـج البحـث فـي المجال.

ومن اهم المقترحات التي وضعتها الباحثتان هي :-

اجـراء دراسـات مقارنـة بيـن الخطـة المطـورة لقسـم المكتبـات و المعلومات واالقسـام  أ - 
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المماثلـة التـي طـورت مـن خططهـا فـي مجـال تقنيـة المعلومـات .

ب - اجراء دراسـة ميدانية السـتطالع اراء خريجي قسم المكتبات والمعلومات حول الكفاءات 

المهنية والشـخصية والمهارات التي تم اكتسـابها من تطبيق الخطة المطورة .

خالـد نـوري عبـد اللـه . واقـع المقـررات الدراسـية ألقسـام المعلومـات والمكتبـات فـي   -2

المعاهـد العراقيـة : دراسـة مقارنة مـع نماذج في المعاهد العربية واالجنبيـة .- مجلة كلية التربية 

االساسـية ._ مـج 21، ع89 ، 2015 : هـدف البحـث الـى تحليـل البرامـج والخطـط الدراسـية التـي 

تقدمهـا اقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبات فـي المعاهد العراقيـة والتعرف علـى الواقع الحالي 

لهـا ومقارنتهـا مـع مثيالتها في االقطار العربية و نماذج عالمية متطـورة من كندا والواليات المتحدة 

و اسـتراليا ، واسـتخدم البحـث المنهـج المسـحي والمنهـج المقـارن .وتوصلت الى نتائـج وهي عدم 

وجـود سياسـة لتحديث المقررات الدراسـية في المعاهد العراقية واقسـام تقنيـات المعلومات تتبع 

النظـام السـنوي فـي التدريـس واالقسـام العالميـة تتبع نظـام الفصول الدراسـية اما اهـم التوصيات 

فكانـت ضـرورة مراجعـة البرامج والخطط الدراسـية في اقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبات في 

المعاهـد العراقيـة وتحديثها بصفـة دورية .

علـي عبـد الصمـد خضيـر ،امـال عبـد الرحمـن عبـد الواحـد . المناهـج الدراسـية لقسـم   -3

المعلومـات والمكتبـات : دراسـة تقويميـة .مجلـة ادأب البصـرة .ع 34،2007 : يهـدف البحث الى 

التعريـف بالمناهـج الدراسـية التـي تـدرس فـي قسـم تقنيـات المعلومـات والمكتبـات فـي جامعة 

البصـرة مـن خـالل العـرض المفصل للمناهج منذ تأسـيس القسـم فضال عن الوقوف علـى التغييرات 

التـي حصلـت فـي المناهـج واسـبابها والوصـول الـى منهـج مقتـرح اعتمد على الدراسـات السـابقة 

، اعتمـد البحـث فـي جمـع المعلومـات علـى اللجـان العلميـة المكلفة بوضـع المناهـج والدوريات 

العربيـة . توصـل البحـث الـى نتائـج عديـدة وهي :-

ان المنهـج الـذي يـدرس فـي جامعة البصرة هو استنسـاخ للمنهج الذي يدرس في قسـم  أ - 

المعلومـات والمكتبـات في الجامعة المسـتنصرية .

ان المنهـج لـم يوضـع وفق معاييـر محددة من حيث خصوصية القسـم والحاجة الفعلية  ب - 
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ومتطلبات السـوق والتطـور العلمي والتقني .

اما اهم المقترحات التي تم وضعها هي :-

عند وضع المقررات يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار خصوصية القسم العلمي وحاجته . أ - 

ب - ضرورة االعتماد على المعايير واالسس والمواصفات الخاصة بوضع المناهج وتطويرها.

4-عبـد الباقـي يونس اسـماعيل . مقـررات تقنيات المعلومات بأقسـام المعلومـات والمكتبات 

فـي جامعـة السـودان . مجلـة رسـالة المكتبـة .مـج 47،ع 1، 2012 : يهـدف البحـث الـى التعـرف 

علـى مقـررات تقنيـات المعلومات بأقسـام المعلومـات والمكتبات فـي جامعتي الخرطـوم والنيلين 

والتجهيـزات التقنيـة المسـاندة لدعـم البرامـج الدراسـية والصعوبـات التـي تعيـق تدريـس تقنيات 

المعلومـات . واسـتخدم البحـث المقابلـة والمالحظـة كأدوات لجمـع البيانـات . توصـل البحث الى 

وجـود غيـاب فـي لمقـررات البرمجـة ولغاتهـا والـذكاء االصطناعي والنظـم الخبيرة وضعف سـاعات 

التدريـب وغلبـة الطابـع النظـري وعدم التوازن في توزيع المقررات على سـنوات الدراسـة . واوصى 

البحـث بتحديـث المقـررات التقنيـة مـع ادخـال مقـررات جديـدة وزيـادة عـدد سـاعات التدريـب 

. العملي 
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الجانب النظري للبحث

مفهوم الخطة الدراسية
الخطـة الدراسـية هـي المقـررات المحددة لبرنامج اكاديمي وهي الئحة تشـمل مسـار الدراسـة 

والمقررات وعدد الفصول الدراسـية وعدد السـاعات وتوصيف المواد الدراسـية تتطلب اتباع طريقة 

سـليمة ومنهـج صحيـح للحصـول علـى افضـل النتائج وتعتبـر اهـم العناصر فـي العمليـة التعليمية 

فهـي المـادة العلميـة التـي سيدرسـها الطالب والواجهة التي يسـلكها في الدراسـة ويجـب ان تكون 

شـاملة تشـمل جميـع المعـارف التـي يجـب ان يعرفهـا الطالـب المتخصـص مـن الناحيـة التقليدية 

.)1( وااللكترونية 

عناصر الخطة الدراسية

تتضمن الخطة الدراسية مجموعة من العناصر االساسية وهي كما يلي )2(: -

المهارات والمعارف االساسية.. 1

مهارات االتصال.. 2

مهارات اللغوية.. 3

مهارات التعامل مع تكنولوجيا الحواسيب.. 4

مبررات تطوير الخطة الدراسية
توجـد مبـررات عديـدة لتطوير الخطة الدراسـية وهـذه المبررات قد تكـون منهجية وتقع ضمن 

الخطة االسـتراتيجية للكلية أو القسـم وهي )3(: -

1- مرور خمس سنوات وأكثر على تطبيق الخطة الدراسية واكتمال التغذية الراجعة.

2- مواكبة التغيرات والمستجدات التي ظهرت في المجاالت العلمية والتربوية المختلفة.

3- تحسين جودة الخطة الدراسية من خالل تطوير أهدافها ومخرجاتها.
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4- صدور قرارات أو تعديالت تخص القطاع التعليمي ولها عالقة بالخطة الدراسية.

5- استجابة لمتطلبات مجتمعية واقتصادية وتكاملها مع المحيط البيئي للجامعة.

6- استجابة لنتائج ابحاث ودراسات لواقع الخطط والرؤى المستقبلية لغايات وقائية واحترازية.

7- اسـتجابة لمتطلبـات الهيئـات الوطنيـة والعالميـة بمـا يتعلـق باالعتمـاد األكاديمـي علـى 

الدولـي. أو  الوطنـي  المسـتوى 

المقررات الدراسية
ان أي برنامج البد ان يضع منظموه ثالث جوانب هي )4(: 

اوالً: الجانـب النظـري: والهـدف منهـا بنـاء خلفيـة فكريـة لالطـار النظـري لعلـم المكتبـات 

والمعلومـات وفهـم فلسـفته واهدافـه العلميـة واالجتماعيـة وتحديـد مياديـن البحـث 

والدراسـة فـي مجاالتـه.

ثانيـاً: الجانـب العملـي: هدفـه تعليـم المهـارات المهنية وتوظيفها فـي ميادين العمل والسـيما 

اسـتيعاب واسـتخدام تكنولوجيـا المعلومات فـي مراكز المعلومـات والمكتبات.

ثالثـاً: الجانـب المسـاند: وغايتـه اغنـاء الجانبيـن النظـري والعملـي بوسـائل واسـاليب للتفكيـر 

والعمـل مسـتقاة مـن علـوم ومهـن متنوعـة يسـتند اليهـا علـم المكتبـات والمعلومات.

وهنالك نوعان من العوامل تتحكم في بناء وتطوير المقررات الدراسية وهي: 

1- عوامل خارجية: مثل حاجة سوق العمل وقضايا الساعة والوضع المهني للتخصص.

2- عوامـل داخليـة: مثـل االحاطـة بالعوامـل الخارجيـة واتجاهاتهـا والمنافسـات مـن العلـوم 

واالقسـام االخـرى والمهـارات التدريسـية هـي المـرآة الحقيقيـة لمـا وصـل اليـه العلـم مـن 

تطـور فـي جانبيـه النظـري والتطبيقـي وان البحـث العلمـي والعمـل الميداني همـا المنهل 

الـذي تسـتمد منـه المقـررات عناصرها ومفرداتهـا، وان ما يقـال عن ان المقررات الدراسـية 

هـي انعـكاس لمـا يحـدث فـي ميدان العمـل يمكن ان يكـون صحيحا أذ ان مهمـة التدريس 

هـي ربـط العلـم بالعمـل والنظريـة بالتطبيق.
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العوامل المؤثرة في اختيار المقررات الدراسية 
يـرى العديـد مـن اخصائـي المعلومـات والمكتبـات هنـاك عـدد مـن العوامـل التـي تؤثـر علـى 

اختيـار المقـررات الدراسـية فـي مجـال التخصـص  وهـذه العوامـل هـي)5(  :-

1- حاجة السوق المحلية للمعلومات .

2- الحاجة البحثية والتدريسية .

3- حاجة المؤسسات والمراكز العلمية .

5- متابعة التطورات الحديثة في مجال االختصاص .

6- تقادم المعلومات في مجال االختصاص .

7- خصوصية القسم العلمي .
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معايير تدريس علم المكتبات والمعلومات
وضـح معهـد العلمـاء البريطانـي فـي اواخـر الثمانينـات باخـر نـص يضـاف الـى علـم المكتبات 

والمعلومـات بشـان معاييـر تدريـس هـذا العلـم ان هـذه المعايير ممكـن ان يضاف اليهـا او تعدل 

حسـب مـا تـراه المؤسسـات التعليميـة نافعـاً ومتالئمـاً معهـا علـى وفـق تطـورات التدريـس فـي 

المواضيـع التاليـة )5(: -

1- المعرفـة وايصالهـا: وتشـمل انتـاج المعرفـة ونموهـا وقياسـاتها وطبيعـة مسـارات تدفـق 

المعلومـات وسـماتها واالفـادة منهـا والعوامـل المؤثـرة فـي كل ذلـك.

2- مصـادر المعلومـات: المصـادر بأنواعهـا التقليديـة والمحوسـبة ومحتوياتهـا واالفـادة منهـا 

والمؤسسـات المنتجـة لهـا.

التعامـل  المعلومـات وطرائـق  المعلومـات: تحليـل مشـكالت  3- نظريـة اختـزان واسـترجاع 

معهـا ووسـائل اختزانهـا وتنظيمهـا بأنواعهـا واشـكالها المختلفـة وتحليل محتوياتهـا ونظرية 

التكشـيف واالسـتخالص وتطبيقاتهـا والمصـادر الثانويـة ومحتوياتهـا.

4- نظـم اختـزان واسـترجاع المعلومـات: وتتنـاول النظـم اليدويـة واالليـة وتقييمهـا وفئـات 

المعلومـات.  عـن  البحـث  واسـتراتيجية  األداة  وانمـاط  المسـتفيدين وحاجاتهـم 

االنتقائـي وشـبكات  والبـث  الجاريـة  الببليوغرافيـات واالحاطـة  اعـداد  المعلومـات:  بـث   -5

المعلومـات.

6- االدارة: ادارة نظـم المعلومـات والبيئـة الداخليـة والخارجيـة واالهـداف والتنظيم والجوانب 

االخالقيـة والقانونيـة والتكاليـف والميزانيـة والتخطيـط وادارة االفـراد وبحـوث العمليـات 

وتحليـل النظـم وتصميميها.

الجانب العملي للبحث
اوال: المقـررات الدراسـية ألقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـات المصريـة 

النظريـة والعمليـة  وسـاعاتها 
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1- قسم المكتبات والمعلومات - جامعة حلوان 

أنشـئ القسـم فـي سـنة 1995، وخـرج الدفعة األولـى في سـنة  1999 يمكن توضيـح المقررات 

الدراسـية لقسـم المكتبـات والمعلومـات - جامعـة حلوان وفق المراحل الدراسـية لطلبة الدراسـات 

االوليـة وفق الجـداول التالية: -

الفرقة الثانيةالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

1 
الوصف الببليوجرافي لغير 

المطبوعات
64% 672% 33

33%672%64المراجع والمصادر العامة 2

0%-100% 44إدارة السجالت 3

20% 801 %54إحصاء متقدم 4

0%-100% 44بناء وتنمية المقتنيات 5

0%-100% 22اللغة األوربية األولى 6

33 %672 %64التصنيف 7

33 %672 %64مراجع ومصادر التراث 8

33 %672 %64مناهج وطرق البحث العلمي 9

33 %672 %64قواعد البيانات 10

0%-100% 44اللغة العربية 11

0%-100% 44اللغة األوربية األولى 12

الفرقة الثالثةالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

33%672%64المراجع المتخصصة 1

33 %672 %64التحليل الموضوعي )عام( 2

33 %672 %64نظم التصنيف 3

4 
نصوص متخصصة في المكتبات 

باللغة اإلنجليزية
44 %100-%0

0%-100% 44نصوص متخصصة باللغة العربية 5

100% 030% -30تدريب عملي 6

33 %672 %64الببليوجرافيا 7

33 %672 %64التكشيف واالستخالص 8
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0%-100% 44مكتبات وأدب األطفال 9

33 %672 %64النظم اآللية في المكتبات 10

0%-100% 44اللغة األوربية األولى 11

100% 030% -30تدريب عملي 12

الفرقة الرابعةالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

0%-100% 44المخطوط العربي 1

0%-100% 44تشريعات المعلومات 2

33 %672 %64خدمات المعلومات والمكتبات 3

4 
نصوص متخصصة في المكتبات 

باللغة اإلنجليزية
44 %100-%0

100% 030% -30تدريب عملي 5

33 %672 %64نظم استرجاع المعلومات 6

33 %672 %64تحليل وتصميم النظم 7

0%-100% 44المكتبات ومراكز المعلومات النوعية 8

33 %672 %64شبكات المعلومات 9

0%-100% 44علم إدارة الوثائق الجارية 10

11 
تدريب عملي لمدة 30 ساعة خالل 

الفصل
30-%030%100

الجدول رقم )1( يوضح المواد الدراسية لقسم المكتبات والمعلومات - جامعة حلوان  وساعاتها 

النظرية والعملية

تبيـن مـن الجـدول رقـم )1( ان العـدد الكلي للمقررات الدراسـية لطلبـة المرحلة الثانية لقسـم  

المكتبـات والمعلومـات - جامعـة حلوان هـو )12( مقـرر يتـم فـي هـذه المرحلـة تدريـس الطلبـة 

اساسـيات علـم المعلومـات والمكتبـات مـن خـالل مجموعـة مـن المقـررات وهـي بنـاء وتنميـة 

المجموعـات حيـث يبلـغ العـدد الكلـي لسـاعات هـذا المقـرر )4( سـاعات وجميع هذه السـاعات 

مخصصـة للدراسـة النظريـة ولـم يخصـص جـزء منهـا للجانـب العملـي التي تعـزز الجانـب النظري 

وحصلـت بعـض المقـررات علـى سـاعات اعلـى قسـمت الى سـاعات نظرية وهـذه المقـررات هي 

مقـرر الوصـف الببليوجرافـي لغيـر المطبوعـات - المراجـع والمصـادر العامـة - التصنيـف - مراجع 
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ومصـادر التـراث- مناهـج طـرق البحـث العلمـي حيـث بلغ العـدد الكلي للسـاعات لـكل مقرر من 

هـذه المقـررات هـو )6 ( سـاعات   )4 ( سـاعات منهـا مخصصـة للدراسـة النظريـة وبنسـبة مئويـة 

بلغـت )67%(  و)2( منهـا مخصصـة للدراسـة العمليـة وبنسـبة مئويـة بلغـت )33%( مـن المجموع 

الكلـي للسـاعات هـذا يـدل علـى قلة عـدد السـاعات المخصصـة للجانـب العملي.

امـا المقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الثالثـة فبلـغ عددهـا )12( مقـرر حيـث تـم تخصيص 

سـاعات نظريـة وعمليـة لبعـض المقـررات التـي تـدرس فـي القسـم ومنهـا المراجـع المتخصصـة - 

التحليـل الموضوعـي - نظـم التصنيف - الببليوغرافيا -التكشـيف واالسـتخالص - النظـم االلية حيث 

بلـغ العـدد الكلـي للسـاعات لـكل مقـرر مـن هـذه المقـررات هـو )6 ( سـاعات )4 ( سـاعات منها 

مخصصـة للدراسـة النظريـة وبنسـبة مئويـة بلغـت )67%(  و)2( منهـا مخصصـة للدراسـة العمليـة 

وبنسـبة مئويـة بلغـت )33%( مـن المجمـوع الكلـي للسـاعات ومقـرر تدريـب عملي بواقـع )30 ( 

سـاعة عمليـة فقـط امـا المقررات االخـرى فلم يخصص سـاعات عملية لها وهي نصـوص متخصصة- 

مكتبـات وادب اطفـال حيـث بلـغ العـدد الكلي للسـاعات المخصصـة لها )4( جميع هذه السـاعات 

نظرية.

امـا المقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الرابعـة فبلـغ عددهـا )12( مقـرر حيـث تـم تخصيص 

سـاعات نظريـة وعمليـة لبعـض المقـررات التـي تـدرس فـي القسـم ومنهـا خدمـات المعلومـات 

والمكتبات -نظم اسـترجاع المعلومات -تحليل النظم -شـبكات المعلومات  حيث بلغ العدد الكلي 

للسـاعات لـكل مقـرر مـن هـذه المقـررات هـو )6 ( سـاعات )4 ( سـاعات منهـا مخصصة للدراسـة 

النظريـة وبنسـبة مئويـة بلغـت )67%(  و)2( منهـا مخصصة للدراسـة العملية وبنسـبة مئوية بلغت 

)33%( مـن المجمـوع الكلـي للسـاعات امـا المقررات االخرى فلم يخصص سـاعات عمليـة لها وهي 

نصـوص متخصصـة –المكتبـات ومراكـز المعلومات النوعية – علـم ادارة الوثائـق الجارية حيث بلغ 

العـدد الكلـي للسـاعات المخصصـة لها )4( جميـع هذه السـاعات نظرية.

اما اعداد اعضاء الهيئة التدريسية حسب القابهم العلمية فيوضحها الجدول االتي: -

النسبة المئويةالعدداللقب العلميالتسلسل

12%3أساتذة مساعدون متفرغون 1
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8%2مدرسون متفرغون 2

4%1اساتذة مساعدون 3

36%9مدرسون 4

8%2مدرسون مساعدون 5

16%4معيدون 6

16 %4طالب البحث  7

100%24المجموع

الجدول رقم )2( يوضح اعداد اعضاء الهيئة التدريسية لقسم المعلومات في جامعة حلوان 

وااللقاب العلمية

تبيـن مـن الجـدول رقـم )2( ان العـدد الكلـي ألعضـاء الهيئة التدريسـية بلغ )24( عضـو بالقاب 

علميـة مختلفـة حيـث حصـل اللقب العلمي مـدرس على اعلى نسـبة مئوية بلغـت )36%( يليه من 

هـم معيديـن وطـالب بحـث حيث بلغت النسـبة لكل واحد منهـم )16%( يليه من هم بلقب اسـتاذ 

مسـاعد متفـرغ بنسـبة مئويـة بلغت )12%( اما من هم بلقب اسـتاذ مسـاعد فقد حصلـوا على اقل 

نسـبة مئوية بلغت )%4(.

2- قسم المكتبات والمعلومات – جامعة المنصورة

يعد قسـم الوثائق والمكتبات والمعلومات أحد اهم أقسـام كليات اآلداب بالجامعات المصرية وهو 

القسـم األحدث بكلية اآلداب جامعة المنصورة حيث بدأت الدراسـة به في العام الجامعي 2005/2004 

وتـم تخريـج الدفعة األولى فـي العام الجامعي 2007/ 2008 لسـد احتياجات مكتبات محافظة الدقهلية 

وما يجاورها من محافظات وتتنوع الدراسـة في القسـم بين تخصصات المكتبات والمعلومات والوثائق 

بصورة تكاملية للوصول إلى خريج قادر على التعامل مع اآلليات والتقنيات الحديثة في عصر المعلومات 

والشبكات للوصول إلى مصادر المعلومات الالزمة لتحقيق التنمية البشرية.

الفرقة األولى

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولت

الفهرسة الوصفية فى المكتبات والوثائقمقدمة في المكتبات وعلم المعلومات1

التصنيف فى المكتبات والوثائقمدخل لدراسة الوثائق وتاريخ األرشيف2
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تاريخ العالم الحديث والمعاصرعلم األرشيف ) تمهيدي (3

مكتبة تاريخية إسالميةإحصاء ) تمهيدي (4

مقدمة في علوم الحاسب اآللياللغة العربية ) نحو وتعبير (5

اللغة األوربية الحديثةتاريخ الدولة العباسية6

حقوق اإلنسان والمبادئ القانونية العامةنشأة الخط العربي وتطوره7

الفرقة الثانية

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولت

التحليل الموضوعيخدمات المكتبات والمعلومات1

علم الوثائقالمصادر والمراجع العامة2

مصادر المطبوعات الحكومية وخدماتهاعلم االتصال المكتوب3

اللغة االوربيةعلم األرشيف ) متقدم (4

تطبيقات على الحاسب االلىإحصاء ) متقدم (5

تاريخ مصر الحديث ومصادرهاللغة العربية6

الفرقة الثالثة

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولت

المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيلميةالمصادر والمراجع المتخصصة1

بناء وتنمية المقتنيات2
المكتبات النوعية ) العامة والمدرسية والجامعية 

والمتخصصة (

مجموعات األرشيف المصريةإدارة المسجالت3

إدارة المكتبات ومراكز المعلوماتخدمة الوثائق )تمهيدي(4

الببليوجرافيالغة أوربية قديمة ) أو لغة شرقية (5

اللغة األوربية الحديثةتطبيقات على الحاسب اآللي ونظم المعلومات6

آثار وفنون إسالمية-7

الفرقة الرابعة

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولم

نظم استرجاع المعلوماتتشريعات المعلومات1
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علم المعلوماتخدمات التكشيف واالستخالص2

خدمة الوثائق )متقدم(صيانة وترميم أوعية المعلومات3

مناهج تحقيق التراث المخطوطمناهج البحث4

اللغة األوربية الحديثةاللغة الشرقية )فارسية أو تركية(5

تاريخ العرب ومصادرهمشروع باستخدام الحاسب اآللي6

الجدول رقم )3( يوضح المواد الدراسية لقسم المكتبات و المعلومات في جامعة المنصورة

تبيـن مـن الجـدول رقـم )3( ان العـدد الكلي للمقـررات الدراسـية لطلبة المرحلة االولى لقسـم 

المكتبـات والمعلومـات - جامعـة المنصورة هـو )14( مقـرر يتم فـي هذه المرحلـة تدريس الطلبة 

باسـتخدام نظـام الكورسـات حيـث يتـم تدريسـهم )7( مقـررات دراسـية فـي الفصـل االول وهـي 

مقدمـة فـي المكتبـات وعلـم المعلومات -مدخل لدراسـة الوثائق وتاريخ األرشـيف -علم األرشـيف 

) تمهيـدي( -إحصـاء ) تمهيـدي ( -اللغـة العربيـة ) نحـو وتعبيـر ( -تاريـخ الدولة العباسـية - نشـأة 

الخـط العربـي وتطـوره امـا المقـررات التـي يتـم تدريسـها فـي الفصـل الثانـي ايضـا )7( مقـررات 

وهـي الفهرسـة الوصفيـة فـي المكتبات والوثائـق - التصنيف فـي المكتبات والوثائـق -تاريخ العالم 

الحديـث والمعاصـر - مكتبـة تاريخيـة إسـالمية - مقدمـة في علوم الحاسـب اآللي - اللغـة األوربية 

الحديثـة -حقوق اإلنسـان والمبـادئ القانونيـة العامة.

امـا العـدد الكلـي للمقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الثانية لقسـم المكتبـات والمعلومات - 

جامعـة المنصورة هـو )12( مقـرر يتم في هذه المرحلة تدريس الطلبة باسـتخدام نظام الكورسـات 

حيـث يتـم تدريسـهم )6( مقررات دراسـية فـي الفصل االول وهـي خدمات المكتبـات والمعلومات 

- المصـادر والمراجـع العامـة - علم االتصال المكتوب -علم األرشـيف ) متقدم ( -إحصاء  ) متقدم ( 

- اللغـة العربيـة امـا المقررات التي يتم تدريسـها في الفصل الثاني ايضـا )6( مقررات وهي التحليل 

الموضوعـي - علـم الوثائـق - مصـادر المطبوعـات الحكوميـة وخدماتهـا -اللغة االوربيـة -تطبيقات 

على الحاسـب االلـي - تاريخ مصر الحديـث ومصادره.

امـا العـدد الكلـي للمقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلة الثالثـة لقسـم المكتبـات والمعلومات - 
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جامعـة المنصـورة هـو )13( مقرر يتم في هذه المرحلة تدريس الطلبة باسـتخدام نظام الكورسـات 

حيـث يتم تدريسـهم )6( مقررات دراسـية في الفصـل االول وهي المصـادر والمراجع المتخصصة - 

بنـاء وتنميـة المقتنيـات - إدارة المسـجالت -خدمـة الوثائق )تمهيدي( -لغة أوربيـة قديمة ) أو لغة 

شـرقية ( -تطبيقـات علـى الحاسـب اآللـي ونظـم المعلومات امـا المقـررات التي يتم تدريسـها في 

الفصـل الثانـي ايضا )7( مقـررات وهي المواد السـمعية والبصرية والمصغـرات الفيلمية- المكتبات 

العامـة والمدرسـية والجامعيـة والمتخصصـة (-مجموعـات األرشـيف المصريـة -إدارة  النوعيـة ) 

المكتبـات ومراكـز المعلومـات –الببليوجرافيـا -اللغة األوربيـة الحديثة -آثار وفنون إسـالمية.

امـا العـدد الكلـي للمقررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الرابعة لقسـم المكتبـات والمعلومات - 

جامعـة المنصـورة هـو )12( مقرر يتم في هذه المرحلة تدريس الطلبة باسـتخدام نظام الكورسـات 

حيـث يتـم تدريسـهم )6( مقررات دراسـية في الفصـل االول وهي تشـريعات المعلومات -خدمات 

التكشـيف واالسـتخالص -صيانة وترميم أوعية المعلومات -مناهج البحث -اللغة الشـرقية )فارسـية 

أو تركيـة( -مشـروع باسـتخدام الحاسـب اآللي -امـا المقررات التي يتم تدريسـها فـي الفصل الثاني 

ايضـا )6( مقـررات وهـي نظـم اسـترجاع المعلومـات -علـم المعلومات -خدمـة الوثائـق )متقدم(-

مناهـج تحقيـق التراث المخطـوط -اللغة األوربيـة الحديثة -تاريخ العـرب ومصادره.

اما اعداد اعضاء الهيئة التدريسية حسب القابهم العلمية فيوضحها الجدول االتي: -

النسبة المئويةالعدداللقب العلميالتسلسل

6 %1أستاذ دكتور1

61 %9مدرس2

33 %5معيدون3

100%15المجموع

الجدول رقم )4( يوضح اعضاء الهيئة التدريسية لقسم المعلومات في جامعة المنصورة وااللقاب 

العلمية

تبيـن مـن الجـدول رقـم )4( ان العـدد الكلـي ألعضـاء الهيئة التدريسـية بلغ )24( عضـو بالقاب 

علميـة مختلفـة حيـث حصـل اللقب العلمي مـدرس على اعلى نسـبة مئوية بلغـت )61%( يليه من 
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هـم معيـدون حيـث بلغـت نسـبته )33%(  امـا مـن هـم بلقب اسـتاذ دكتور فقـد حصلـوا على اقل 

نسـبة مئويـة بلغت )%6(.

3-قسم المكتبات والمعلومات – جامعة المنوفية

يعتبـر قسـم المكتبـات بجامعـة المنوفيـة هو أحد األقسـام الوليـدة في السـنوات األخيرة حيث 

أنشـئ عـام 1986 وبـدأت الدراسـة الفعليـة عـام 1990، وهـو يأتـي فـي اإلنشـاء كرابـع قسـماً علي 

مسـتوي مصـر بعـد أقسـام المكتبـات فـي القاهـرة واإلسـكندرية وطنطـا. وبـدأ بعـدد مـن الطالب 

ال يزيـد عـن 27 طالبـاً وعـدد 2 مدرسـين ومـدرس مسـاعد و4 معيديـن، ومـا لبـث القسـم أن تطور 

وانتهـج لـه خطـاً تكنولوجيـاً واضحـاً سـواء فـي المقـررات الدراسـية أو علـي مسـتوي الماجسـتير 

والدكتـوراه وذلـك لسـد احتياجات إقليم وسـط وجنوب الدلتا من المتخصصيـن في مجال المكتبات 

والمعلومـات  ويمكـن توضيـح المقـررات الدراسـية للقسـم من خـالل الجـدول االتي: -

الفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالفرقة

األولى

مدخل إلى علم الوثائقمدخل إلى علم المعلومات

مقدمة في العلوم البحتةتاريخ الكتب والمكتبات

نظم التصنيفإحصاء

تطبيقات حاسب آلينظم تشغيل حاسب

المواد السمعية والبصريةمقدمة في العلوم اإلنسانية

لغة فرنسية / ألمانية

اللغة العربية

الثانية

مقدمة في علم األرشيفطرق بحث علمي

مصادر المعلومات التقليدية
فهرسة وصفية )1(

تصنيف )1(بناء وتنمية مقتنيات

شبكات المعلومات وتكنولوجيا االتصالنظم قواعد بيانات

المراجع العامة-

لغة فرنسية / ألمانية-



33  .................................... ف. ف نلن ع  ال   .م   ف. ف مسل  لشر م ف   ف. ف للم   دلم  م .م

الثالثة

تكشيف واستخالصخدمات معلومات

مكتبات نوعيةفهرسة وصفية ) 2 (

مصادر التراث العربيتصنيف ) 2 (

فهرسة موضوعية
نظم استرجاع المعلومات

أرشيف إلكترونيأرشيف جارى

اتصال علمينصوص متخصصة

تدريب ميداني

الرابعة

قياسات المعلوماتمصادر مرجعية متخصصة

إدارة المكتبات ومراكز المعلوماتبرمجة

مشروع تخرجاستخدام االنترنت في المكتبات

تحليل وتصميم نظممخطوط عربي

خدمات المعلومات اإللكترونيةنصوص متخصصة

لغة عبرية أو فارسية

الجدول رقم )5( يوضح المواد الدراسية لقسم المكتبات و المعلومات في جامعة المنوفيه

تبيـن مـن الجـدول رقـم )5( ان العـدد الكلي للمقـررات الدراسـية لطلبة المرحلة االولى لقسـم 

المكتبـات والمعلومـات - جامعـة المنوفيه هـو )12( مقـرر يتـم في هـذه المرحلة تدريـس الطلبة 

باسـتخدام نظام الكورسـات حيث يتم تدريسـهم )5( مقررات دراسـية في الفصل االول وهي مدخل 

إلـى علـم المعلومات - تاريخ الكتب والمكتبات –إحصاء -نظم تشـغيل حاسـب -مقدمة في العلوم 

اإلنسـانية امـا المقـررات التـي يتم تدريسـها في الفصـل الثاني ايضـا )7( مقررات وهـي مدخل إلى 

علـم الوثائـق -مقدمـة فـي العلوم البحتة -نظـم التصنيف- تطبيقات حاسـب آلي -المواد السـمعية 

والبصريـة -لغة فرنسـية / ألمانيـة -اللغة العربية.

امـا العـدد الكلـي للمقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الثانية لقسـم المكتبـات والمعلومات - 

جامعـة المنوفيه هـو )10( مقـرر يتـم في هذه المرحلة تدريس الطلبة باسـتخدام نظام الكورسـات 

حيـث يتـم تدريسـهم )4( مقـررات دراسـية فـي الفصـل االول وهـي طـرق بحـث علمـي -مصـادر 

المعلومـات التقليديـة -بنـاء وتنميـة مقتنيات -نظم قواعد بيانـات اما المقررات التي يتم تدريسـها 

فـي الفصـل الثانـي ايضـا )6( مقررات وهي مقدمة في علم األرشـيف -فهرسـة وصفية )1( -تصنيف 
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)1(-شـبكات المعلومـات وتكنولوجيـا االتصـال -المراجـع العامة -لغة فرنسـية / ألمانية.

امـا العـدد الكلـي للمقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلة الثالثـة لقسـم المكتبـات والمعلومات - 

جامعـة المنوفيـه هـو )13( مقرر يتـم في هذه المرحلة تدريس الطلبة باسـتخدام نظام الكورسـات 

حيث يتم تدريسـهم )6( مقررات دراسـية في الفصل االول وهي خدمات معلومات -فهرسـة وصفية 

) 2 ( -تصنيـف ) 2 ( -فهرسـة موضوعيـة -أرشـيف جارى -نصوص متخصصة امـا المقررات التي يتم 

تدريسـها فـي الفصـل الثاني ايضـا )7( مقررات وهي تكشـيف واسـتخالص -مكتبـات نوعية-مصادر 

التـراث العربـي- نظم اسـترجاع المعلومات -أرشـيف إلكتروني -اتصال علمـي -تدريب ميداني.

امـا العـدد الكلـي للمقررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الرابعة لقسـم المكتبـات والمعلومات - 

جامعـة المنوفيـه هـو )11( مقرر يتـم في هذه المرحلة تدريس الطلبة باسـتخدام نظام الكورسـات 

حيـث يتـم تدريسـهم )5( مقـررات دراسـية فـي الفصـل االول وهـي مصـادر مرجعيـة متخصصـة- 

برمجـة -اسـتخدام االنترنـت فـي المكتبـات -مخطوط عربـي نصوص متخصصـة اما المقـررات التي 

يتـم تدريسـها فـي الفصـل الثانـي ايضـا )6( مقـررات وهـي قياسـات المعلومـات -إدارة المكتبـات 

ومراكـز المعلومـات -مشـروع تخرج -تحليـل وتصميم نظم -خدمـات المعلومـات اإللكترونية -لغة 

عبرية أو فارسـية

اما اعداد اعضاء الهيئة التدريسية حسب القابهم العلمية فيوضحها الجدول االتي: -

النسبة المئويةالعدداللقب العلميالتسلسل

3%1أستاذ غير متفرغ1

3%1أستاذ مساعد متفرغ2

6%2أستاذ3

3%1أستاذ مساعد4

34%10مدرس5

34%10مدرس مساعد6

17%5معيد7

100%30المجموع

الجدول رقم )6( يوضح اعضاء الهيئة التدريسية لقسم المعلومات في جامعة المنوفية وااللقاب العلمية
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تبيـن مـن الجـدول رقـم )6( ان العـدد الكلـي ألعضـاء الهيئة التدريسـية بلغ )30( عضـو بالقاب 

علميـة مختلفـة حيـث حصـل اللقب العلمـي مدرس ومدرس مسـاعد على اعلى نسـبة مئوية بلغت 

)61%( لـكل لقـب مـن هـذه االلقاب يليـه من هم معيدون حيـث بلغت نسـبته )17%(  اما من هم 

بلقب اسـتاذ غير متفرغ واسـتاذ مسـاعد متفرغ واسـتاذ مسـاعد فقد حصلوا على اقل نسـبة مئوية 

بلغـت )3%(  لـكل واحد منها.

4- قسم المكتبات والمعلومات - جامعة عين شمس

الفرقة األولىالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

0%-100%44مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات 1

0%-100%44مبادئ اإلحصاء 2

0%-100%44علم النفس االجتماعي والتربوي 3

4 
مقدمة في اإلنسانيات والعلوم 

االجتماعية
44%100-%0

0%-100%44مدخل إلى علم الوثائق 5

0%-100%44اللغة األجنبية األولى 6

0%-100%44طرق البحث العلمي 7

0%-100%44تاريخ الكتب والمكتبات 8

0%-100%44علم األرشيف 9

0%-100%44مقدمة في العلوم البحتة والتطبيقية 10

33%672%64الحاسب اآللي 11

0%-100%44اللغة العربية )نحو وصرف( 12

الفرقة الثانيةالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

20 %801 %54مصادر المعلومات 1

20 %801 %54الفهرسة الوصفية )1( 2

0%-100%44إدارة وتنمية المقتنيات 3

0%-100%44النشر الحديث ومؤسساته 4

5 
النظم اآللية في المكتبات ومراكز 

المعلومات
54% 801% 20
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0%-100%44اللغة العربية )تعبير( 6

%801 %54التصنيف )1( 7

8 
مصادر التراث العربي والحضارة 

اإلسالمية
54% 801% 20

9 
شبكات المعلومات وتكنولوجيا 

االتصاالت
44%100-%0

0%-100%44الوثائق العربية 10

0%-100%44خدمات المكتبات والمعلومات 11

0%-100%44اللغة األجنبية األولى 12

الفرقة الثالثةالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

20 %801 %54الفهرسة الحديثة

0%-100%44علم الكتابة العربية

20 %801 %54الفهرسة الوصفية )2(

مؤسسات المعلومات النوعية )المدرسية 

والعامة أو الجامعية والمتخصصة(
44%100-%0

0%-100%44الوثائق الجارية

20 %801 %54قواعد البيانات

20 %801 %54التصنيف )2(

مصادر المعلومات المتخصصة 

واإلنسانيات والعلوم االجتماعية أو 

العلوم البحتة والتطبيقية

54% 801% 20

20 %801 %54الببليوجرافيا

اإلنترنت وخدماتها في المكتبات ومراكز 

المعلومات
54% 801% 20

0%-100%44األرشيفات النوعية والمتخصصة

0%-100%44نصوص متخصصة باللغة األجنبية األولى

الفرقة الرابعةالتسلسل
العدد الكلي 

للساعات 

الساعات العمليةالساعات النظرية

%ت%ت

20 %801 %54نظم استرجاع المعلومات 1

0%-100%44المكتبات الرقمية 2
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0%-100%44المخطوط العربي 3

20 %801 %54التكشيف واالستخالص 4

0%-100%44النظم الخبيرة 5

0%-100%44التدريب العملي الميداني 6

0%-100%44االتصال العلمي والببليومتريقا 7

0%-100%44إدارة المكتبات ومراكز المعلومات 8

9 
تطبيقات البرمجيات في مجال المكتبات 

والمعلومات
54% 801% 20

20 %801 %54تحليل النظم 10

0%-100%44الوثائق العثمانية الحديثة 11

0%-100%44نصوص متخصصة باللغة األجنبية األولى 12

الجدول رقم )7( يوضح المواد الدراسية لقسم المعلومات في جامعة عين شمس وساعاتها 

النظرية والعملية

تبيـن مـن الجـدول رقـم )7( ان العـدد الكلي للمقـررات الدراسـية لطلبة المرحلة االولى لقسـم  

المكتبـات والمعلومـات - جامعـة عيـن شـمس هو )12( مقـرر حيـث ان جميع هـذه المقررات لم 

يخصـص لهـا سـاعات عمليـة وانما اقتصر تدريسـها على السـاعات النظرية باسـتثناء مقرر الحاسـب 

االلـي حيـث بلـغ العـدد الكلي للسـاعات المخصصة له )6( بلغ عدد السـاعات النظرية )4( سـاعات 

وبنسـبة مئويـة بلغـت )67%(  و)2( منهـا مخصصـة للدراسـة العمليـة وبنسـبة مئويـة بلغت )%33( 

مـن المجمـوع الكلـي للسـاعات مدخـل إلـى علـوم المكتبـات والمعلومـات -مبادئ اإلحصـاء -علم 

النفـس االجتماعـي والتربـوي -مقدمة في اإلنسـانيات والعلوم االجتماعية -مدخـل إلى علم الوثائق 

-اللغـة األجنبيـة األولـى -طـرق البحـث العلمي -تاريـخ الكتب والمكتبـات -علم األرشـيف -مقدمة 

فـي العلـوم البحتة والتطبيقية-الحاسـب اآللي -اللغة العربية )نحو وصـرف( حيث بلغ العدد الكلي 

للسـاعات المخصصـة لهـا )4( جميع هذه السـاعات نظرية.

امـا المقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الثانيـة فبلـغ عددهـا )12( مقـرر حيـث تـم تخصيص 

سـاعات نظريـة وعمليـة لبعـض المقـررات التـي تـدرس فـي القسـم ومنهـا مصـادر المعلومـات – 

الفهرسـة الوصفيـة – النظـم االلية في المكتبات ومراكز المعلومـات - التصنيف )1( - مصادر التراث 
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العربـي والحضـارة اإلسـالمية حيـث بلـغ العدد الكلي للسـاعات لكل مقـرر من هـذه المقررات هو 

)5 ( سـاعات )4 ( سـاعات منها مخصصة للدراسـة النظرية وبنسـبة مئوية بلغت )80%(  و)1( منها 

مخصصة للدراسـة العملية وبنسـبة مئوية بلغت )20%( من المجموع الكلي للسـاعات اما المقررات 

االخرى فلم يخصص سـاعات عملية لها وهي النشـر الحديث ومؤسسـاته- ادارة وتنمية المقتنيات- 

اللغـة العربيـة )تعبيـر( - شـبكات المعلومـات وتكنولوجيـا االتصـاالت -الوثائـق العربيـة- خدمـات 

المكتبـات والمعلومـات -اللغـة األجنبيـة األولى حيث بلغ العدد الكلي للسـاعات المخصصة لها )4( 

جميـع هذه السـاعات نظرية.

امـا المقـررات الدراسـية لطلبـة المرحلـة الرابعـة فبلـغ عددهـا )12( مقـرر حيـث تـم تخصيص 

سـاعات نظريـة وعمليـة لبعـض المقـررات التي تدرس في القسـم ومنهـا نظم اسـترجاع المعلومات 

–التكشـيف واالسـتخالص –تطبيقات البرمجيات في مجال المكتبات و المعلومات حيث بلغ العدد 

الكلـي للسـاعات لـكل مقـرر مـن هـذه المقـررات هـو )6 ( سـاعات )4 ( سـاعات منهـا مخصصـة 

للدراسـة النظرية وبنسـبة مئوية بلغت )67%(  و)2( منها مخصصة للدراسـة العملية وبنسـبة مئوية 

بلغـت )33%( مـن المجمـوع الكلي للسـاعات اما المقـررات االخرى فلم يخصص سـاعات عملية لها 

وهـي المكتبـات الرقمية -المخطـوط العربي -النظم الخبيـرة -التدريب العملـي الميداني -االتصال 

العلمـي والببليومتريقـا -إدارة المكتبـات ومراكـز المعلومـات -الوثائـق العثمانيـة الحديثة -نصوص 

متخصصـة باللغـة األجنبيـة األولـى حيث بلغ العدد الكلي للسـاعات المخصصة لهـا )4( جميع هذه 

السـاعات نظرية.

اما اعداد اعضاء الهيئة التدريسية حسب القابهم العلمية فيوضحها الجدول االتي: -

النسبة المئويةالعدداللقب العلميالتسلسل

15 %2مدرسون1

39 %5مدرسون مساعدون2

46 %6معيدون3

100%13المجموع

الجدول رقم )8( يوضح اعضاء الهيئة التدريسية لقسم المعلومات في جامعة عين شمس وااللقاب العلمية
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تبيـن مـن الجـدول رقـم )8( ان العـدد الكلـي ألعضـاء الهيئة التدريسـية بلغ )13( عضـو بالقاب 

علميـة مختلفـة حيـث حصل اللقب العلمي معيدون على اعلى نسـبة مئويـة بلغت )46%( يليه من 

هم مدرسـون مسـاعدون حيث بلغت نسـبته )39%(  اما من هم بلقب مدرسـون فقد حصلوا على 

اقل نسـبة مئويـة بلغت )%15( .

ثانيا: المقررات الدراسية لقسم تقنيات المعلومات والمكتبات في الجامعة المستنصرية 
وساعاتها النظرية والعملية

يعـد قسـم المعلومـات والمكتبـات مـن االقسـام الفريـدة التي تأسسـت في كليـة اآلداب حيث 

تأسـس عـام 1970-1971 وكان فـي وقتها يمنـح شـهادة الدبلـوم االولي وقد تأسـس بهدف االسـهام 

بالعمـل المكتبـي واالرتقـاء بهذه المهنـة للحاجة اليها بتأسـيس المكتبات بكافة انواعهـا ) الجامعية 

و المتخصصـة والعامـة والمدرسـية.... الـخ (. وفـي عـام 1980_1981 اصبـح القسـم يمنـح شـهادة 

البكالوريـوس ,  وفـي عـام 1986_1987 بـدأت الدراسـات العليـا / الماجسـتير لحاجـة القسـم الـى 

مواكبـة التطـور , ثـم فـي عـام 1992-1993 فتحـت دراسـة الدكتـوراه.ان هذا التطور شـمل تسـمية 

القسـم ايضـاً في حينه كان اسـمه قسـم المكتبات ثم اصبح قسـم المكتبـات والمعلومات واآلن هو 

قسـم المعلومـات والمكتبـات و مـا حدث مـن تطورات تكنولوجيـة انعكس على المناهج الدراسـية 

حيـث تـم اسـتحداث مـواد جديـدة تتمثـل بمـواد الحاسـوب ونظـم المعلومـات وقواعـد البيانـات 

وتقنيـات المعلومـات وحوسـبة العمليـات المكتبيـة وخـزن واسـترجاع المعلومات وغيرهـا وادخال 

الوسـائل الحديثـة فـي عملية التعليـم  في المجاليـن النظري والتطبيقي بالنسـبة للدراسـات االولية  

اضافـة الـى اتبـاع نظـام الكورسـات للمرحلـة االولـى في العام الـدر اسـي 2017-2018 وتـم التغيير 

اعتمـاد علـى التطـورات الحاصلـة في اقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبات.

تـم اعتمـاد صيـغ تعـاون بيـن القسـم واالقسـام المناظـرة فـي الجامعات ومنهـا جامعـة البصرة 

التـي اعتمـدت علـى المفـردات الدراسـية المطبقـة في القسـم مـن اجـل توحيدها بيـن الجامعتين 

والسـاعات النظريـة والعمليـة واتبـاع نظام الكورسـات للمرحلة االولـى فضال عن صيـغ التعاون بين 

القسـم والمكتبـات االخـرى ومنهـا المكتبـة الوطنيـة  من خـالل  تعرف القسـم على اهـم متطلبات 

سـوق العمـل للطلبـة بعـد تخرجهـم مـن الجامعـة بهـدف تأهيلهـم تأهيال يضمـن لهم ايجـاد فرص 
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عمـل وهـذا مـا طبقتـه المكتبـة الوطنيـة حيث سـعت الى توفيـر فرص عمـل للطلبـة االوائل بصفة 

عقـد او اجـور يومية.

تعد الطرق التي يعتمد عليها اعضاء الهيئة التدريسـية من الطرق المناسـبة حيث يتم اسـتخدام 

جهـاز داتاشـو فـي عـرض المـادة العلميـة للطلبـة فضـال عـن القيـام بالزيـارات العلميـة للمكتبـات 

الجامعيـة ومنهـا دار الكتـب والوثائـق الوطنية ومكتبة الصحابي حجر بن عـدي ومكتبة كلية االداب 

في الجامعة المسـتنصرية فضال عن تكليفهم للقيام بالبحوث مما يوسـع معارفهم وتشـجيعهم على 

كيفيـة اسـتخدام المكتبـة والبحـث عن مصـادر المعلومـات المتوفرة فيهـا والخدمات التـي تقدمها 

لهم.

ال تتوفـر التسـهيالت الالزمـة لتغيير عدد السـاعات العمليـة والنظرية للمقررات الدراسـية حيث 

ان تغييرهـا يتطلـب دراسـة مسـتفيضة والحصـول على موافقات رسـمية مـن اللجنـة القطاعية التي 

تتولـى مسـؤولية تغيير المقررات الدراسـية من حيـث المفردات وعدد السـاعات النظرية والعملية.

ال توجد مقترحات بشـأن تطوير المقررات الدراسـية حيث بدأ القسـم نشـاطاته في مجال تغيير 

مفـردات المقـررات الدراسـية وادخال المفـردات التي تواكب التطورات العلميـة الحاصلة في مجال 

العمـل المكتبـي ومنهـا تدريس قواعد RDA  في مـادة تنظيم اوعية موضوعي.

المناهج الدراسية للمرحلة األولى/الكورس األول

عدد الساعات العملية
عدد الساعات 

النظرية
العدد الكلي 

للساعات
المناهج التسلسل

% ت % ت

% 50 2 % 50 2 4 تنظيم اوعية وصفي ج1

% 50 2 % 50 2 4
تنظيم اوعية موضوعي 

ج1

% 50 2 % 50 2 4 مراجع عربية تقليدية

%0 0 % 100 1 1 حاسوب

% 0 0  %100 1 1 لغة إنكليزية

% 0 0  %100 2 2 لغة عربية

% 0 0  %100 1 1 حقوق االنسان
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المناهج الدراسية للمرحلة األولى/الكورس الثاني

عدد الساعات 

العملية
عدد الساعات النظرية العدد الكلي 

للساعات
المناهج التسلسل

% ت % ت

% 50 2 % 50 2 4 تنظيم اوعية وصفي ج2

% 50 2 % 50 2 4
تنظيم اوعية موضوعي 

ج2

% 50 2 % 50 2 4 مراجع عربية الكترونية

% 100 1 % 0 0 1 حاسوب

% 50 2 % 50 2 4
المدخل الى علم 

المعلومات والمكتبات

% 0 0 % 100 1 1 ديمقراطية

الجدول رقم )9( يوضح المواد الدراسية لقسم المعلومات في الجامعة المستنصرية للمرحلة 

االولى وساعاتها النظرية والعملية

تبيـن مـن الجـدول رقـم )9( ان العـدد الكلي للمقـررات الدراسـية لطلبة المرحلة االولى لقسـم  

المكتبـات والمعلومـات - الجامعـة المسـتنصرية هو )13( مقـرر حيـث ان بعـض هـذه المقـررات 

تـم تخصيـص لهـا سـاعات عمليـة في تدريسـها تنظيـم اوعيـة وصفـي ج1 -تنظيم اوعيـة موضوعي 

ج1 -مراجـع عربيـة تقليديـة  - المدخـل الـى علـم المعلومـات والمكتبـات - تنظيـم اوعيـة وصفي 

ج2 - تنظيـم اوعيـة موضوعـي ج2 -مراجـع عربيـة الكترونيـة حيـث بلـغ العـدد الكلـي للسـاعات 

المخصصـة لـكل منهـا )4( بلـغ عـدد السـاعات النظريـة )2( سـاعات وبنسـبة مئويـة بلغـت )%50(  

و)2( منهـا مخصصـة للدراسـة العمليـة وبنسـبة مئوية بلغـت )50%( من المجموع الكلي للسـاعات 

امـا المقـررات التـي لم يتم تخصيص سـاعات عملية في تدريسـها هي ديمقراطية – حاسـوب-  لغة 

إنكليزيـة -لغـة عربيـة -حقوق االنسـان حيث بلغ العدد الكلي للسـاعات المخصصة لـكل منها )1(.

المناهج الدراسية للمرحلة الثانية 

عدد الساعات العملية عدد الساعات النظرية العدد الكلي 

للساعات
المناهج التسلسل

% ت % ت

% 50 2 % 50 2 4 تنظيم اوعية موضوعي 1 
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% 50 2 % 50 2 4 تنظيم اوعية وصفي 2 

% 0 0 % 100 2 2 إدارة مؤسسات المعلومات 3 

% 0 0 % 100 3 3 مراجع اجنبية 4 

% 0 0 % 100 2 2 الوثائق واالرشيف 5 

% 50 2 % 50 2 4
نظم معلومات وقواعد 

البيانات
6 

% 0 0 % 100 2 2 اللغة العربية 7 

% 0 0 % 100 2 2 اللغة اإلنكليزية 8 

% 0 0 % 100 2 2
تقنيات المعلومات 

واالتصاالت
9 

الجدول رقم )10( يوضح المواد الدراسية لقسم المعلومات في الجامعة المستنصرية للمرحلة 

الثانية وساعاتها النظرية والعملية

تبيـن مـن الجـدول رقم )10( ان العـدد الكلي للمقررات الدراسـية لطلبة المرحلة الثانية لقسـم  

المكتبـات والمعلومـات - الجامعـة المسـتنصرية هو )9( مقـرر حيـث ان بعض هـذه المقررات تم 

تخصيـص لهـا سـاعات عمليـة فـي تدريسـها تنظيـم اوعية وصفـي -تنظيـم اوعية موضوعـي  - نظم 

معلومـات وقواعـد البيانـات حيـث بلـغ العـدد الكلي للسـاعات المخصصة لـكل منهـا )4( بلغ عدد 

السـاعات النظريـة )2( سـاعات وبنسـبة مئوية بلغـت )50%(  و)2( منها مخصصة للدراسـة العملية 

وبنسـبة مئويـة بلغـت )50%( مـن المجمـوع الكلـي للسـاعات اما المقـررات التي لم يتـم تخصيص 

سـاعات عمليـة في تدريسـها هـي إدارة مؤسسـات المعلومات -مراجـع اجنبية-الوثائق واالرشـيف-

اللغـة العربيـة -اللغـة اإلنكليزية -تقنيات المعلومـات واالتصاالت حيث بلغ العدد الكلي للسـاعات 

المخصصـة لـكل منهـا )2( باسـتثناء مقـرر مراجـع اجنبية تم تخصيـص )3( سـاعات نظرية لها.

المناهج الدراسية للمرحلة الثالثة 

عدد الساعات العملية عدد الساعات النظرية
العدد الكلي للساعات المناهج التسلسل

% ت % ت

% 0 0 % 100 3 3 علم المعلومات  

% 0 0 % 100 3 3 مصادر معلومات  

% 0 0 % 100 2 2 علم االحصاء   
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% 0 0 % 100 3 3 نظم تصنيف  

% 0 0 % 100 2 2 نصوص مكتبية  

% 67 2 % 33 1 3 حوسبة عمليات مكتبية  

% 0 0 % 100 2 2 طرق بحث  

% 100 4 % 0 0 4 تطبيق عملي  

الجدول رقم )11( يوضح المواد الدراسية لقسم المعلومات في الجامعة المستنصرية للمرحلة 

الثالثة وساعاتها النظرية والعملية

تبيـن مـن الجـدول رقم )11( ان العـدد الكلي للمقررات الدراسـية لطلبة المرحلة الثالثة لقسـم  

المكتبـات والمعلومـات - الجامعـة المسـتنصرية هو )8( مقـررات حيث ان هذه المقـررات لم يتم 

تخصيـص سـاعات عمليـة فـي تدريسـها وهـي علـم المعلومـات -مصـادر معلومـات -علـم االحصاء 

-نظم تصنيف -نصوص مكتبية -طرق بحث وانما اقتصر تدريسـها على السـاعات النظرية  باسـتثناء 

مقـرر تطبيـق عملـي  حيـث بلغ العدد الكلي للسـاعات المخصصة لكل منها )4(  وجميعها سـاعات 

عملية ومقرر حوسـبة عمليات مكتبية حيث بلغ عدد السـاعات النظرية )1( سـاعات وبنسـبة مئوية 

بلغـت )33%(  و)2( منهـا مخصصـة للدراسـة العمليـة وبنسـبة مئويـة بلغـت )67%( مـن المجموع 

للساعات. الكلي 

المناهج الدراسية للمرحلة الرابعة

عدد الساعات 

العملية

عدد الساعات 

النظرية
العدد الكلي 

للساعات
المناهج التسلسل

% ت % ت

% 0 0 % 100 3 3 خزن واسترجاع المعلومات

% 0 0 % 100 3
3

مصادر المعلومات التقليدية 

وااللكترونية

% 0 0 % 100 2 2 بناء مجموعات مكتبية

% 0 0 % 100 2 2 بحث تخرج )سمنر(

% 0 0 % 100 2 2 الببليوغرافيا

% 0 0 % 100 3 3 شبكات المعلومات
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% 0 0 % 100 2 2 المخطوطات العربية

% 100 4 % 0 0 4 التطبيق العملي

الجدول رقم )12( يوضح المواد الدراسية لقسم المعلومات في الجامعة المستنصرية للمرحلة 

الرابعة وساعاتها النظرية والعملية

تبيـن مـن الجدول رقـم )12( ان العدد الكلي للمقررات الدراسـية لطلبة المرحلة الرابعة لقسـم  

المكتبـات والمعلومـات - الجامعـة المسـتنصرية هو )8( مقـررات حيـث ان هـذه المقـررات لـم 

يتـم تخصيـص سـاعات عملية في تدريسـها وهي خـزن واسـترجاع المعلومات -مصـادر المعلومات 

-شـبكات  )سـمنر(-الببليوغرافيا  تخـرج  مكتبية-بحـث  مجموعـات  -بنـاء  وااللكترونيـة  التقليديـة 

المعلومـات -المخطوطـات العربيـة وانمـا اقتصـر تدريسـها على السـاعات النظرية  باسـتثناء مقرر 

تطبيق عملي  حيث بلغ العدد الكلي للسـاعات المخصصة لكل منها )4(  وجميعها سـاعات عملية.

اما اعداد اعضاء الهيئة التدريسية حسب القابهم العلمية فيوضحها الجدول االتي: -

النسبة المئويةالعدداللقب العلميالتسلسل

42%11استاذ مساعد

8%2استاذ

46%12مدرس

4%1مدرس مساعد

100%26المجموع

 الجدول رقم )13( يوضح اعضاء الهيئة التدريسية لقسم تقنيات المعلومات والمكتبات في 

الجامعة المستنصرية وااللقاب العلمية

تبيـن مـن الجـدول رقـم )13( ان العدد الكلـي ألعضاء الهيئة التدريسـية بلـغ )26( عضو بالقاب 

علميـة مختلفـة حيـث حصـل اللقب العلمي مـدرس على اعلى نسـبة مئوية بلغـت )46%( يليه من 

هم بلقب اسـتاذ مسـاعد حيث بلغت نسـبته )42%(  اما من هم بلقب مدرس مسـاعد فقد حصلوا 

على اقل نسـبة مئويـة بلغت )%4( .
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ثالثا: اوجه التشابه واالختالف بين المقررات الدراسية ألقسام تقنيات المعلومات 
والمكتبات في الجامعات المصرية والجامعة المستنصرية وفق المراحل الدراسية 

يمكـن توضيـح اوجـه التشـابه بين المقررات الدراسـية ألقسـام تقنيـات المعلومـات والمكتبات 

فـي الجامعـات المصرية والجامعة المسـتنصرية وفق المراحل الدراسـية المختلفة لطلبة الدراسـات 

االوليـة مـن خالل الجـدول التالي: -

الجامعة المستنصريةالمرحلة
جامعة 

حلوان
جامعة المنوفيهجامعة عين شمسجامعة المنصورة

االولى

المدخل الى علم 

المعلومات والمكتبات
-

مقدمة في المكتبات 

ومراكز المعلومات

مدخل الى علم 

المعلومات 

والمكتبات

مدخل الى علم 

المعلومات 

والمكتبات

-اللغة العربية
اللغة العربية) نحو 

وتعبير(

اللغة العربية)نحو 

وصرف(
اللغة العربية

-حاسوب
مقدمة في علوم 

الحاسب االلي
الحاسب االلي

تطبيقات حاسب 

الي

حقوق االنسان 

والديمقراطية
-

حقوق االنسان 

والمبادئ القانونية 

العامة

--

الثانية

-الوثائق واالرشيف
علم االرشيف –علم 

الوثائق
الوثائق العربية

مقدمة في علم 

االرشيف

--تحليل موضوعي-تنظيم اوعية موضوعي

نظم معلومات وقواعد 

بيانات

قواعد 

البيانات
-

النظم االلية في 

المكتبات ومراكز 

المعلومات

نظم قواعد 

بيانات

فهرسة وصفيةالفهرسة الوصفية--تنظيم اوعية وصفي

تقنيات المعلومات 

والمكتبات
--

شبكات المعلومات 

وتكنولوجيا 

االتصاالت

شبكات 

المعلومات 

وتكنولوجيا 

االتصاالت

اللغة العربية
اللغة العربية

--اللغة العربية
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الثالثة

التصنيفالتصنيف-نظم تصنيفنظم تصنيف

تطبيق عملي
تدريب 

عملي
تدريب ميداني--

حوسبة عمليات مكتبية
النظم االلية 

في المكتبات

تطبيقات على الحاسب 

االلي ونظم المعلومات
-

نظم استرجاع 

المعلومات

الرابعة

خزن واسترجاع 

المعلومات

نظم 

استرجاع 

المعلومات

نظم استرجاع 

المعلومات

نظم استرجاع 

المعلومات
-

المخطوطات العربية
المخطوط 

العربي

مناهج تحقيق التراث 

المخطوط
المخطوط العربيالمخطوط العربي

التطبيق العملي
تدريب 

عملي
-

التدريب العملي 

الميداني
-

مشروع تخرج-مناهج البحث-بحث تخرج

الجدول رقم )14( يوضح اوجه التشابه بين المقررات الدراسية ألقسام تقنيات المعلومات 

والمكتبات في الجامعات المصرية والجامعة المستنصرية

ويمكـن توضيح اوجه االختالف بين المقررات الدراسـية ألقسـام تقنيـات المعلومات والمكتبات 

فـي الجامعـات المصرية والجامعة المسـتنصرية وفق المراحل الدراسـية المختلفة لطلبة الدراسـات 

االوليـة من خالل الجـدول التالي: -

المرحلة
الجامعة 

المستنصرية
جامعة المنوفيهجامعة عين شمسجامعة المنصورةجامعة حلوان
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االولى

تنظيم اوعية 

وصفي ج1
-

مدخل لدراسة 

الوثائق وتاريخ 

األرشيف

مبادئ اإلحصاء
مدخل إلى علم 

الوثائق

تنظيم اوعية 

موضوعي ج1
-

علم األرشيف ) 

تمهيدي (

علم النفس 

االجتماعي 

والتربوي

مقدمة في العلوم 

البحتة

مراجع عربية 

تقليدية
إحصاء ) تمهيدي (-

مقدمة في 

اإلنسانيات والعلوم 

االجتماعية

نظم التصنيف

-لغة إنكليزية
تاريخ الدولة 

العباسية

مدخل إلى علم 

الوثائق

المواد السمعية 

والبصرية

تنظيم اوعية 

وصفي ج2
-

نشأة الخط العربي 

وتطوره

اللغة األجنبية 

األولى

لغة فرنسية / 

ألمانية

تنظيم اوعية 

موضوعي ج2
-

الفهرسة الوصفية 

في المكتبات 

والوثائق

طرق البحث 

العلمي

تاريخ الكتب 

والمكتبات

مراجع عربية 

الكترونية
-

التصنيف في 

المكتبات والوثائق

تاريخ الكتب 

والمكتبات
إحصاء

--
تاريخ العالم 

الحديث والمعاصر
علم األرشيف

نظم تشغيل 

حاسب

--
مكتبة تاريخية 

إسالمية

مقدمة في العلوم 

البحتة والتطبيقية

مقدمة في العلوم 

اإلنسانية

--
اللغة األوربية 

الحديثة
--



48  .مرللولا .نل ملر  ا .ناق.م.ا .ن م.شمر نتيار .ن م.شلا .متنمر لا لف رقمملا .ناثيدحلا ت.ناجتالا

الثانية

اللغة اإلنكليزية

الوصف 

الببليوجرافي لغير 

المطبوعات

خدمات المكتبات 

والمعلومات
تصنيف )1(مصادر المعلومات

تنظيم اوعية 

وصفي

المراجع والمصادر 

العامة

المصادر والمراجع 

العامة

إدارة وتنمية 

المقتنيات
المراجع العامة

إدارة مؤسسات 

المعلومات
إدارة السجالت

علم االتصال 

المكتوب

النشر الحديث 

ومؤسساته

لغة فرنسية / 

ألمانية

طرق بحث علميالتصنيف )1(إحصاء ) متقدم (إحصاء متقدممراجع اجنبية

-
بناء وتنمية 

المقتنيات
التحليل الموضوعي

مصادر التراث 

العربي والحضارة 

اإلسالمية

مصادر المعلومات 

التقليدية

-
اللغة األوربية 

األولى

خدمات المكتبات 

والمعلومات

بناء وتنمية 

مقتنيات

علم الوثائقالتصنيف-
اللغة األجنبية 

األولى
-

-
مراجع ومصادر 

التراث

مصادر المطبوعات 

الحكومية وخدماتها
--

-
مناهج وطرق 

البحث العلمي
--اللغة االوربية

-
اللغة األوربية 

األولى

تاريخ مصر 

الحديث ومصادره
--

الثالثة

علم المعلومات
المراجع 

المتخصصة

المصادر والمراجع 

المتخصصة
خدمات معلوماتالفهرسة الحديثة

مصادر معلومات
التحليل الموضوعي 

)عام(

بناء وتنمية 

المقتنيات
علم الكتابة العربية

فهرسة وصفية 

) 2 (

علم االحصاء

نصوص متخصصة 

في المكتبات 

باللغة اإلنجليزية

إدارة المسجالت
الفهرسة الوصفية 

)2(
فهرسة موضوعية
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نصوص مكتبية
نصوص متخصصة 

باللغة العربية

خدمة الوثائق 

)تمهيدي(

مؤسسات 

المعلومات النوعية 

)المدرسية والعامة 

أو الجامعية 

والمتخصصة(

أرشيف جارى

طرق بحث
اللغة األوربية 

األولى

لغة أوربية قديمة ) 

أو لغة شرقية (
نصوص متخصصةالوثائق الجارية

الببليوجرافياتطبيق عملي

المواد السمعية 

والبصرية 

والمصغرات 

الفيلمية

أرشيف إلكترونيقواعد البيانات

-
التكشيف 

واالستخالص

المكتبات النوعية ) 

العامة والمدرسية 

والجامعية 

والمتخصصة (

مصادر المعلومات 

المتخصصة 

واإلنسانيات 

والعلوم االجتماعية 

أو العلوم البحتة 

والتطبيقية

اتصال علمي

-
مكتبات وأدب 

األطفال

مجموعات 

األرشيف المصرية
تكشيف واستخالصالببليوجرافيا

-
إدارة المكتبات 

ومراكز المعلومات

اإلنترنت وخدماتها 

في المكتبات 

ومراكز المعلومات

مكتبات نوعية

الببليوجرافيا-
األرشيفات النوعية 

والمتخصصة

مصادر التراث 

العربي

-
اللغة األوربية 

الحديثة

نصوص متخصصة 

باللغة األجنبية 

األولى

-

--آثار وفنون إسالمية-
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الرابعة

مصادر المعلومات 

التقليدية 

وااللكترونية

تشريعات 

المعلومات

تشريعات 

المعلومات
المكتبات الرقمية

مصادر مرجعية 

متخصصة

بناء مجموعات 

مكتبية

خدمات المعلومات 

والمكتبات

خدمات التكشيف 

واالستخالص

التكشيف 

واالستخالص
برمجة

الببليوغرافيا

نصوص متخصصة 

في المكتبات 

باللغة اإلنجليزية

صيانة وترميم 

أوعية المعلومات
النظم الخبيرة

استخدام االنترنت 

في المكتبات

شبكات المعلومات
تحليل وتصميم 

النظم

اللغة الشرقية 

)فارسية أو تركية(

االتصال العلمي 

والببليومتريقا
نصوص متخصصة

-
المكتبات ومراكز 

المعلومات النوعية

مشروع باستخدام 

الحاسب اآللي

إدارة المكتبات 

ومراكز المعلومات
قياسات المعلومات

علم المعلوماتشبكات المعلومات-

تطبيقات 

البرمجيات في 

مجال المكتبات 

والمعلومات

إدارة المكتبات 

ومراكز المعلومات

-
علم إدارة الوثائق 

الجارية

خدمة الوثائق 

)متقدم(
تحليل النظم

تحليل وتصميم 

نظم

--
اللغة األوربية 

الحديثة

الوثائق العثمانية 

الحديثة

خدمات المعلومات 

اإللكترونية

--
تاريخ العرب 

ومصادره

نصوص متخصصة 

باللغة األجنبية 

األولى

لغة عبرية أو 

فارسية

الجـدول رقـم )15( يوضـح اوجـه االختالف بين المقررات الدراسـية ألقسـام تقنيـات المعلومات 

والمكتبـات في الجامعـات المصرية والجامعة المسـتنصرية
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النتائج
توصل البحث الى مجموعة من النتائج وهي كما يلي: -

قلـة عـدد المقـررات الدراسـية المحـددة لكل مرحلـة من المراحل الدراسـية لقسـم تقنيات . 1

المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـة المسـتنصرية مقارنة مع المقررات الدراسـية لألقسـام 

المماثلـة في الجامعـات المصرية.

قلة عدد السـاعات العملية المخصصة للمقررات الدراسـية مقارنة بالسـاعات النظرية وهذا . 2

ينطبـق على جميع المكتبـات عينة البحث.

قلـة اوجـه التشـابه بيـن المقـررات الدراسـية فـي الجامعـة المسـتنصرية واقسـام تقنيـات . 3

المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـات المصريـة عينـة البحـث.

وجـود أوجـه اختـالف بيـن المقـررات الدراسـية في الجامعـة المسـتنصرية واقسـام تقنيات . 4

المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعات المصرية عينة البحث وعلى مسـتوى جميع المراحل 

الدراسـية  للدراسـات االولية.

وجـود صيغ تعاون بين القسـم واالقسـام المناظـرة في الجامعات ومنها جامعـة البصرة التي . 5

اعتمـدت علـى المفردات الدراسـية المطبقة في القسـم مـن اجل توحيدها بيـن الجامعتين 

والسـاعات النظريـة والعمليـة  واقتصـرت صيغ التعاون على المسـتوى المحلي فقط.

يعتمـد اعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي القسـم علـى الطـرق الحديثـة فـي القـاء المحاضرات . 6

حيـث يتـم اسـتخدام جهـاز داتاشـو فـي عـرض المـادة العلميـة للطلبة.

  اشـراك الطلبـة فـي زيـارات علمية للمكتبات الجامعيـة ومنها دار الكتـب والوثائق الوطنية . 7

ومكتبـة الصحابـي حجـر بن عدي ومكتبة كليـة اآلداب في الجامعة المسـتنصرية.

ال تتوفـر التسـهيالت الالزمـة لتغييـر عـدد السـاعات العمليـة والنظريـة للمقررات الدراسـية . 8

حيـث ان تغييرهـا يتطلـب دراسـة مسـتفيضة والحصـول علـى موافقات رسـمية مـن اللجنة 

القطاعيـة التـي تتولـى مسـؤولية تغييـر المقـررات الدراسـية مـن حيـث المفـردات وعـدد 
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السـاعات النظريـة والعملية.

المقترحات
بعد التوصل الى مجموعة من النتائج تم وضع مجموعة من المقترحات وهي كما يلي: -. 1

زيـادة عـدد المقررات الدراسـية المحددة لكل مرحلة من المراحل الدراسـية لقسـم تقنيات . 2

المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـة المسـتنصرية مقارنة مع المقررات الدراسـية لألقسـام 

المماثلـة في الجامعـات المصرية.

زيـادة عـدد السـاعات العمليـة المخصصـة للمقـررات الدراسـية مقارنـة بالسـاعات النظرية . 3

وهـذا ينطبـق على جميـع المكتبـات عينـة البحث.

ايجـاد صيـغ تعـاون بيـن القسـم واالقسـام المناظـرة فـي الجامعـات االخرى على المسـتوى . 4

الدولـي مـع الجامعـات العربيـة واالجنبية.

يعتمـد اعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي القسـم علـى الطـرق الحديثـة فـي القـاء المحاضرات . 5

حيـث يتـم اسـتخدام جهـاز داتاشـو فـي عـرض المـادة العلميـة للطلبة.

  توفيـر التسـهيالت الالزمـة لتغيير عدد السـاعات العملية والنظرية للمقررات الدراسـية من . 6

خالل القيام  بدراسـة مسـتفيضة والحصول على موافقات رسـمية من اللجنة القطاعية التي 

تتولـى مسـؤولية تغييـر المقـررات الدراسـية من حيـث المفردات وعـدد السـاعات النظرية 

والعملية.
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قائمة المصادر 
موضي بنت ابراهيم.البرامج االكاديمية في اقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات السعودية: تقويمها ومدى . 1

تلبيتها الحتياجات سوق العمل.- الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2009. ص 12.

دراسات . 2 رؤية خليجية.- مجلة  الثالثة:  االلفية  في  والمعلومات  المكتبات  اخصائي  الله.اعداد  عبد  بن  سيف 
المعلومات. ع 6، 2009.متاح على http: //www.informationstudies.net/issu  بتاريخ 2018-12-14.

ادارة البرامج الدراسية والتطوير. دليل تطوير الخطط الدراسية.- الرياض: جامعة المجمعة، 2016. ص 16.. 3

زينب عبد الواحد سلمان. تدريس تكنولوجيا المعلومات في اقسام المكتبات والمعلومات التابعة للمعاهد في . 4
هيئة التعليم التقني.- مجلة التقني. مج 22، ع5، 2009. ص ص 139-138.

دراسة . 5 العراقية:  المعاهد  في  والمكتبات  المعلومات  الدراسية ألقسام  المقررات  واقع  الله.  عبد  نوري  خالد 
مقارنة مع نماذج في المعاهد العربية واالجنبية.- مجلة كلية التربية االساسية._ مج 21، ع89، 2015. ص ص 

.841-840
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ملحق )1(
اسئلة المقابلة مع اللجنة العلمية في القسم

1- هـل حدثت تغييرات في المقررات الدراسـية لقسـم تقنيات المعلومـات والمكتبات فما هي 

تلـك التغييرات اذكرها رجاءا ؟

2- هـل توجـد اليـات محـددة تعتمد عند وضـع المقررات الدراسـية واالمور المتعلقـة بتحديثها 

فما هـي تلك االليـات اذكرها ؟

3- هـل توجـد صيـغ تعـاون بين القسـم واالقسـام المناظـرة في الجامعـات االخرى سـواء كانت 

محليـة او عالمية ؟ 

4- هـل هنـاك صيـغ تعـاون بين والقسـم وسـوق العمـل للتعرف علـى متطلبات الواقـع الفعلي 

للطلبـة بعـد تخرجهم ؟

5-هـل توجـد مقـررات لـم يتـم ادراجهـا ضمـن الخطـة الدراسـية للقسـم والتـي تسـاعد علـى 

اكتسـاب مهـارات اساسـية لحياتـه المهنيـة ؟

6- هـل الطـرق التـي يعتمـد عليهـا اعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي تدريسـهم تعـد مـن الطـرق 

المناسـبة إليصـال المعلومـة الـى الطلبـة ؟

7- هـل يتـم االعتمـاد علـى انشـطة تعليميـة معينـة لتنميـة معـارف الطلبـة وتعزيـز الجوانـب 

النظريـة التـي يتـم  تدريسـها ؟

8- هـل تتوفـر التسـهيالت الالزمة لزيادة السـاعات العمليـة للمقررات الدراسـية التي تدرس في 

القسم ؟

9- ما هي مقترحاتك التي تراها ضرورية لتطوير المقررات الدراسية المتبعة في القسم ؟



االتجاهــات الحديثــة للمفهرســين فــي 
المكتبــات االكاديميــة اللبنانيــة

واقع التكوين والتدريب

د.أمل قشور

كلية االعالم، اجلامعة اللبنانية
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المستخلص: 
شـهدت الفهرسـة تطـوراً متسـارعاً في السـنوات الماضيـة من حيـث تقنياتها وأشـكالها، ما فرض 

على المفهرسـين ضرورة مجاراتها، واتقان العمل من خاللها. وقد هدفت هذه الدراسـة إلى التعرّف 

علـى آراء واتجاهـات المفهرسـين حـول االدوار الجديدة لخدمات الفهرسـة في المكتبـات الجامعية 

اللبنانيـة فـي القطاعيـن العـام والخاص في ظل البيئـة الرقمية والتطـورات المعرفيـة والتكنولوجية، 

اضافـًة الى المهـارات واإلحتياجات التدريبيـة المطلوبة منهم.

كمـا بحثـت الدراسـة في دور الذي يقوم به قسـم المكتبـات والمعلومات في الجامعـة اللبنانية 

مـن خـالل المنهـج الجديد المعتمـد، في اعداد مفهرسـين ملمين بقواعد الفهرسـة الجديدة قادرين 

على التأقلم مـع التطورات.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبيان والمقابلة كأدوات لجمع 

البيانات، وشـملت الدراسـة المفهرسـين في المكتبات الجامعية اللبنانية المتواجدة في نطاق بيروت 

االداريـة وضواحيها، اضافًة إلى عينة من اسـاتذة قسـم المكتبـات والمعلومات في الجامعة اللبنانية.

وتوصلـت الدراسـة الـى مجموعة مـن النتائج ابرزها ضعف التمّكن من اسـتخدام قواعد الفهرسـة 

الجديـدة لـدى المفهرسـين فـي المكتبـات االكاديميـة فـي القطاع العـام مقارنـًة مع المفهرسـين في 

الجامعات التابعة للقطاع الخاص بسبب قلة اخضاعهم للبرامج والدورات التدريبية وضعف االمكانات 

المادية. 

كمـا توصلـت الدراسـة مـن خـالل المقابالت الـى التعرف علـى مجموعة مـن المقررات الدراسـية 

الجديدة المرتبطة في مجال الفهرسة والتي تعتبر عامل مساعد لإلندماج مع متطلبات البيئة الرقمية.

الكلمات المفتاحية: 
الفهرسـة، المفهرسـين، المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة في القطاعيـن العام والخـاص، مناهج علم 

المعلومـات والمكتبات.
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أواًل: اإلطار المنهجي للدراسة
1.1 أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية: 

التعـرّف علـى واقع الفهرسـة في المكتبـات الجامعيـة اللبنانية في القطاعيـن العام والخاص 	 

ومـدى اسـتفادتها من تطورات تكنولوجيـا المعلومات.

الـدور المتغيـر للمفهرسـين فـي المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة في ظـل البيئـة الرقمية وفي 	 

ظـل تطور وتنـوع مصـادر المعلومات.

مـدى إلمـام المفهرسـين فـي المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة بـأدوات الفهرسـة األلكترونيـة 	 

 .)online( المتاحـة علـى الخـط مباشـرة

مـدى توفّـر متخصصيـن مؤهليـن ومدربيـن لمواكبـة التطـورات التكنولوجيـة علـى صعيـد 	 

لفهرسة.  ا

درجة الوعي لدى المفهرسين بمعايير الفهرسة الجديدة ومتطلبات تطبيقها.	 

الـدور الـذي يقـوم به قسـم المكتبـات والمعلومات في الجامعـة اللبنانية من خـالل المنهج 	 

الجديـد المعتمـد، فـي اعـداد مفهرسـين ملميـن بقواعـد الفهرسـة الجديـدة قادريـن علـى 

التأقلـم مـع التطورات.

1.2 أهمية الدراسة: 
تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة لكونهـا تتنـاول موضوعـاً جديـداً ضمـن إطـار التأهيـل األكاديمـي 

والمهنـي للمفهرسـين في ظل البيئة الرقمية، وتحديداً المفهرسـين في المكتبـات الجامعية اللبنانية 

فـي القطاعيـن العـام والخاصـة. كمـا تلقـي الضوء على الـدور الذي تقـوم به كلية االعـالم من خالل 

المنهـج المتبـع فـي اعـداد المهنيين لناحيتي الفهرسـة والتصنيـف. على أن تمثل هذه الدراسـة من 

خـالل النتائـج التـي توصلـت اليهـا والتوصيـات التـي خرجـت بها مدخـالً يمكـن اإلسـتفادة منه في 

تأهيـل وتدريب المفهرسـين بالمكتبـات األكاديمية. 
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1.3 مشكلة الدراسة: 
سـاهمت البيئـة الرقميـة والتطـورات التكنولوجيـة التي عرفتهـا المكتبات في ظهـور العديد من 

التحديـات لناحيـة تنظيـم المعلومـات بأشـكالها وانواعهـا المختلفـة، واعدادهـا فـي سـبيل اتاحتهـا 

للمسـتفيدين. وترافقـت هـذه التطـورات مع ظهور انـواع جديدة من القواعد المسـاعدة في وصف 

واتاحـة مصـادر المعلومـات. لـذا البّد للعاملين في أقسـام الفهرسـة مـن تطوير المهـارات التقليدية 

والتـزود بالمهـارات والكفـاءات بمـا يتناسـب مـع متطلبـات البيئـة الرقميـة. وتقـوم هـذه الدراسـة 

بتقييم المسـؤوليات الحالية ومجموعة المهارات المطلوبة من المفهرسـين في المكتبات الجامعية. 

وتحديـد األدوار الجديـدة والكفـاءات المطلوبـة في البيئـة الرقمية.

1.4 اسئلة الدراسة
ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن مجموعة من األسئلة المرتبطة باإلشكالية وهي: 

- ماهي ادوار المكتبيين العاملين في أقسام الفهرسة في المكتبات الجامعية؟

- ماهـي المهـارات التـي يجـب أن تتوفـر لـدى المكتبييـن العامليـن فـي أقسـام الفهرسـة فـي 

المكتبـات الجامعيـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهـا البيئـة الرقميـة عـل خدمـات المكتبـات؟

- مـا هـو الـدور الـذي يقـوم بـه قسـم المكتبـات والمعلومات فـي الجامعـة اللبنانيـة من خالل 

المنهـج الجديـد المعتمـد، لناحيـة اعـداد مفهرسـين ملمين بقواعـد الفهرسـة الجديدة؟

1.5 منهج الدراسة 
اعتمدت الدراسـة على المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على االدوار الجديدة للمفهرسـين في 

المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة في القطاعيـن العام والخـاص لناحية المهارات التكوين المسـتمر في 

ظـل التطـورات والبيئـة الرقميـة، والـدور الـذي يقوم به قسـم المكتبـات والمعلومات فـي الجامعة 

اللبنانيـة مـن خالل المنهج الجديـد المعتمد.

1.5.1 أدوات الدراسة
اسـتخدمت الدراسـة االسـتبيان فـي جمـع البيانـات من المفهرسـين حـول مهامهـم الجديدة في 
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ظـل البيئـة الرقميـة والتطـورات المعرفيـة والتكنولوجيـة والطـرق المتبعـة مـن قبلهم فـي التكوين 

المسـتمر. كما اعتمدت الدراسـة على المقابلة للتعرف من خالل عينة من اسـاتذة قسـم المكتبات 

والمعلومـات فـي الجامعـة اللبنانيـة على مقررات الفهرسـة والتصنيـف والجوانب التـي تغطيها.

1.5.2 حدود الدراسة: 
- الحـدود الزمانيـة: أعدت هذه الدراسـة خالل شـهري تشـرين األول وتشـرين الثانـي من العام 

.2018

- الحـدود المكانيـة: شـملت الدراسـة المكتبيـن العامليـن بخدمات الفهرسـة )المفهرسـين( في 

مجموعـة مـن المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة المتواجـدة فـي نطاق بيـروت االداريـة وضواحيها.

- الحـدود الموضوعيـة: األدوار الجديـدة والمهارات التـي يمتلكلها المكتبيـن العاملين بخدمات 

الفهرسـة فـي المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة إضافـًة إلـى الـدور الـذي يقـوم بـه قسـم المكتبـات 

والمعلومـات فـي الجامعـة اللبنانيـة مـن خـالل المنهـج الجديـد المعتمد.

1.6 الدراسات السابقة: 
عـرف اإلنتـاج الفكـري االجنبـي والعربي فـي علم المكتبـات والمعلومات العديد من الدراسـات 

التـي تناولـت موضـوع التطـورات والتغيـرات في خدمات الفهرسـة واثـر التطور التكنولوجـي عليها، 

اضافـًة الـى التحديـات التـي تواجـه المفهرسـين وادوارهـم الجديـدة. كما كشـفت العديـد منها عن 

أهمية المؤسسـات التعليمية ودورها في تأسـيس جيل من األخصائيين المتمرسـين على العمل في 

البيئـة الرقميـة، خاصـة ما يتعلق بالفهرسـة ومهـارات اسـتخدام تكنولوجيا المعلومـات بكفاءة. وقد 

اسـتعرضت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن الدراسـات التي تقتـرب من الموضـوع بشـكلها العام لكن 

بدرجات متفاوتـة، ومنها: 

دراسـة لمحمـد فتحـي عبـد الهـادي )عبـد الهـادي، 2005( حـول دور المقـررات الدراسـية فـي 

مجـال الفهرسـة فـي إعـداد المفهـرس فـي البيئـة اإللكترونية. وتعـرض الدراسـة للتطـورات الحديثة 

فـي مجـال الفهرسـة فـي ظل البيئة اإللكترونية، وتسـتعرض مقررات الفهرسـة في سـبعة من أقسـام 

المكتبـات والمعلومـات فـي مصـر باالعتمـاد علـى المنهج المسـحي، كما تسـتخدم أدلـة المقررات 
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الدراسـية والبرامـج التدريبيـة ومـا يرتبـط بهـا، فضـالً عـن مقابـالت مع مدرسـي الفهرسـة في بعض 

األقسـام األكاديميـة بمصـر. وتوصلت الدراسـة إلى مجموعة من النتائج ابرزهـا: غلبة الطابع النظري 

فـي تدريـس مقـررات الفهرسـة فـي سـبع أقسـام للمكتبـات والمعلومـات بالجامعـات المصرية، ما 

يؤثـر علـى التطبيـق عند الممارسـة في المكتبـات ومراكـز المعلومات، اضافًة الى عـدم وجود مقرر 

يتعلـق باالسـتخدام اآللي فـي المعالجة الفنية للمعلومات عموماً أو فـي أي من جوانبها مما يعكس 

النظـرة التقليديـة فـي البرامـج الدراسـية للفهرسـة والتصنيف. وتقدم الدراسـة فـي نهايتها مجموعة 

مـن المقترحـات والتوصيات. 

وفي دراسـة اجريت عام 2009 حول التغييرات التي لحقت بالفهرسـة بين المكتبات األكاديمية 

فـي نيجيريـا، وذلـك بهـدف تحديد االسـتراتيجيات المتبعـة من قبـل المكتبات فـي إدارة التغييرات 

الطارئـة فـي مجـال الفهرسـة، وتحديـد مدى مشـاركة غيـر المهنيين في أنشـطة وعمليات الفهرسـة 

واألسـاليب المعتمدة لضمان مراقبة الجودة، والتعرف على أنشـطة تقاسـم الموارد بين المفهرسـين 

بالمكتبـات. اعتمـدت الدراسـة علـى المنهج المسـحي الوصفي للوصـول الى البيانـات. وكانت الفئة 

المسـتهدفة جميع أمناء المكتبات الذين يعملون حاليا أو عملوا في قسـم الفهرسـة لجامعة الغوس 

)Lagos( ومكتبـات جامعـة كوفينانـت)Covenant(. تكونـت عينـة الدراسـة مـن سـبعة وثالثيـن 

مفهرسـاً، واسـتخدام االسـتبيان لجمـع البيانـات والتعـرّف علـى آراء المفهرسـين. خرجـت الدراسـة 

بالعديد من النتائج من أبرزها: شـهدت ممارسـات الفهرسـة تحوالت جذرية على مّر السـنين نتيجة 

إدخـال تكنولوجيـا المعلومـات واإلتصاالت. وانعكسـت هذه التغييـرات في كل مصـادر المعلومات 

وأدخـال أدوات جديـدة فـي خدمـات الفهرسـة. فشـملت أجهـزة الكمبيوتـر واإلنترنـت واألقـراص 

المدمجـة وقواعـد البيانـات علـى اإلنترنـت، والملفـات اإللكترونيـة، والميتاداتـا، والوصول المباشـر 

للفهـرس )OPAC(، وكشـفت الدراسـة العديـد مـن اإلسـتراتيجيات المعتمـدة لمواجهـة التغييـر 

منهـا تقنيـن ممارسـات الفهرسـة بالمعاييـر الدوليـة، التوحيـد المركزي لخدمـات الفهرسـة، وتطبيق 

تكنولوجيـا المعلومات واإلتصاالت بالفهرسـة. واوصت الدراسـة بوجوب تتبنـى المكتبات األكاديمية 

النهـج اإلسـتراتيجي الـذي مـن شـأنه توفيـر األمـوال الالزمـة لشـراء البرمجيـات، خدمـات اإلنترنـت، 

)2009,Yusuf(.وعـرض النطـاق التـرددي وغيرها مـن األجهزة الطرفيـة الالزمـة
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وبحثـت دراسـة قدمـت عـام 2014 فـي األدوار والمسـؤوليات الحاليـة للمفهرسـين والمهـارات 

المسـتقبلية، اضافـًة إلـى الـدور الـذي تلعبـه المكتبات فـي تأهيلهـم واعدادهم لمواكبـة التغيرات. 

اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج المسـحي حيـث شـملت رؤوسـاء اقسـم الفهرسـة في المؤسسـات 

األعضـاء الجمعيـة األكاديمية لبحوث المكتبات)ARL( في الواليـات المتحدة، وكان عدد المبحوثين 

المتجاوبيـن مـع الدراسـة 32 رئيـس قسـم. وتوصلـت إلـى مجموعـة مـن النتائـج ابرزهـا أن جميـع 

المفهرسـين يقومـون بفهرسـة المصـادر المطبوعة تليها األلكترونية، فيما مـا يقرب من النصف ممن 

شـملهم االسـتطالع لهم عالقة بالمسـتودع الرقمي المؤسسـي. واشارت الدراسـة الى دور المفهرسين 

)2014 ,Bodston and Leysen( .%68.8 فـي صنـع القـرارات المكتبيـة األكاديميـة بنسـبة

وفـي دراسـة اخـرى هدفـت الدراسـة إلى التعرف علـى واقع الفهرسـة في المكتبـات األكاديمية 

والعامـة فـي سـلطنة عمان من خالل التعرف على دور تكنولوجيـا المعلومات واالتصال في خدمات 

الفهرسـة بالمكتبات. واعتمد الباحث االسـتبانة كأداة اساسـية لجمع البيانات من العاملين بخدمات 

الفهرسـة فـي المكتبـات العمانيـة والتـي شـملت سـبع مكتبـات جامعيـة وثـالث مكتبـات عامـة. 

وتوصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتائـج ابرزهـا اتفـاق جميـع المكتبـات عينة الدراسـة على 

اسـتخدام قواعـد الفهرسـة األنجلـو اميركية، وقائمـة رؤوس الموضوعـات العربية. وعبّر المفهرسـين 

عينة الدراسـة عن إلمامهم بقواعد الفهرسـة األنجلو أميركي، ومارك 21 بنسـبة عالية مقارنًة بقواعد 

الفهرسـة الجديدة RDA. )البوسـعيدي، 2014(

كما قدم البوسـعيدي )البوسـعيدي، 2016( دراسة أخرى اسـتهدفت التعرف على آراء واتجاهات 

المفهرسـين حـول األدوار الجديـدة لخدمات الفهرسـة والتصنيـف بالمكتبات األكاديمية في سـلطنة 

عمـان فـي ضوء التطـور المعرفـي والتكنولوجي، والمهارات التـي يمتلكونها والتحديـات التي تواجه 

إجـراءات الفهرسـة، واالحتياجـات التدريبيـة المسـتقبلية لتطويـر تلك المهـارات والكفـاءات لديهم. 

قدمـت هذه الدراسـة خـالل المؤتمر الثاني والعشـرون لجمعية المكتبات المتخصصـة فرع الخليج 

العربـي عام 2016.

اعتمـد الباحـث فيها المنهج الوصفي التحليلي، واسـتعان باالسـتبيان السـتقصاء رأي المفهرسـين 

حـول موضـوع األدوار الجديديـة للمفهرسـين للتعرف علـى اتجاهاتهم وارائهم حـول موضوع الدوار 
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الجديـدة للمفهرسـين فـي المكتبـات األكاديميـة فـي سـلطنة عمـان فـي ضـوء التطـور المعرفـي 

والتكنولوجـي. وتوصلـت الدراسـة إلى مجموعة من النتائج ابرزها أن النسـبة األكبر من المفهرسـين 

خريجي أقسـام الفهرسـة ولديهم سـنوات خبرة. ويقومون بالعديد من المهام منها الفهرسـة األصلية 

لمصـادر المعلومـات، الفهرسـة المستنسـخة، تحقيـق االسـماء وتقنينهـا، بنـاء الملفـات األسـتنادية 

والصيانـة والتحديـث للفهـرس اآللي، وذكر الباحث مجموعة من المهارات التي يمتلكها المفهرسـين 

منها شـخصية واخـرى مهنية.

ثانيًا: االطار النظري للدراسة
2.1 تحديات الفهرسة في البيئة الرقمية

شـهدت السـنوات األخيـرة ثـورة فـي اسـاليب البحـث عـن المعلومـات والوصـول إليهـا، وطـرق 

تخزينهـا. وسـاهمت التطـورات التكنولوجيـة والتغيرات التـي فرضتها البيئة الرقمية بشـكل كبير في 

هـذه التحـوالت وكان لهـا تداعيـات واضحة على المكتبـات التي بات لزاماً عليهـا التكيّف في جمبع 

مهامهـا ومقتنياتهـا مع البيئـة الجديدة اسـتجابًة لهذا التغيـر وتداعياته. 

وقـد أحـدث تطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات فـي المكتبـات تحديات كبيـرة في مهنة الفهرسـة. 

ونتيجـة هـذه التحديـات اصبـح لزامـاً علـى المكتبييـن العاملين في أقسـام الفهرسـة االسـتفادة من 

البيئـة الجديـدة وحسـن التعامل معها. ولطالما كانت الفهرسـة في تطور مسـتمر، فهـي تتغير بتغير 

مصـادر المعلومـات، واشـكالها. واصبـح هنـاك حاجة ماسـة إلعـادة تقييـم وتطوير القواعـد المتبعة 

بشـكل يمّكـن من اسـتيعاب األنـواع الجديدة وطلبـات المسـتفيدين المختلفة. 

ويشـير خورشـيد )Khurshid، 2003( في دراسـة له إلى عناوين اساسـية اثرت بشكل كبير على 

العاملين في مجال الفهرسـة منها: 

1. تطويـر تسـجيلة الفهرسـة المقـروءة آليـا )MARC( بواسـطة مكتبـة الكونغـرس فـي وقـت 

مبكـر1966.

2 - إدخال تقنيات الحواسيب الصغيرة واألقراص البصرية في أوائل وأواسط الثمانينات.
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3. ظهور تقنيات اإلنترنت ولغات الترميز والمعايير المختلفة في التسعينات.

وقـد أدى كل مـن هـذه التطـورات إلـى تغييـرات في الخصائـص الوظيفيـة للمفهرسـين. كما أّن 

ظهـور عناويـن مثـل »أمين مكتبة الموارد اإللكترونية« و »أمين مكتبة البيانات الشـرحية« و »محلل 

البيانـات الوصفيـة« يعكـس إلـى حد مـا تأثير تقنيـات اإلنترنت، وهـو التطور الثالث الذي استشـهد 

بـه خورشـيد )Khurshid(. وال يمكـن إغفـال أثّـر انشـاء المسـتودعات الرقميـة علـى طبيعـة مهنة 

الفهرسة.

ويذكـر بيـرد )Byrd, 2006( مجموعـة مـن التحديـات التـي تمـر بهـا خدمـات الفهرسـة فـي 

المكتبـات نتيجـًة للتطـورات التكنولوجيـة، ومنهـا النمـو المتسـارع لمصـادر المعلومـات المفتوحة 

المصدر، وكثرة المسـتودعات الرقمية المؤسسـية التي تدعم الوصول الحر الى المعلومات والحفاظ 

. عليها

فتعـدد مصـادر المعلومـات لناحيـة اشـكالها وانواعهـا الجديـدة، اضافـًة الـى تعـدد احتياجـات 

المسـتفيدين والرغبـة المتزايـدة لديهـم فـي الوصول السـريع إلـى المعلومـات، والتحـوالت الكبيرة 

التـي يشـهدها النشـاط الببليوجرافـي ومجـال تنظيـم المعلومات، ولعـل أهمها طريقـة التعامل مع 

المعلومـات فـي البيئـة الرقميـة والتـي تتطلـب العديـد مـن المهـارات والقواعـد والتقنينـات، كان 

دافعـاً أساسـياً إلـى تطويـر آليـات ومعاييـر وقواعد تتناسـب والشـكل الجديـد للمعلومة، سـواء في 

شـكلها أو انتاجهـا أو طريقـة تخزينهـا وبثهـا. وهـذا مـا دفـع بالمكتبـات أيضـاً إلـى أقلمـة وتكييف 

نشـاطاتها فـي البيئـة الرقمية ومواجهة هـذا الواقع باآلليات والمنهجيات المناسـبة من خالل تطبيق 

معاييـر وتقنينات من شـأنها أن تسـاهم فـي التحكم وتنظيم المصادر اإللكترونية فـي البيئة الرقمية 

وتطويعهـا فـي خدمـة العمـل المكتبي وتلبيـة احتياجات المسـتفيدين.

2.2 األدوار والمهارات الجديدة للمفهرسين في البيئة الرقمية
إنشـغل الباحثـون فـي مجـال علـم المعلومـات والمكتبـات فـي السـنوات الماضيـة فـي دراسـة 

االدوار الجديـدة للمفهرسـين والكفايـات المطلـوب ان تتوفـر فيهم في ظل النمو الهائل والمتسـارع 

فـي حجـم المعلومـات واشـكالها المختلفة، خاصـًة وأن الفهرسـة والتصنيف على حـد تعبير أوماكو 
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Omekwu,2008(( همـا »الجهـاز العصبـي المركـزي للمكتبـات«، وعليـه فـإن المفهرسـين يمثلـون 

أهمية حيوية لمكتبتهم. لذا البّد أن يكونوا بالفعل قادرين على االسـتجابة للسـيناريوهات الجديدة 

والمتغيـرة مـن خالل فهـم البيئة الجديـدة واسـتخدامها لصالحهم. 

فقـد أصبـح واقـع الحـال يفـرض على المفهرسـين تطويراً فـي وظيفتهـم وتغيراً فـي مهامهم من 

مجـرد مفهرسـي بطاقـات ومعـدي فهـارس في بيئة تشـوبها العزلة إلـى اخصائي معلومـات يقومون 

باالبحـار فـي قواعـد البيانات المختلفة للوصول إلى نتائج البحث التي تلبي احتياجات المسـتفيدين 

في بيئـة الربط الشـبكي. )زيدان، 2010(

ويذكـر دايـر )Deyer,2015( عـدداً مـن األنشـطة التـي تسـاعد المفهرسـين فـي ظـل التطـور 

التكنولوجـي الحاصـل كإسـتخدام مواهبهـم التحليليـة، التدريـب المناسـب، تنمية مهـارات التواصل 

الجيـد وادارة الوقـت، وادارة المشـاريع. اضافـًة الـى ضـرورة اسـتغالل جميـع فرص الكويـن الذاتي.

لـذا على المفهرسـين التأقلـم مع البيئة الجديدة والغوص في العالم الرقمي والشـبكات للنهوض 

بمكتباتهـم والسـيطرة علـى المعلومـات بهـدف تلبية حاجـات المسـتفيدي الذين باتوا أكثـر إطالعاً 

ومعرفـًة من السـابق بطرق الوصول إلـى المعلومات.

ثالثًا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة
سـعت الدراسـة إلـى التعـرّف علـى آراء واتجاهات المفهرسـين حـول االدوار الجديـدة لخدمات 

الفهرسـة فـي المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة فـي القطاعيـن العـام والخـاص في ظـل البيئـة الرقمية 

والتطـورات المعرفيـة والتكنولوجيـة، اضافـًة الى المهـارات واإلحتياجات التدريبيـة المطلوبة منهم. 

كمـا بحثـت فـي دور الـذي يقوم به قسـم المكتبـات والمعلومـات فـي الجامعة اللبنانيـة من خالل 

المنهـج الجديـد المعتمـد، فـي اعـداد مفهرسـين ملميـن بقواعـد الفهرسـة الجديـدة قادريـن علـى 

التأقلـم مـع التطـورات. ولتحقيـق ذلـك فقـد قسـمت الدراسـة الـى قسـمين، يرتبـط القسـم األول 

بالمفهرسـين فـي المكتبـات الجامعيـة اللبنانيـة عينـة الدراسـة لناحيـة األدوار والمهـارات المتوفرة 

لديهـم، وعالج القسـم الثاني دور أقسـام المكتبات والمعلومات في كلية االعـالم - الجامعة اللبنانية 

من خـالل المنهـج الجديـد المعتمد.



66 .............................................. .مرللولا .نل ملر نيااب.شمل  ا .ناجتالا .مةلرمامر .نياملدمر

3.1 المفهرسين في المكتبات الجامعية اللبنانية
قّسـم االسـتبيان الـذي وزع علـى العامليـن فـي أقسـام الفهرسـة فـي المكتبـات عينـة الدراسـة 

إلـى قسـمين، األول عبـارة عن أسـئلة عامة )األعـداد، المؤهالت العلمية، سـنوات الخبـرة...(، واهتم 

القسـم الثانـي بـاألدوار االساسـية للمفهرسـين، المهـارات والكفـاءات،... ونسـتعرض فيما يلـي نتائج 

هذا االسـتبيان بقسـميه.

3.1.1 القسم األول: أسئلة عامة
بلـغ عـدد المفهرسـين الذيـن تجابـوا مع هذه الدراسـة فـي المكتبات المشـمولة عينة الدراسـة 

ب 32 مفهرسـاً مـن عـدة مكتبـات جامعيـة عامـة وخاصـة. ويمكـن تقسـيم المفهرسـين فـي هـذه 

المكتبـات بيـن مفهرسـين متخصصيـن بأعمـال الفهرسـة فقـط وقـد بلـغ عدهـم أربعة عشـر )14( 

مفهرسـاً يتواجـدون فـي المكتبـات الجامعيـة الخاصـة فقـط. وبلـغ عـدد المكتبيين الذيـن يقومون 

بأعمـال الفهرسـة باإلضافـة إلـى خدمـات المعلومـات األخـرى كالخدمـة المرجعيـة، اإلعـارة، تنمية 

المجموعات...إلـخ الـى ثمانيـة عشـر )18( مكتبيـاً.

وتـوزع األربعـة عشـر مفهرسـاً على ثالث مكتبات جامعيـة خاصة في لبنان بينمـا دمجت جميع 

األعمـال المكتبيـة مع بعضها في المكتبات األخرى المشـمولة في الدراسـة.

واشـار جميع المفهرسـين الذين شـملتهم الدراسة أنهم خريجي قسـم المعلومات والمكتبات أو 

مـا عـرف سـابقاً بالتوثيـق. وبالتالـي فهم اشـخاص مؤهليـن للعمل في مجـال المكتبات بشـكل عام 

ويملكـون خلفية مهنية.

الجدول رقم)1(: المستوى التعليمي للمكتبيين عينة الدراسة 

النسبة المئويةالعددالمستوى التعليمي

28.12%23إجازة

71.88%9ماجستير

0%0دكتوراه
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ويتضـح مـن خـالل الجدول رقم )1( أن 28.12% من العاملين في أقسـام الفهرسـة في المكتبات 

الجامعيـة اللبنانيـة عينـة الدراسـة مـن حملـة شـهادة الماجسـتير في علـم المعلومـات والمكتبات، 

و 71.88% مـن حملـة اإلجـازة فـي علـم المعلومـات والمكتبـات. وهـذا مـا يعكـس التوجـه العـام 

لـدى المكتبـات بتوظيـف مكتبييـن متخصصيـن فـي المجال على عكس مـا كان رائجاً في السـنوات 

الماضيـة، وبالتالـي فقدرتهـم علـى فهـم التغيرات أفضـل من غيـر المتخصصين. 

ويظهـر مـن خـالل الجـدول رقـم )2( أن معـدل سـنوات الخبـرة للمكتبييـن العامليـن في قسـم 

الفهرسـة من 10 سـنوات وما فوق كان األكثر ارتفاعاً بنسـبة 59.37% اي أكثر من نصف المفهرسـين 

عينـة الدراسـة، هـذا مـا يعكس الخبـرة الجيدة التـي تمتلكها هـذه الفئة من المفهرسـين.

وسـجل معـدل سـنوات الخبـرة للمكتبييـن العاملين في قسـم الفهرسـة من سـنة إلى 5 سـنوات 

21.87%، ومعـدل مـن 5 إلى 10سـنوات 18.75 %.

الجدول رقم )2( معدل سنوات الخبرة للمكتبيين العاملين في قسم الفهرسة

النسبة المئويةالعددسنوات الخبرة

21.87%7من سنة إلى 5

18.75%6من 5 إلى 10

59.37%1019 ومافوق

وتوصلـت الدراسـة مـن خـالل السـؤال الخامس في االسـتبيان حول أنـواع مصـادر المعلومات 

التـي تفهـرس فـي المكتبـات المشـمولة في الدراسـة، أن جميـع المكتبيين المشـمولين بالدراسـة 

يقومـون بفهرسـة مصـادر المعلومـات الورقيـة، وكمـا يظهـر فـي الجـدول رقـم )3( أن %43.75 

يقومون بفهرسـة مواد المسـتودعات الرقمية، و 56.25% منهم يقومون بفهرسـة مصادر معلومات 

ألكترونيـة )كتـب ألكترونيـة، وسـائط سـمعية بصريـة(، وهذا يدل علـى ضعف اإلهتمـام بمصادر 

المعلومـات اإللكترونيـة والمبـادرات المرتبطـة بالمسـتودعات الرقميـة فـي المكتبـات الجامعيـة 

اللبنانيـة عينـة الدراسـة وقلـة االهتمـام بهـا السـيما وأنه بعـد التدقيق فـي مصدر اإلجابـات تبين 

أن المفهرسـين الذيـن يتعاملـون مـع مـواد المسـتودعات الرقمية هم مـن ثالث مكتبـات جامعية 

خاصـة فقط.
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الجدول رقم)3(: حول أنواع مصادر المعلومات التي تفهرس في المكتبات المشمولة في الدراسة

النسبة المئويةأنواع مصادر المعلومات

100% )الجميع(مصادر معلومات ورقية )كتب مطبوعة، مجالت...(

مصادر معلومات ألكترونية )كتب ألكترونية، وسائط 

سمعية بصرية( 

%56.25

43.75%مواد المستودعات الرقمية

3.1.2 القسم الثاني: أدوار المفهرسين في البيئة الرقمية
يعـرض الجـدول رقـم )4( تنـوع المهـام التـي يقوم بهـا المكتبييـن العاملين في مجال الفهرسـة، 

سـواء الفهرسـة األصلية لمصادر المعلومات، او للمصادر االلكترونية، فهرسـة مصادر المعلومات عبر 

اإلنترنـت، أو الفهرسـة المستنسـخة...ويظهر التبايـن واضحـاً في النسـب لناحية تأدية هـذه المهام، 

فشـكلت نسـبة الفهرسـة األصليـة لمصـادر المعلومـات 93.75%، تليهـا فهرسـة مصـادر المعلومـات 

األلكترونيـة والفهرسـة المستنسـخة بنسـبة 75%، فيمـا كان لمهمة الضبط اإلسـتنادي النسـبة األدنى 

28.12%، وجـاءت النسـبة متوسـطة فيمـا يخـص إدخـال البيانـات والتحديـث فـي الفهـرس اآللـي 

46.87%، واجـاب 68.75% انهـم ال يقومون بفهرسـة مصـادر المعلومات عبر اإلنترنت. ولعل السـبب 

األكبـر لذلـك يعـود لمدى اهتمام هذه المؤسسـات بمكتباتها، وأنواع المقتنيـات والمجموعات التي 

تضمهـا، والرغبـة فـي مواكبـة التطـورات التكنولوجيـة والبيئـة الرقميـة. ويمكـن كذلـك الرجوع في 

االسـباب ايضـاً الـى خبـرات العاملين في أقسـام الفهرسـة ومـدى مواكبتهـم للتطـورات التكنولوجية 

وإلمامـم بالمعاييـر المعتمـدة لفهرسـة مصـادر المعلومات األلكترونيـة أو عبر اإلنترنـت. وقد يعود 

سـبب انخفـاض معـدل مهمـة إدخـال البيانـات والتحديـث فـي الفهـرس اآللـي إلـى توقـف النظـام 

المعمـول بـه فـي الفتـرة الحالية في كليـات الجامعـة اللبنانية. وتعتبر هـذه النتائج من المؤشـرات 

السـلبية والتـي تـدل على ضعـف المهـام المرتبطة بالبيئـة الرقمية.

الجدول رقم )4(: المهام األساسية للمفهرسين في المكتبات الجامعية

كالنعمالمهام األساسية
6.25%93.75%القيام بالفهرسة األصلية لمصادر المعلومات 
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25%75%فهرسة مصادر المعلومات األلكترونية

68.75%31.25%فهرسة مصادر المعلومات عبر اإلنترنت

25%75%الفهرسة المستنسخة 

65.62%28.12%الضبط اإلستنادي

53.12%46.87%إدخال البيانات والتحديث في الفهرس اآللي 

ويعـرض الجـدول رقـم )5( أدنـاه المهـارات الموجودة لدى المفهرسـين في المكتبـات الجامعية 

عينـة الدراسـة فـي ظـل البيئـة الرقمية، والتي قسـمت وفـق مقياس ليكرت الخماسـي بيـن ضعيفة، 

مقبولـة، جيـدة، جيـدة جـداً وممتـازة. فحصلت مهـارات اسـتخدام قواعد الفهرسـة األنجلـو أميركية 

AACR2(( علـى مهـارات جيـدة بنسـبة 46.87%، وكان لمهـارات اسـتخدام قواعـد وصـف المصـادر 

والوصـول إليهـا RDA(( 37.5% كمعـدل جيـد وتقاربـت مـع مهارات االسـتخدام لها بنسـبة %31.25 

جيـدة جـداً. وهـذا معـدل مهـم كـون أكثر مـن النصف يتقنـون التعامل مـع معيار وصـف المصادر 

واتاحتهـا )RDA( وبالتالـي فإمكانيـة التحـول إلـى هذا المعيـار متاحة لناحيـة الموظفين.

واجاب المفهرسـين عينة الدراسـة بنسـبة 53.12% لمهارات اسـتخدام مارك21، و 31.25% منهم 

يمتلكـون مهـارات جيـدة جـداً. وعبـر أكثر مـن نصف المفهرسـين عـن معرفتهم الجيدة باسـتخدام 

وصـف المصـادر اإللكترونية مـن خـالل معيـار دبلـن كـور )Dublin Core( بنسـبة 56.25%. وفيما 

يخـص اسـتخدام أدوات الفهرسـة األكترونيـة جـاءت النسـب 46.87% جيـدة و 31.25% جيدة جداً.

وصائـف  واسـتخدام  اإلنترنـت  عبـر  والمتاحـة  الرقميـة  المـواد  لفهرسـة  بالنسـبة  أمـا 

البيانـات)Metadata( فـي وصـف مصـادر المعلومـات فكانـت النسـب األعلـى ضعيفـة، %34.37 

ضعيفـة و31.25% جيـدة لألولـى و46.87% ضعيفـة و37.5% جيـدة للثانيـة. وجـاءت نسـبة مهـارات 

إعـداد الببليوجرافيـات والكشـافات 46.87 % ضعيفـة أي مـا يقـارب نصف عينة الدراسـة، و%28.12 

متوسـطة ممـا يعبـر عن الضعف لدى المفهرسـين لناحية إعـداد الببليوجرافيات والكشـافات. كذلك 

عبـر 43.75% منهـم عـن عـدم قدرتهـم وضعفهـم فـي اتقـان مهـارات التحليـل الموضوعـي. وفيمـا 

يخـص بنـاء قواعـد البيانـات لأللسـماء والضبـط اإلسـتنادي لألسـماء كانـت النتيجـة 43.75% جيـدة 

و46.87% ضعيفـة لألولـى و50% للثانيـة. وأكـد أكثـر مـن نصـف المفهرسـين عن عـدم قدرتهم على 

تحويـل البيانـات الوصفيـة ومشـاركتها مـن خـالل XML وRDF و مهـارات االطـار البيبليوغرافـي 
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.%53.12 بنسـبة   ))BIBFRAME

الجدول رقم)5(: مهارات البيئة الرقمية لدى المفهرسين في المكتبات الجامعية

ممتازةجيدة جداًجيدةمقبولةضعيفةالمهارات المطلوبة
))AACR2 12.5%31.25%46.87%6.25%3.12%قواعد الفهرسة األنجلو أميركية

قواعد وصف المصادر والوصول إليها 

))RDA
%3.12%15.6%37.5%31.25%12.5

)21 MARK( 21 12.5%31.25%53.12%3.12%صيغة مارك

وصف المصادر اإللكترونية من خالل معيار 

)Dublin Core( دبلن كور

%3.12%56.25%28.12%12.5

12.5%31.25%46.87%9.37%استخدام أدوات الفهرسة األكترونية

18.75%31.25%6.25%9.37%34.37%فهرسة المواد الرقمية والمتاحة عبر اإلنترنت

استخدام وصائف البيانات)Metadata( في 

وصف مصادر المعلومات

%46.87%3.12%3.12%37.5%9.37

6.25%3.12%15.6%28.12%46.87%إعداد الببليوجرافيات والكشافات

6.25%12.5%34.37%3.12%43.75%التحليل الموضوعي

6.25%43.75%3.12%46.87%بناء قواعد البيانات أللسماء

6.25%43.75%50%الضبط اإلستنادي لألسماء

))BIBFRAME 6.25%6.25%6.25%28.12%53.12%االطار البيبليوغرافي

القدرة على تحويل البيانات الوصفية 

RDFو XML ومشاركتها من خالل

%53.12%3.12%6.25%37.5

تشـير نتائـج الجـدول رقم )6( أن معظم العاملين في أقسـام الفهرسـة في المكتبات المشـمولة 

فـي الدراسـة يطـورون مـن قدراتهـم ومعارفهـم فـي مجـال علـم المعلومات بشـكل عام والفهرسـة 

بشـكل خـاص مـن خـالل المشـاركة فـي ورش عمـل ودورات تدريبيـة وحضـور مؤتمـرات من خالل 

الجامعـات، بنسـبة 93.75% وهـذا يـدل على اهتمـام الجامعات بتطويـر قدرات العامليـن لديها في 
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مجـاالت الفهرسـة ومواكبتهـم المسـتمرة للتطـورات، فيما شـكلت نسـبة المبادرات الفرديـة للتطور 

فـي هـذا المجـال نسـبة 31.25%، مـا يـدل على قلـة اهتمام المفهرسـين أنفسـهم بالتطـور واإللمام 

بالمواضيـع الحديثـة والمسـتجدة، أو قـد يكـون نتيجًة للظـروف اإلقتصادية والمعيشـية، خاصًة وأن 

العـدد األكبـر مـن هذه النشـاطات سـواء التدريبية أو المؤتمرات ليسـت محلية بـل أغلبها عربية أو 

عالميـة مـا عـدا النشـاطات التدريبية التـي تقوم بهـا جمعية المكتبـات الوطنية.

فيمـا اجـاب 56.25% بأنهـم يعتمدون على الدراسـات واألبحاث المنشـورة علـى مواقع األنترنت 

للتعـرف علـى التطـورات فـي مجـال الفهرسـة. ويعتمـد 65.62% علـى المكتبـات الجامعيـة األخرى 

سـواء المحليـة أو العالميـة. وهذا مؤشـر جيد في الحالتيـن ويدل على الرغبة فـي االطالع والتكوين 

الذاتـي المسـتمر والسـعي الـى التطور المهني في مجال الفهرسـة لـدى هذه الفئة من المفهرسـين 

مـن خـالل الجامعـات والطرق المعتمـدة فيها أو الدراسـات واألبحاث. المكتبـات والعاملين.

وتفاوتـت نسـبة المشـاركة فـي دورات أو مؤتمـرات أو حتـى ورش عمـل حـول الفهرسـة بيـن 

مشـاركة واحـدة كحـد أدنـى وثمانيـة كحـد أقصـى، منهـا مـا هـو متخصـص ومنها مـا هو عـام لكن 

تطـرق فـب مواضيعـه لقضايـا الفهرسـة فـي لبنـان والعالـم. ويمكـن القول أنه مـن المهـم أن تبادر 

الجامعـات إلـى تنظيـم برامـج تدريبية للمفهرسـين في مكتباتهـا متخصصة في االتجاهـات الحديثة 

للفهرسة.

الجـدول رقـم)6(: الطـرق المعتمـدة مـن قبـل العامليـن فـي أقسـام الفهرسـة للتعـرف علـى 

التطـورات فـي مجـال الفهرسـة

النسبة المئويةالعدد الطرق المعتمدة للتعرف على التطورات في مجال الفهرسة

65.62%21المكتبات الجامعية األخرى

56.25%18الدراسات واألبحاث المنشورة على مواقع األنترنت

93.75%30المشاركة أو حضور مؤتمرات )على نفقة الجامعة(

93.75%30المشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية )على نفقة الجامعة(
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31.25%10مبادرات فردية لناحية حضور المؤتمرات والمشاركة في دورات تدريبية

1.2 دور أقسام المكتبات والمعلومات في كلية االعالم - الجامعة اللبنانية
يـدرّس علـم المعلومـات والمكتبـات فـي لبنـان فـي الجامعـة اللبنانية وتحديـداً في كليـة اعالم 

بفرعيهـا األول والثانـي. وتعتمـد كليـة االعـالم علـى النظـام الفصلـي فـي التدريـس، وتقسـم السـنة 

الدراسـية الـى فصليـن مـدة كل منهمـا خمسـة عشـر أسـبوعاً. ويعتمد نظـام التدريس علـى المقرر 

كوحـدة تعليميـة أساسـية. ويتنـاول كل مقـرر مجموعة من الدروس واألنشـطة التعليميـة المختصة 

بموضـوع واحـد على مدى فصل دراسـي واحد، ويسـاوي عددا من األرصدة. ويشـكل الرصيد وحدة 

قيـاس لتقييـم الجهـد اإلجمالي الذي يبذله الطالب في تحصيله العلمي. وتتنوع المقررات الدراسـية 

مابيـن مقـررات تخصصيـة إلزاميـة ومقـررات اختيارية من خـارج التخصص. 

يـدرس الطالـب خـالل سـنوات اإلجـازة الثالثـة 40 مقـرراً مقسـمة بيـن مقـررات نظريـة وأخرى 

. تطبيقية

وتبلـغ نسـبة مقررات الفهرسـة والتصنيف فـي المنهج الجديد الذي بـدأت الجامعة تطبيقه منذ 

العام الدراسـي 2017-2018، )5مقررات( 12.5% مـن العدد اإلجمالي للمقررات.

الجدول رقم)7(: مقررات الفهرسة والتصنيف في قسم المعلومات والمكتبات-الجامعة اللبنانية 

موجهنظريعدد الساعاتعدد األرصدةاسم المقرر

5502030الفهرسة الوصفية

5502525تصنيف المعلومات

6603030الفهرسة الموضوعية والتلخيص

5502030ميتاداتا بيبليوغرافية

4402020بناء المكانز

يـدرّس مقـرر »الفهرسـة الوصفيـة« خالل الفصل األول، فيمـا يدرّس مقرر » تصنيـف المعلومات 

» خـالل الفصـل الثانـي بمجمـوع خمسـون )50( سـاعة لـكل مقـرر. ويخصـص لمقـرر »الفهرسـة 

الموضوعيـة والتلخيص« سـتون )60( سـاعة من الفصل الثالث. ويأتي مقـرر »ميتاداتا بيبليوغرافية« 
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فـي الفصـل الرابـع في 50 سـاعة، وأخيراً مقرر »بناء المكانز« يعطى خالل الفصل السـادس ألربعون 

)40( سـاعة. وجميـع هـذه المقـررات إلزاميـة للطالـب لنيـل شـهادة اإلجـازة فـي علـم المعلومات. 

واسـتطاعت الدراسـة مـن خـالل المقابـالت التـي أجريت مـع االسـاتذة المختصين بهـذه المقررات 

التعـرف علـى التوصيفـات والتوزيع األسـبوعي لهـا، ويمكن القـول أنها لحظت من خـالل توصيفاتها 

اإلهتمـام باالتجاهـات الحديثـة والتحـوالت نحـو النظـم األلكترونيـة بالرغـم من عـدم وضوحها من 

خـالل التسـميات ماعدا مقـرر »ميتاداتـا بيبليوغرافية«.

كمـا يقـوم الطالـب من خالل مقرر«تدريب في المؤسسـات« في الفصـل الخامس بالتعرّف على 

المكتبات بشـكل عملي وتطبيق العمليات الفنية ومنها الفهرسـة.
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رابعًا: النتائج والتوصيات
4.1 نتائج الدراسة

جميع المفهرسين الذين شملتهم الدراسة هم خريجي أقسام المعلومات والمكتبات.	 

معدل سـنوات الخبرة للمكتبيين العاملين في قسـم الفهرسـة من 10 سـنوات وما فوق كان 	 

األكثر ارتفاعاً بنسـبة %59.37.

يقـوم جميـع المفهرسـين بفهرسـة المصـادر المطبوعة تليهـا األلكترونية، فيما مـا يقرب من 	 

النصـف ممن شـملهم االسـتطالع لهم عالقة بالمسـتودع الرقمي المؤسسـي.

تتنـوع المهـام التـي يقـوم بهـا المكتبييـن العاملين في مجـال الفهرسـة وتتباين، فقد شـكلت 	 

المعلومـات  المعلومـات 93.75%، تليهـا فهرسـة مصـادر  الفهرسـة األصليـة لمصـادر  نسـبة 

األلكترونيـة والفهرسـة المستنسـخة بنسـبة 75%، فيمـا كان لمهمـة الضبط اإلسـتنادي النسـبة 

األدنـى 28.12%، وجاءت النسـبة متوسـطة فيمـا يخص إدخال البيانـات والتحديث في الفهرس 

اآللـي 46.87%، واجـاب 68.75% انهـم ال يقومـون بفهرسـة مصـادر المعلومـات عبـر اإلنترنـت.

تنوعـت المهـارات التـي يمتلكها المفهرسـون عينة الدراسـة لناحية معايير وقواعد الفهرسـة 	 

الحديثـة بيـن جيدة بنسـب مقبولة وأخـرى ضعيفة.

معظـم العامليـن فـي أقسـام الفهرسـة فـي المكتبـات المشـمولة في الدراسـة يطـورون من 	 

قدراتهـم ومعارفهـم فـي مجـال علـم المعلومـات بشـكل عـام والفهرسـة بشـكل خـاص من 

خـالل المشـاركة فـي ورش عمـل ودورات تدريبيـة وحضـور مؤتمـرات.

اللبنانيـة أربـع 	  ادخـل المنهـج الجديـد فـي قسـم المكتبـات والمعلومـات فـي الجامعـة 

مقـررات مرتبطـة بالفهرسـة موزعـة سـاعاتها بيـن نظـري وتطبيقـي. وتلحـظ فـي مضمونهـا 

االتجاهـات الحديثـة فـي الفهرسـة.

4.2 التوصيات
ضـرورة تقبـل المفهرسـين لفكـرة التكويـن الذاتـي والمسـتمر فـي كل مـا يتعلـق بقواعـد . 1
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المعلومـات. وتقنيـات  الفهرسـة 

المشـاركة بشـكل فعـال في ورش العمـل والـدورات التدريبـة المرتبطة بالفهرسـة وعالقاتها . 2

بالبيئـة الرقميـة سـواء بشـكل مباشـر أو عن بعد. 

ضرورة التعاون بين مكتبات الجامعات اللبنانية كافة وتبادل الخبرات والمهارات.. 3

التركيـز علـى تبـادل الخبرات بين المكتبـات الجامعيـة اللبنانية كافة فيما يخـص االتجاهات . 4

للفهرسة. الحديثة 

التركيز بشـكل أكبر على المقررات التطبيقية المرتبطة بالفهرسـة في مناهج علم المعلومات . 5

والمكتبـات، وضـرورة اعـادة توجيههـا بما يتناسـب مـع متطلبـات اعداد مفهرسـين مؤهلين 

للتعامـل مع مصـادر المعلومات المختلفة.
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المستخلص
يهـدف البحـث الـى التعـرف علـى الواقـع الحالـي للبيليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة مـن حيـث 

التغطيـة الببليوغرافيـة واالعـداد الفنـي لمصـادر المعلومـات ومسـتوى الوصـف الببليوغرافـي لهـا، 

والكشـف عن الميزات العديدة التي توفرها قواعد )RDA( لتحسـين مسـتوى الوصف الببليوغرافي 

فـي الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة عند اسـتثمارها، وما االمكانيات البشـرية والماديـة المتاحة في 

المكتبـة الوطنيـة ومـدى توافقهـا مـع متطلبات اسـتثمار تلك القواعـد. اعتمد المنهج المسـحي في 

جمـع المعلومـات وتحليلها، واعتمدت المقابلة واالسـتبانة كأدوات رئيسـية لجمع المعلومات، فضال 

عـن دراسـة وتحليل بعـض اعـداد الببليوغرافيا الوطنيـة العراقية.

أبرز نتائج البحث:
ضعـف مسـتوى الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة مـن حيث التغطيـة الببليوغرافيـة لمختلف   .1

مصـادر المعلومات، واالعداد الفني ومسـتوى الوصف الببليوغرافـي، فترات الصدور، االعالن 

والتوزيع.

ضعف التخصيصات المالية المخصصة للمكتبة الوطنية وافتقارها الى ميزانية مستقلة    .2

هنـاك حاجـة ضروريـة السـتخدام قواعد )RDA( في االعـداد الفني لمصـادر المعلومات في   .3

الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة ألهميتهـا باعتبارهـا المصـدر االساسـي للتعـرف علـى النتاج 

الفكـري الوطنـي فضـال عـن ضعف مسـتوى الوصـف الببليوغرافـي فيها.

اما أبرز التوصيات فكانت:
ضرورة اجراء دراسـة مسـحية معمقة وبالتنسـيق مع الدراسـات العليا في اقسام المعلومات   .1

والمكتبـات للتعـرف علـى طبيعـة اسـتثمار قواعـد )RDA( فـي مختلـف انـواع المكتبـات 

فـي العـراق ومـا المشـاكل التـي تـم مواجهتهـا، وما الحلـول الموضوعـة لحل تلك المشـاكل 

 )RDA( ومحاولـة تزويـد المكتبـات بهـا، لالسـتعانة بهـا عند وضـع الخطط السـتثمار قواعـد

لتنظيـم مصـادر المعلومـات فيها.
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تأسـيس هيئـة تشـكل مـن بعـض االفـراد مـن منتسـبي مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة   .2

العباسـية المقدسـة باعتبارهـا الراعـي االول السـتثمار قواعـد )RDA( مـن خـالل مـا تقدمـه 

مـن دعـم وخبـرات لـكل المؤسسـات ذات العالقـة وبعـض اعضـاء الهيئـات التدريسـية فـي 

مجـال المعلومـات والمكتبات ومـدراء المكتبات لمتابعة عملية اسـتثمار قواعد )RDA( في 

المكتبـات وتقديـم المسـاعدة عنـد الحاجـة لها.

ضرورة تخصيص ميزانية مسـتقلة للمكتبة الوطنية توضعه على أسـاس دراسـة مفصلة تغطي   .3

كل مسـتلزمات وجـود المكتبـة وضمـان كفـاءة خدماتهـا علـى ان يخـص جـزء منهـا لتوفيـر 

مسـتلزمات اعـداد الببليوغرافيـا الوطنية العراقيـة باعتبارها الواجهة والخدمة األساسـية التي 

تمتـاز بهـا المكتبة الوطنيـة دون غيرها.

الكلمات المفتاحية 
ــ الببليوغرافيا الوطنية العراقية

RDA ــ قواعد

ــ الببليوغرافيا الوطنية العراقية ــ الوصف الببليوغرافي

Abstract
The search aims to recognize on the current reality of the  Iraqi national 

bibliographic from where bibliographic coverage .Technical preparation 
for information sources and level bibliographic description to her, and 
detection about many features which they provide rules )RDA( to improve 
level bibliographic description for Iraqi national bibliographic of investment 
and what human and material potential available in the national library and 
their compatibility with the requirements of investment those rules. The 
survey approach was adopted in the collection and analysis of information, 
they adopted interview and question naire   as basic tools to collect the 
information, as well as for his study and analysis some Iraqi national 
bibliographic preparation
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Featured search results:-
1- Poor Iraqi national bibliographic level from where bibliographic coverage for 

different sources of information, and technical preparation and the level of 

bibliographic description, periods of issuing, advertising and distribution.

2- Poor financial allocations dedicated to the national library and lack there of 

to an independent budget.

3- There is a necessary need to use grammar )RDA( in the technical preparation 

for information sources in the Iraqi national bibliographic for its importance 

considering to identify basic source on the national intellectual the produc-

tion as well as about the poor level of bibliographic description there in .

As for recommendations featured it was:-
1- Procedure necessity in depth survey study and in coordination with graduate 

studies in information department and libraries to identify on nature invest-

ment rules )RDA( indifferent types of libraries in Iraq and what problems 

which have been encountered, and what solution to solve that problems and 

try to supply libraries for use when making plans to invest rules )RDA( to 

organize information sources.

2- A body establish form of some individuals of the library staff and the house 

of manuscripts the holy Abbasid consider first sponsor to invest rules )RDA( 

during what they offer from support and expert for all institutions related 

and some members of the bodies teaching in the field of information and the 

libraries and library managers to follow the process of investing rules )RDA( 

in libraries to provide assistance when needed.

3- Customize necessity an independent budget as national library it is based on 
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a detailed study cover all requirements the presence of the library and ensure 

the efficiency of its services to be allocated part of it to provide the require-

ments of the preparation of the national bibliographic considering it face and 

basic service which the national library is distinguished only by others.

Key words 
- Iraqi national bibliography.

- Rules )RDA(.

- Iraqi national bibliography ــ description bibliographic. 
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المبحث االول: االطار العام للبحث

اوال: مشكلة البحث
تعتبر القوائم الببليوغرافية بمختلف انواعها النواة االساسـية واالنطالقه االولى للنشـاط العلمي، 

اذ انهـا تسـاهم فـي التعـرف علـى النتـاج الفكـري، فهي بمثابـة الدليل المكتبي تسـاعده فـي تأدية 

واجباتـه بشـكل أمثـل كأختيـار المجموعات المكتبيـة واسـتكمال المعلومـات الببليوغرافية لمصادر 

المعلومـات فـي عملية االعداد الفني لذلك النتاج، فضال عن فائدتها للمسـتفيد بالمسـاعده للوصول 

الـى مصـادر المعلومـات الخاصه بموضـوع بحثه وتحديد مـا يحتاجه منها وتوسـيع معرفته بمصادر 

اخرى لم يكـن يتوقعها.

فهـي مفاتيـح لمصـادر المعلومـات توفـر الجهـد والوقـت والتكلفـة للباحـث، وبالتالـي أنجـاز 

البحـوث المخططـه بشـكل اسـرع وادق واشـمل وهـذه وظيفـة تشـترك فيهـا جميـع انـواع القوائم 

الببليوغرافيـة، فضـال عن وظائـف اخرى تمتاز بها بعض القوائم الببليوغرافيـة كالببليوغرافيا الوطنية 

التـي تمثـل قائمـة بالنتاج الفكري المنشـور وغير المنشـور فـي قطر معين، فهي فضال عن أسـهامها 

فـي تقديـم الخدمـات المشـار اليها بالنسـبة للمكتبـي والباحث... تعكس حالة االسـتقرار السياسـي 

واالقتصـادي واالجتماعـي للبلـد ودرجـة التكامـل المعرفـي للفـرد فـي ذلـك القطـر مـن خـالل بيان 

احصـاءات النتـاج الفكـري الوطنـي، فهـي دليـل ومرجـع مهـم للباحثيـن فـي مختلـف تخصصاتهـم 

الموضوعيـة ومسـتوياتهم العلميـة، وهـذا يؤكـد اهميـة االعتنـاء فـي اعـداد تلـك القائمـة ومحاولة 

اظهارهـا بشـكل متكامـل من حيث ضبط النتـاج الفكري واعداده ومحاولة اتبـاع اكثر قواعد االعداد 

الفنـي )الفهرسـة والتصنيـف( مالئمة وبشـكل يحقق للمسـتفيدين المعرفـة الكاملة بذلـك النتاج... 

مـن هنـا جـاءت فكـرة البحث الـذي يحـاول االجابه علـى التسـاؤالت التالية: -

ماهي طبيعة الببليوغرافيا الوطنية العراقية من حيث . 1

مامستوى الوصف الببليوغرافي لمصادر المعلومات في البليوغرافيا الوطنية العراقية.. 2

مامـدى القناعـة واالسـتعداد النفسـي للعامليـن فـي المكتبـة الوطنيـة بمختلـف مؤهالتهم . 3
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.)RDA( االكاديميـة ومهامهـم الوظيفيـة السـتخدام قواعـد

هـل يتمتـع العامليـن بالخبـرة الموضوعيـة الكافيـة السـتخدام قواعـد )RDA( فـي عمليـة . 4

االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومـات.

هـل تتوفـر للمكتبـة الوطنية الميزانيـة الكافية لتوفير متطلبات اسـتخدام قواعد )RDA( في . 5

تنظيـم مصـادر المعلومـات كشـراء االجهـزة والمعـدات وتوفير األنظمـة البرمجية المناسـبة 

وألشـراك العامليـن فـي الدورات التدريبيـة المحلية، العربيـة والعالمية.

هـل عـدد االجهزة)الحواسـيب( وملحقاتهـا كافيـة لعمليـات خـزن البيانـات الببليوغرافيـة . 6

.)RDA(لمصـادر المعلومـات واسـترجاعها فـي حـال اسـتخدام قواعـد

مامدى كفاءة االتصاالت الداخلية والخارجية المتوفرة في تلك المكتبات.. 7

هـل تتوفـر امكانيـة بنـاء قواعـد بيانات وفـق قواعـد)RDA( وبأسـتخدام األنظمـة البرمجيه . 8

المتاحـة فـي المكتبة. 

ثانيًا: أهداف البحث
يسعى البحث لتحقيق االهداف التاليه: -

التعـرف علـى الوضـع الحالـي للببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة مـن حيـث التنظيـم واالعداد . 1

الببليوغرافـي )مسـتوى الوصـف الببليوغرافـي( فتـرات الصـدور.

تحديـد مـدى حاجـة الببليوغرافيـا العراقيـة السـتخدام قواعـد )RDA( فـي االعـداد الفنـي . 2

لمصـادر المعلومـات وتحسـين مسـتوى الوصـف الببليوغرافـي لهـا.

معرفـة مدى القناعة واالسـتعداد النفسـي للعاملين في اعداد الببليوغرافيـا الوطنية العراقية . 3

.)AAcr2(بدل قواعد )RDA(السـتخدام قواعد

التعـرف علـى األمكانيـات الماديـة والبشـرية المتاحـه للمكتبـة الوطنيـة العراقيـة من حيث . 4

البرمجـة  وأنظمـة  وملحقاتهـا  األجهزة)الحاسـبات(  الميزانيـة،  للعامليـن،  العمليـة  الخبـره 

.)RDA(واألتصـاالت الداخليـة والخارجيـة ومـدى كفايتهـا لتطبيـق قواعـد

التعـرف علـى المشـاكل المتوقـع مواجهتها عند اسـتخدام قواعـد)RDA( في االعـداد الفني . 5
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لمصـادر المعلومـات العـداد الببليوغرافيا الوطنيـة العراقية.

ثالثًا: اهمية البحث
ان دراسـة الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة والتعـرف على درجـة كفأتها في حصـر النتاج الفكري 

العراقـي وتنظيمـه بشـكل يحقـق االهداف التـي تسـعى الببليوغرافيا الـى تحقيقهـا باعتبارها االداة 

االساسـية للتعريـف بالنتـاج الفكـري العراقـي وهـذا يتطلـب اتبـاع افضـل واحـدث قواعـد الوصف 

الببليوغرافـي العـداد ذلـك النتـاج ووصفـه بشـكل معمق ودقيـق ومحاولـة مواكبة مايتـم العمل به 

فـي هـذا المجـال علـى الصعيـد العربـي والعالمـي، هنـا تكمن اهميـة البحث لسـعية فـي التعرف 

علـى الوضـع الحالـي للببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة ومـا مسـتوى الوصـف الببليوغرافـي لمصـادر 

المعلومـات فيهـا ومدى كفايته بالنسـبة للمسـتفيدين منهـا وما االمكانيات المتاحه السـتثمار قواعد 

)RDA( لتحسـين مسـتوى الوصـف الببليوغرافـي لمصـادر المعلومـات في تلـك القائمة.

رابعًا: منهج البحث
أتبع المنهج المسحي في جمع البيانات وتحليلها.

خامسًا: حدود البحث
الحدود المكانية: قسم الفهرسة والتصنيف وقسم الببليوغرافيا / المكتبة الوطنية / دار . 1

الحدود الموضوعية:. 2

 	 )RDA( قواعد وصف واتاحة المصادر

الببليوغرافيا الوطنية العراقية	 
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المبحث الثاني: الجانب النظري
قواعد )RDA( ومستويات الوصف الببليوغرافي لمصادر المعلومات

تعـرف قواعـد RDA )Resource Description and Access( بأنهـا)1( )معيـار جديـد يهـدف 

الـى نشـر قواعـد فهرسـة جديـدة تـرث القواعـد المعتمـدة حاليـاً مـن اكثـر المكتبـات فـي العالـم 

وهـي قواعـد الفهرسـة االنجلـو- امريكية الجيـل الثاني المعروفـه ب)AAcr2( الـذي أطلقة الطبعة 

التجريبيـة منـه عـام )2009(، ونشـر عام )2010( وهو يسـتخدم االن في العديد مـن المكتبات منها 

مكتبـة الكونكـرس، المكتبـة الوطنية االمريكيـة للطب والمكتبـة الوطنية االمريكيـة للزراعة وغيرها 

مـن المكتبات(.

كمـا عرفتهـا يسـرية زايـد بأنهـا)2( )الطبعـة التجريبـة الثالثـة لقواعد الفهرسـة االنجلـو- امريكية 

)AAcr2( ومحاولـة لتجنـب الثغـرات التـي عانـت منهـا المكتبـات المعتمدة لقواعـد)AAcr2( في 

اجرأتهـا الفنية(.

كمـا بيـن هشـام فتحـي احمـد مكـي)3( ان قواعد)RDA(هـي بمثابـة الطبعـة الثالثة مـن قواعد 

االنجلـو- امريكيـة للفهرسـة)AAcr2(. اال ان اشـتراك العديـد من المؤسسـات ممن التتبع المدرسـة 

االنجلـو امريكيـة فـي دراسـة تلـك القواعـد واسـتخدامها، ادى الى تغيير اسـمها مـن )AAcr3( الى 

موقع  الرقمي:  للمستقبل  الفهرسة  معايير  أحدث   .)RDA( واتاحتها  المصادر  )1( هشام شريف همدر. وصف 

جمعية آل البيت. 2011.

CyberIan journal.- ع20    - الرقمية.  البيئة  في  واتاحتها  المصادر  لوصف  تقنينات جديدة  زايد.  )2( يسرية 

)2009( ص4.

ع20   .AACR- RDA .- CyberIan من  الوصفية:  الفهرسة  في  التغيير  ثورات  مكي.  أحمد  فتحي  )3( هشام 

)2009(. ص9.

هي مجموعة من التعليمات الدولية نشرت طبعتها االولى عام 1998 بهدف وضع اسس تبين بدقة ووضوح 

المختلفة  المعلوماتية  االحتياجات  لتلبية  الببليوغرافية  التسجيلة  تقدمها  ان  يجب  التي  المعلومات  ماهي 

للمستفيدين
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وصـف واتاحـة المصـادر )RDA(  مع اجـراء بعض التغيير فـي ترتيب الفصول وبعـض المصطلحات 

.)FRBR(المسـتخدمة بمـا ينسـجم مع المتطلبـات الوظيفيـة للتسـجيالت الببليوغرافية

Functional Requirement For Bibliographic Records 

كتغييـر مصطلـح المداخـل الـى نقـاط االتاحـة ومصطلـح الحقـل)Field( الـى مصطلـح 

)Element(

 RDA مميزات قواعد
تتصـف قواعـد )RDA( بصفـات وميـزات عـدة كان لهـا دور كبيـر فـي تشـجيع المكتبـات علـى 

اسـتثمارها، ومـن تلـك الميـزات وحسـب اراء الباحثيـن: -

ان قواعـد )RDA( تفوقـه علـى )AAcr2( بمرونتهـا وتوافقها مع المبـادئ والمعايير الدولية . 1

للفهرسـة الوصفيـة والموضوعيـة والنشـر االلكترونـي، فضـال عـن امكانيـة اسـتخدامه فـي 

البيئـات الثقافيـة المختلفـة كالمكتبـات والمتاحـف والمعـارض كمـا تسـتخدم في االرشـفة 

وقطاعـات النشـر، كمـا انهـا تسـتخدم اللغـة االنكليزية السـهلة مـع امكانية اسـتخدامها في 
اطـر لغوية اخـرى. )1(

انهـا نضمت اسـتناداً الـى المتطلبـات الوظيفية للتسـجيالت الببليوغرافيـة )FRBR( والتي . 2

تحـدد بنـاءاً علـى طلبـات المسـتفيدين التي يمكـن ان يحققها فهـرس المكتبـة والعالقات 

الهرميـة للبيانـات الببليوغرافيـة، كذلـك المرونـة فـي االطـالع علـى تلـك القواعـد وكل مـا 

يتعلـق بهـا مـن ارشـادات وتعليمات عن طريـق االنترنت من خالل االشـتراك في مجموعة 

االدوات الخاصـة بهـا )RDA ToolKit( او عـن طريق شـراء النسـخة المطبوعـة منه، فضالً 

عـن التحديـث المسـتمر لتلـك القواعـد وبأشـراف اللجنـة التوجيهيـة المشـتركة لتنميـة 
)2(. )RDA(

)1( هشام فتحي احمد مكي. مصدر سابق.ص9.

)2( هشام شريف همدر. مصدر سابق.ص6
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امـا يسـرية زايـد))1(( فتذكـر مجموعـة مـن الصفات التـي تميزت بها تلـك القواعـد معتمدة على 

المهـام والوظائـف التـي يمكـن ان تقدمها للمسـتفيدين وهي:-

 االيجاد: الحصول على المصادر التي تناظر او تقابل استراتيجية بحث المستفيد.. 1

تحديـد الهويـة: التميـز بيـن المصـادر التـي لهـا الخصائـص نفسـها والتأكـد مـن ان المصدر . 2

الموصـوف يقابـل المصـدر المطلـوب. 

االختيـار: مسـاعدة المسـتفيدين في الحصـول على المصدر المطلوب من خـالل اختياره من . 3

بين مجموعـة من المصادر.

االتاحة: اتاحة المصادر المطلوبة من المستفيد.. 4

فضـال عـن ميـزات أخـر يمكـن التعرف عليهـا من خـالل المقارنة بيـن قواعـد )AAcr2( وقواعد 
)RDA( ووفـق المحـاور التالية:)2(

هيئـة اإلصـدار: ان قواعـد )RDA( انجـزت تحـت اشـراف المؤسسـات نفسـها التـي اشـرفت . 1

علـى اعـداد )AAcr2( اي انهـا علـى معرفة بنقاط القـوة والضعف التي عانـت منها القواعد                              

السـابقة وبالتالـي محاولة تجنبهـا في القواعـد الجديدة.

2 . )RDA( من قسـمين اساسـيين بينما تتكون قواعد )AAcr2( البناء والتكوين: تتكون قواعد 

مـن )10( اقسـام اساسـية وكل قسـم منهـا يقسـم الـى عـدة فصـول، ان التوسـع فـي عـدد 

االقسـام والفصـول التـي تحتويهـا قواعـد )RDA( يؤكـد قابليـة تلـك القواعـد علـى مواجهـة 

التوسـعات المسـتقبلية والتغيـرات المتوقعـة فـي مصـادر المعلومـات ومعالجتها. 

 نقـاط اإلتاحـة: محدودية نقـاط االتاحة في قواعد )AAcr2( والمتمثلة بالمداخل الرئيسـية . 3

)شـخص، هيئه، عنوان( والمداخل االضافية )اشـخاص، هيئات، عناوين، سلسـلة( بينما نقاط 

اإلتاحـة فـي )RDA( هـي أكثـر مرونـة من خـالل اعطـاء التعليمات واالرشـادات لبنـاء نقاط 

االتاحـة المفضلـة والمختلفـة لألعمـال مـع فسـح المجال للمؤسسـات المسـتخدمة للقواعد 

)1( يسرية زايد. مصدر سابق ص6.

)2( يسرية زايد. مصدر سابق. ص7.
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لتحديـد العناصـر االضافيـة حسـب احتياجـات المسـتفيدين منهـا، اي الغـاء فكـرة المداخل 

الرئيسـية واإلضافية.

 مسـتويات الوصف: لقواعد )AAcr2( ثالث مسـتويات للوصف االول)مختصر( الحد االدنى       . 4

مـن الحقـول وبياناتهـا الببليوغرافيـة، الثاني)متوسـط( أكثـر تفصيالً من االول يشـمل حقول 

الوصـف الثمانيـة مـع حذف بعـض البيانـات البيليوغرافية مـن بعضهـا، الثالث)مفصل( أكثر 

تفصيـال واكتمـاال تسـتعمل فيـه جميـع الحقـول والبيانـات الببليوغرافية التي تمثـل المصدر 

الموصـوف والتـي تنطبـق عليهـا القواعـد الواردة فـي AAcr2((، وهـذه المسـتويات الثالثة 

للوصـف الببليوغرافـي تسـبب اإلربـاك للمكتبـات مـع صعوبـة اختيـار المسـتوى المناسـب 

لمصـادر المعلومـات فيهـا. امـا مسـتويات الوصـف لقواعـد )RDA( فهي اثنـان، االول يمثل 

العناصـر البؤريـة الموجـودة في بداية كل قسـم من اقسـام قواعـد )RDA( وهي تمثل الحد 

االدنـى مـن المعلومـات الببليوغرافيـة التـي تبين هويـة المصـدر الموصوف امـا الثاني فهو 

تطبيـق كل القواعـد على المصـدر الموصوف.

المعلومـات . 5 لمعالجـة مصـادر   )AAcr2( قواعـد  اسـتخدام  امكانيـة  المعلومـات:  مصـادر 

التقليديـة. بمختلـف اشـكالها )كتـب، دوريـات، رسـائل جامعيـة مصـورات،(، بينمـا امكانية 

التقليديـة وغيـر  قواعـد )RDA( أكثـر لمعالجـة مصـادر المعلومـات بأشـكالها المختلفـة 

الرقميـة والتناظريـة. التقليديـة 

 الملـف االسـتنادي: المعلومـات الشـخصية الخاصـة بالمؤلـف مثـل تاريـخ الميـالد والوفاة، . 6

الوظائف التي شـغلها، المؤهل األكاديمي ... في قواعد)AAcr2( يشـترط الحصول عليها من 

 )RDA(المصـدر الموصـوف نفسـه وهي فـي الغالب معلومات مختصـرة. بينما وفـق قواعد
أكثـر تفصيـال اذ يمكـن الحصـول عليها مـن مصادر متعـددة ككتب السـير والتراجم. )1(*

وعنـد المقارنـه بيـن بطاقـة الفهرسـة المعدة وفـق قواعد )AAcr2( شـكل رقم )1( والتسـجيلة 

الببليوغرافيـة المعـدة وفـق قواعد )RDA( شـكل رقم )2(

)1( *معلومات تم الحصول عليها من خالل اشتراك الباحثة في الدورة التدريبية التي أقامتها مكتبة ودار مخطوطات 

.)RDA( العتبة العباسية المقدسة للفترة من 7 2014/7/14 حول قواعد
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شكل رقم )1(

الهيكل التنظيمي لنموذج بطاقة فهرسة

سجل البياناتالعناصرالمرجع

2.3.2  RDAاإلستشراق واإلبتكار واإلستراتيجية: نحو مستقبل أكثر حكمةالعنوان االساسي

2.3.6  RDAعنوان مختلفForesight, innovation, and strategy: Toward a wiser future

2.4.2  RDAاالسم الشخصي
تحرير سينثيا ج. واغنر؛ ترجمة صباح صديق الدملوجي؛ مراجعة حيدر 

حاج إسماعيل.

2.5.2  RDAاالولىالطبعة

2.8.2  RDAبيروتمكان النشر

2.8.4  RDAالمنظمة العربية للترجمةأسم الناشر

2.11  RDA2009تاريخ النشر

2.12.2  RDAتقنيات وعلوم تطبيقيةعنوان السلسة

2.13  RDAجزء واحدنمط االصدار
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2.15  RDA978-9953-0-1646-7ردمك

3.2  RDAغالفشكل الكتاب

3.4  RDA768 صفحةالمدى

3.5  RDAاالبعادcm 22x15

4.3  RDAمعلومات األتصالhttp: //www.aot.org.lb/Home/index.php

6.9  RDAنص كتابي،رسوم،رسوم بيانيةنوع المحتوى

7.12  RDAالعربيةلغة الكتاب

7.15  RDAتبصرة المحتوى
مجموعة بحوث ألقيت في اإلجتماع التربوي لجمعية مستقبل العالم لسنة 

.2005

7.16  RDAيحتوي على هوامش - لوائح مصادر وكشافات.تبصرة ببليوغرافية

19.2  RDAجمعية مستقبل العالم.الكاتب أو المؤلف

25.1  RDA
األعمال ذات 

العالقة
تقنيات وعلوم تطبيقية

20.2  RDAواغنر، سينثيا ج. مؤلف مشارك

18.5  RDAمحررتعين العالقة

20.2  RDAالدملوجي، صباح صديق مؤلف مشارك

18.5  RDAمحررتعين العالقة

20.2  RDAحاج إسماعيل، حيدر مؤلف مشارك

18.5  RDAمراجعتعين العالقة

27.1  RDAتبصرة ذو عالقة
مجموعة بحوث ألقيت في اإلجتماع التربوي لجمعية مستقبل العالم لسنة 

 .2005

)RDA( التسجيلة الببليوغرافية حسب قواعد )الشكل رقم )2

يتضح التالي: -
ان المعلومـات البيليوغرافيـا فـي بطاقـة الفهرسـة تُرتـب فـي ثمانيـة حقـول اساسـية تتخـذ . 1

ترتيبـاً معينـاً مـع الفصل بين البيانات الببليوغرافية التـي يحويها كل حقل بعالمات تنقيط او 

ترقيـم محـددة، وعلى المكتبي االلتزام بها وهي تشـكل صعوبة بالنسـبة لـه. اما المعلومات 

الببليوغرافيـة فـي التسـجيلة الببليوغرافيـة فترتـب في مجموعـة من الحقول بشـكل جدول 

مـع امكانيـة التغيير في تسلسـل الحقول وعالمـات التنقيط.
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ان المعلومـات الببليوغرافيـة فـي التسـجيلة الببليوغرافيـة هي اكثر تفصيالً مـن المعلومات . 2

الببليوغرافيـة فـي بطاقـة الفهرسـة. اي امكانيـة التعـرف والوصـول الـى المصدر تكـون اكبر 

بسـبب تعـدد المعلومـات الببليوغرافيـة التي تحدد هويـة المصدر الموصـوف وفق قواعد 

.)RDA(
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المبحث الثالث: الجانب العملي

القسم االول: الوصف الببليوغرافي في الببليوغرافيا الوطنية العراقية
الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة هي قائمة بالنتاج الفكري العراقـي )لمؤلفين عراقيين( بمختلف 

موضوعاتـه ولغاتـه واشـكاله، تصدر عن قسـم الببليوغرافيا / المكتبة الوطنيـة / دار الكتب والوثائق 

الوطنيـة / وزارة الثقافة.

اواًل: النشأة 
مرت الببليوغرافيا الوطنية العراقية بعدة مراحل اذ كانت االنطالقة االولى للنشـاط الببليوغرافي 

فـي العراق ولنوعية الراجع والجاري تتمثل باالتي:)1(

1-  الببليوغرافيا الوطنية العراقية الراجعة تتمثل بصدور

معجـم المؤلفيـن العراقييـن / كوركيـس عـواد الصـادر عـام 1969 وهـو كتـاب مهـم وله  أ - 

مكانـه متميـزة في نطـاق الببليوغرافيا الوطنية الراجعه الحصرية لشـموليته اذ انه غطى 

اكبرعـدد مـن المطبوعـات العراقيـة وصدر في ثـالث مجلدات ضخمه، فضال عن شـهرت 

جامعـه في هـذا المجال.

فهرسـت المطبوعـات العراقية / عبد الجبار عبد الرحمن الصادر عـام 1972، وهو كتاب مهم  ب - 

تأتي اهميته من كونه تجميعا موضوعيا للمطبوعات يتيح امكانية التعرف على المطبوعات 

مـن خـالل موضوعاتها فضال عن الدقة والتفصيل في الوصف الببليوغرافي لكل مطبوع، كما 

الحقة هذه الببليوغرافيا بكشافان أحدهما خاص بالمؤلفين واالخر بالعناوين.

2-  الببليوغرافيا الوطنية العراقية الجارية تتمثل بصدور:

النشرة العراقية للمطبوعات الصادرة عن المكتبة المركزية / جامعة بغداد عام 3691  أ - 

المستنصرية،  الجامعة  - بغداد:  اعدادها.  اساليب  أنوعها،  الببليوغرافيا: تطورها،  الفرحان.  الواحد  )1( ليلى عبد 

1992. ص86- 99.
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النشرة العراقية للمطبوعات الصادرة عن المكتبة الوطنية عام 5691. ب - 

ت - نشـرة االيـداع للمطبوعات العراقيـة الصادرة عن المكتبة الوطنية عـام 1791 بعد صدور 

قانـون االيـداع رقـم )73( لسـنة 0791 والتـي تغيـر اسـمها الـى الببليوغرافيـا الوطنيـة 

العراقيـة عـام 6791 والى الفهـرس الوطني للمطبوعات العراقية عام 7791. اما التسـمية 

الحاليـة لهـا فهـي الببليوغرافيا الوطنيـة العراقية.

ثانيا: الشكل المادي والتنظيم 
تصـدر الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة علـى شـكل كتـاب وهـو الشـكل االفضـل لـدى اغلـب 

المسـتفيدين نظـراً لمـا يوفـره الكتاب مـن مميزات عديـدة عند االسـتخدام كسـهولة تداوله وحمله 

مـع امكانيـة المطالعـه فـي اي وقـت ومـكان، فضـالً عـن ميـزات أخر.

امـا اسـلوب تنظيمهـا فقـد تـم تقسـيمها الى قسـمين خصـص االول لبطاقـات الفهرسـة الخاصه 

بالكتـب وتـم توزيعهـا حسـب موضوعاتهـا علـى عشـرة اقسـام وفـق نظام تصنـف ديوي العشـوي، 

وخصـص الثانـي للكشـافات اذ زودت القائمـة بكشـافين االول للمؤلفيـن والثانـي للعناويـن.

ثالثا: التغطية الببليوغرافية
ان التغطيـة الببليوغرافيـة للببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة فـي االعـداد االولى منها شـملت النتاج 

الفكري العراقي بمختلف اشكاله ولغاته. اال انها في الوقت الحاضر ركزت على الكتب فقط وخصصت 

بعـض االعداد للرسـائل الجامعيـة، رغم اهمية تغطية النتاج الفكري الوطني بمختلف اشـكاله.

رابعًا: اجراءات العمل العداد الببليوغرافيا 
يتم اعداد الببليوغرافيا الوطنية العراقية بالتعاون بين كل من قسـم الفهرسـة والتصنيف وقسـم 

الببليوغرافيا وهي تسـير وفـق الخطوات التالية: -)))*

ورود الكتـب الخاضعـه لاليـداع مـن قسـم االيـداع القانونـي الـى قسـم الفهرسـة والتصنيف . 1

لفهرسـتها وتصنيفهـا واعـداد بطاقـات الفهرسـة لهـا ثـم تحويلها الـى قسـم الببليوغرافيا.

)1( * مقابلة مع مسؤوله قسم الببليوغرافيا بتاريخ 10/11/2018.
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ورود الرسـائل الجامعيـة )رسـائل الماجسـتير واطاريح الدكتوراه( من قسـم االيـداع القانوني . 2

الـى قسـم الببليوغرافيا لفهرسـتها وتصنيفها واعداد بطاقات الفهرسـة.

االدخال االلى لبطاقات الفهرسـة الخاصه بالكتب والرسـائل الجامعية في قسـم الببليوغرافيا . 3

مـن قبل موظفي قسـم الببليوغرافيا.

تنسـيق بطاقـات الفهرسـة وتوزيعهـا حسـب موضوعاتها وفق نظـام تصنيف ديوي العشـري . 4

بالعناويـن  واالخـر  بالمؤلفيـن  احدهـا  )البطاقـات(  بالمتـن  الملحقـة  الكشـافات  واعـداد 

لمسـاعدة المسـتفيدين فـي اسـتخدام القائمـة.

ارسـال قاعـدة البيانـات المتضمنة التسـجيالت الببليوغرافيـة للكتب والرسـائل الجامعية الى . 5

قسـم تكنولوجيـا المعلومـات / شـعبة االنترنـت التاحتها على موقع الدار)1(*، وترسـل نسـخة 

ثانيـة مـن قاعـدة البيانـات الى مطبعة الـدار الخراجها بشـكل ورقي.

خامسًا: االعداد الفني ومستوى الوصف الببليوغرافي لمصادر المعلومات 
ان االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومـات فـي الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة يعتمـد علـى عـدد 

مـن الركائـز الفنيـة ففـي الفهرسـة الوصفية يتم االعتمـاد على قواعد الفهرسـة االنجلـو_ امريكية، ط2 

المعربـة والمراجعة لسـنة )2002(. وتعتمد على قائمة الخازندار فـي صياغة رؤوس الموضوعات. كما 

انهـا تعتمـد علـى نظـام تصنيف ديوي العشـري لتحديد ارقـام التصنيف لتلـك المصادر.

امـا مـدى شـمولية بطاقـات الفهرسـة لجميـع عناصـر الوصـف الببليوغرافـي ومسـتوى الوصـف 

الببليوغرافـي لمصـادر المعلومات فقد تبين ضعف شـمولية بطاقة الفهرسـة لجميع عناصر الوصف 

الببليوغرافـي اذ انهـا تضمنـت الحد االدنى من تلـك البيانات رغم وجودها فـي المصادر الموصوفة، 

فضـال عـن االختـالف فـي ذكـر بعـض البيانـات الببليوغرافيـة نفسـها بيـن بطاقـة واخـرى وضعـف 

االهتمـام بذكـر البيانـات الببليوغرافيـة الخاصـه بحقـل المتابعه والمالحظـات واهمـال البعض منها 

كالسـعر. امـا رؤوس الموضوعـات المخصصـة لتلـك المصـادر فتبيـن ان اغلـب رؤوس الموضوعـات 

وضعـت بصـورة عشـوائية دون االعتمـاد علـى قوائـم رؤوس الموضوعـات في وضعها كمـا ان اغلبها 

)1( * هذا العمل متوقف في الوقت الحاضر.
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تـم االعتمـاد علـى عناويـن المصـادر فـي وضعهـا دون المتـن )النص(. فضـالً عن ان اغلـب بطاقات 

الفهرسـة خصص لهـا رأس موضـوع واحد.

ممـا سـبق يتضـح ضعـف مسـتوى الوصـف الببليوغرافي لمصـادر المعلومـات فـي الببليوغرافيا 

الوطنيـة العراقيـة رغـم اهميـة ان تكون بطاقات الفهرسـة فـي القوائم الببليوغرافيـة عامه والوطنية 

خاصـه متكاملـه في جميـع الحقول الببليوغرافية حتى لو تم االسـتعانه بمصـادر اخرى غير المصدر 

الموصـوف لغـرض اسـتكمالها ككتـب التراجـم والسـير... او االتصـال بالمؤلـف نفسـه وهـذا ماتنص 

.)RDA( عليـه قواعد

سادسًا: فترات الصدور 
ترتبـط فتـرات صـدور الببليوغرافيا الوطنية العراقيـة على حجم النتاج الفكـري الذي يتم ايداعه 

وبمـا ان هنـاك ضعـف واضح في تنفيذ قانون االيداع وضعف االجراءات القانونية المتبعه بحق دور 

النشـر والطباعـة الممتنعـه عـن تنفيـذه وعدم تزويـد المكتبة الوطنيـة بعدد من نسـخ مطبوعاتهم 
)5( رغـم حصولهـم على رقم االيـداع. ورغم ماتتبعه المكنبـة من اجراء 10

)اخـذ تعهـد خطـي من المطبعه بتزويـد دار الكتب والوثائق بخمس نسـخ من المطبوعات حال 

االنتهـاء مـن الطبع وقبل التوزيع بموجب احـكام قانون االيداع (.

كما انها ترتبط باالعداد الفني لمصادر المعلومات والتي ترتبط بدورها بعدد العاملين وخبرتهم 

فـي مجـال االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومات - ثم عمليـة الطباعة التي تتم في مطبعـة الدار )دار 

الكتـب والوثائـق الوطنيـة( اذ تكون مسـؤوله عن طباعـة الببليوغرافيا الوطنيـة وكل ماتحتاجه الدار 

مـن مطبوعـات )طبـع القوائم واالسـتمارات بمختلـف انواعها، السـندات، بطاقات التزويد، سـجالت 

االيـداع...( والتوجـد اي اولويـة لطبع الببليوغرافيا الوطنية. كل ذلك يفسـر الفرق بين سـنوات نشـر 

الببليوغرافيـا الوطنية العراقية وبين سـنوات تغطيتهـا للنتاج الفكري.

مثـال علـى ذلك العدد )57( الذي غطى النتاج الفكري العراقي )الكتب( المنشـور سـنة )2014( 

تم نشـر القائمة سنة )2017(.
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سابعا: االعالن والتوزيع
       التوجـد سياسـة محـددة تتبعهـا المكتبـة لالعالن عن صدور الببليوغرافيـا الوطنية وتوزيعها 

على المكتبات والمؤسسـات االخرى رغم اهمية ذلك بأعتبارها الوسـيلة األساسـية للتعريف بالنتاج 

الفكـري الوطنـي ومسـاعدة المسـتفيدين للحصول عليه، بسـبب قلة عدد النسـخ التـي يتم طباعتها 

مـن الببليوغرافيا بسـبب ظروف التقشـف المالـي للبلد والذي تعاني  منه اغلب المؤسسـات. وهذا 

يفسـر عـدم وجود الكثيـر من اعدادها في اغلـب المكتبات.
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القسم الثاني: تحليل اسئلة المقابلة واالستبانه
خصـص هـذا القسـم للتعـرف على االمكانيـات البشـرية والمادية المتاحـة في المكتبـة الوطنية 

والتـي لهـا دور في اعـداد الببليوغرافيـا الوطنية.

ــ االمكانيات البشرية )الموارد البشرية(
 العامليـن هـم العنصـر االهـم في اي مؤسسـة اذ يعتمد علية نجاحها او فشـلها، بـدأَ من االدارة 

الـى اخـر تسلسـل وظيفـي فيهـا... فبالنسـبة الدارة المكتبـة الوطنيـة)))* ومسـتوى معرفتهـا بقواعد 

)RDA( تبيـن ان معرفـة بسـيطة تتمثـل بالمعرفـة النظريـة لتلـك القواعـد امـا االسـتعداد النفسـي 

والـذي يعتبـر عامـل مهـم للقيـام بـأي عمل تبيـن ان هنـاك رغبـه واسـتعداد نفسـي الدارة المكتبة 

السـتثمار قواعـد )RDA( فـي االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومـات فـي المكتبة.

امـا العامليـن فـي قسـم الفهرسـة والتصنيـف وقسـم الببليوغرافيـا ولعالقتهـم المباشـره بعملية 

اعـداد الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة، فيمـا يتعلق بأعدادهـم ومؤهالتهم االكاديميـة وتخصصاتهم 

الموضوعيـة الجـدول التالـي يوضح ذلك: 

جدول)1( عدد العاملين ومؤهالتهم االكاديمية وتخصصاتهم الموضوعية 

القسمت

المجموعغير المتخصصينالمتخصصين
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قسم الفهرسة 

والتصنيف
100%7914%21712111%3ــ3

100%6010%4021126%224قسم الببليوغرافيا2-

)1( تدار المكتبة الوطنية من مديرة تحمل شهادة البكالوريوس / كلية االداب / قسم التاريخ، سنوات الخبرة )25( 

سنه منها )10( سنوات في ادارة المكتبة.
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يتبيـن مـن الجدول السـابق ان عدد العامليـن غير المتخصصين في علـم المعلومات والمكتبات 

تشـكل النسـبة االكبر في كال القسـمين اذ جاءت بنسـبة )97%( لقسـم الفهرسـة والتصنيف وبنسـبة 

)06%( لقسـم الببليوغرافيـا، وهذا قد يشـكل عائقاً امام سـرعة انجاز االعمـال وصعوبة تطبيق بعض 

القواعـد فـي عملية االعداد الفني لمصـادر المعلومات.

ولغـرض التعـرف علـى درجـة معرفـة العامليـن بقواعـد )ADR( وطبيعـة تلـك المعرفـة ومـدى 

اسـتعدادهم وتقبلهم النفسـي السـتخدام تلك القواعد في االعداد الفني لمصادر المعلومات ومدى 

رغبتهـم لتطويـر خبراتهـم فـي ذلـك المجال، تـم توزيع االسـتبانة المتضمنـة لمجموعة من االسـئلة 

حـول تلـك االمـور، اذ تـم توزيعهـا علـى جميـع العامليـن فـي كال القسـمين فـكان المسـترجع منها 
والخاضـع للتحليـل )41( لقسـم الفهرسـة والتصنيـف و )7( لقسـم الببليوغرافيا.)1(

لمعرفـة سـنوات خبرتهـم فـي اقسـام المكتبة عامة واالقسـام مـدار البحث خاصـة، الجدول رقم 

)2( يبيـن التالي:

جدول )2( سنوات الخبرة للعاملين 

الببليوغرافياالقسم / الفهرسة والتصنيفسنوات الخبرة 

عامه   1-5

خاصه

2

2 سنة، 3 سنه

2

1,5، 5 سنه

عامه 5 ـ 10

خاصه 
ــــــــ

عامه 10 ـ 15

خاصه

3

2 سنه، 14 سنه، 3 سنه

4

1 سنه، 13 سنه، 14 سنه، 14 سنه

عامه 15 ـ 20

خاصه

2

4 سنه، 1 سنه
ــــ

عامه 20 ـ 25

 خاصه

2

1 سنه، 1 سنه 

1

شهرين

عامه 25 ـ 30

خاصه

2

15 سنه، 15 سنه
ــــ

)1( ثالث استمارات تم اهمالها لعدم اإلجابة عليها.
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عامه 30 ـ 35

خاصه

2

3 سنه، 14 سنه
ــــ

عامه 40 ـ 45

خاصه

1

2 سنه
ــــ

يتضـح مـن الجـدول )2( ان سـنوات الخبـرة للعامليـن في اقسـام المكتبـة عامه تراوحـت مابين 

)1 - 45( سـنه بالنسـبه لقسـم الفهرسـة والتصنيـف ومابيـن )1 - 25( سـنه لقسـم الببليوغرافيـا، اال 

ان سـنوات الخبـره الخاصـه للعامليـن كانت قليلـة مقارنه بسـنوات الخبرة العامه بالنسـبه للعاملين 

فـي قسـم الفهرسـة والتصنيـف، امـا فـي قسـم الببليوغرافيـا فكانت سـنوات الخبـرة الخاصة ألغلب 

العامليـن مقاربـة لسـنوات الخبـره العامـه لهـم وهـذا له دور فـي االسـتقرار الوظيفـي وتراكم خبرة 

العامليـن في قسـم الببليوغرافيا.

ـــ  فيمـا يتعلـق بمـدى معرفـة العامليـن بقواعـد )RDA( تبيـن ان اغلـب العامليـن فـي قسـم 

الببليوغرافيـا لديهـم معرفـة بقواعـد )RDA( اذ جاءت بنسـبة )86%(، بينما كانت عـدم المعرفه بها 

بنسـبه اكبـر )57%( فـي قسـم الفهرسـة والتصنيف.

والجدول التالي يوضح ذلك: -

     )RDA( مدى المعرفة بقواعد )جدول )3

القسمالجوابت
الببليوغرافياالفهرسة والتصنيف

%التكرار%التكرار

43%866%6نعم1-

57%148%1كال2-

100%10014%7المجموع

اما مسـتوى تلك المعرفة فكانت ضعيفة لدى النسـبه االكبر من العاملين في قسـم الببليوغرافيا 

اذ جاءت بنسـبة )67%( بينما كانت جيدة وبنسـبة )67%( في قسـم الفهرسـة والتصنيف، والجدول 



103  ....................................................................................................... ف. ر. و ل شيالم دالم

رقـم )4( يوضح ذلك: 

جدول )4( مستوى المعرفة بقواعد 

القسم

مستوى المعرفه
المجموع

جيدهمتوسطهضعيفه

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

ــ الفهرسة والتصنيف
2%334%676%100

100%6ــــ33%672%4ــ الببليوغرافيا

اما مهارات او طبيعة معرفة العاملين بتلك القواعد فالجدول )5( يبين التالي: -

طبيعة المعرفةت
القسم

قسم الفهرسة 

والتصنيف
قسم الببليوغرافيا

%التكرار%التكرار

100%2المعرفة النظرية لمفهوم قواعد )RDA(...أ-

المعرفة النظرية لطبيعة القواعد )محتوياتها(...ب-
1%17

المعرفة النظرية والتطبيقية...ج-
5%83

100%1002%6المجموع

كانـت المعرفـة النظريـة لمفهـوم قواعـد )RDA( هـي المعرفـة السـائده لـدى العامليـن ممـن 

لديهـم معرفه متوسـطه بها في قسـم الفهرسـة الببليوغرافيـا اذ جاءت بنسـبة )%100(، وهي معرفة 

سـطحية. بينمـا كانـت المعرفـة النظريـة والتطبيقـات العمليـة لتلك القواعـد هي المعرفة السـائدة 

لـدى العامليـن فـي قسـم الفهرسـة والتصنيـف اذ جـاءت بنسـبة )%83( وهـي المعرفـة المطلوبـه 

السـتثمار تلـك القواعـد في االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومات.

ــــ وفيمـا يتعلـق بالطرائـق او االسـاليب المعتمدة للحصول علـى تلك المعرفة فالجـدول التالي 
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يوضـح ذلك: -

جدول رقم )6( الطرائق واالساليب المعتمده للحصول على المعرفة

الطرائق واألساليبت
القسم

قسم الفهرسة 

والتصنيف
قسم الببليوغرافيا

%التكرار%التكرار

ــــــــ100%6االشتراك في الدورات...أ-

100%676%6االطالع على االنترنت.ب-

ــــــــ33%2االطالع على الدراسات والبحوث...ج-

ــــــــ83%5االشتراك في الندوات والمؤتمرات....د-

مـن الجـدول السـابق يتضح ان االطـالع على االنترنت هو الوسـيلة االساسـية والوحيدة للحصول 

علـى المعرفـة للعامليـن فـي قسـم الببليوغرافيـا اذ جـاءت بنسـبه )%100(. بينما جاء االشـتراك في 

الـدورات التدريبيـة للحصـول على المعرفة للعاملين في قسـم الفهرسـة والتصنيـف بالمرتبة االولى 

وبنسـبة )%100(. وهـذا يؤكـد ضـرورة توجيه العاملين نحـو الطرائق االخرى للحصـول على المعرفة 

لمـا لـه من دور في توسـيع تلـك المعرفة وتنوعهـا وتكاملها.

ــــ امـا التدريبيـة المتخصصـة فـي قواعـد )RDA( وهـل تـم اشـتراك العامليـن بهـا تبيـن ان 

جميـع العامليـن فـي قسـم الببليوغرافيـا لـم يتـم اشـتراكهم فـي تلـك الـدورات رغـم اهميـة ذلك، 

امـا العامليـن فـي قسـم الفهرسـة والتصنيـف فقد بلـغ عـدد المشـركين )6( وبنسـبة )%43( اي اقل 

مـن نصـف العامليـن. وهـذا يؤكـد ضـرورة اشـراك جميـع العامليـن فـي قسـم الببليوغرافيا وقسـم 

الفهرسـة والتصنيـف فـي جميع الدورات التي لها عالقـة بعملية االعداد الفني لمصـادر المعلومات، 

بأعتبارهـم الجهـة االساسـية فـي المكتبة الوطنية المسـؤولة عن االعداد الفني لمصـادر المعلومات. 

والجـدول التالـي يوضـح ذلك: -

جدول )7( االشتراك في الدورات التدريبية المتخصصة

الجواب
قسم الببليوغرافياقسم الفهرسة والتصنيفالقسم

%التكرار%التكرار

43%6نعم
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100%577%8كال

100%507%14المجموع

ـــ اما درجة استفادة العاملين من تلك الدورات فالجدول رقم )8( يبين التالي: -

جدول )8( درجة االستفادة من الدورات التدريبية

درجة االستفادةت
قسم الببليوغرافياقسم الفهرسة والتصنيفالقسم

%التكرار%التكرار

////ضعيفةأ-

//50%3متوسطةب-

//50%3جيدةج-

//100%6المجموع

يتبيـن مـن الجـدول ان نسـبة الذيـن يرونهـا متوسـطة الفائدة هـي نفس نسـبة الذيـن يرونها جيدة 

الفائـدة وهـذا يـدل على كفـاءة الـدورات التدريبيـة المتخصصة بقواعـد )RDA(. وبالتالـي تحقيق 

الهـدف منها.

ــــ امـا مقدرة العاملين ممن كانت درجة اسـتفادتهم جيدة من الـدورات التدريبية وهل لديهم 

القـدرة  والتأهيـل الجيـد للقيـام بتدريـب العامليـن فـي المكتبـة ممن لم يتم اشـتراكهم بهـا فتبين 

انهـم قادريـن على ذلـك والجدول التالـي يبين ذلك: - 

جدول )9( مقدرة العاملين على تدريب االخرين

الجواب
قسم الببليوغرافياقسم الفهرسة والتصنيفالقسم

%التكرار%التكرار

ــــــ%3نعم

ــــــــــــكال

ـــ امـا االسـتعداد والتقبـل النفسـي للعامليـن السـتخدام قواعـد )RDA( فـي تنظيـم مصـادر 

المعلومـات، فتبيـن ان النسـبه االكبـر)%67( مـن العامليـن فـي قسـم الببليوغرافيـا ليـس لديهـم 

االسـتعداد والتقبل النفسـي السـتخدام قواعد )RDA( بسـبب قلة معرفتهم بها، بينما كانت النسـبه 
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االكبر )%100( من العاملين في قسـم الفهرسـة والتصنيف لديهم االسـتعداد والتقبل النفسـي لذلك 

بسـبب معرفتهـم بقواعـد )RDA( مـن خالل االشـتراك فـي الـدورات التدريبية. والجـدول رقم )10( 

يوضـح ذلك.

 )RDA( االستعداد والتقبل النفسي بقواعد )جدول )10

الجواب
قسم الببليوغرافياقسم الفهرسة والتصنيفالقسم

%التكرار%التكرار

100%336%2نعم

67%4كال

100%1006%6المجموع

اما مستوى ذلك االستعداد فالجدول رقم )11( يبين التالي: - 

جدول )11( مستوى االستعداد والتقبل النفسي للعاملين 

درجة االستفادةت
قسم الببليوغرافياقسم الفهرسة والتصنيفالقسم

%التكرار%التكرار

ــــــــــــضعيفةأ-

100%172%1متوسطةب-

ــــــ83%5جيدةج-

100%1002%6المجموع

ممـا سـبق يتضـح ان النسـبه االكبـر )83%( مـن العامليـن فـي قسـم الفهرسـة والتصنيـف ممـن 

لديهم االسـتعداد والتقبل النفسـي السـتخدام قواعد )RDA( كان مستوى التقبل واالستعداد النفسي 

جيـد خاصـه بعـد ماتبيـن لهـم مـا الفوائـد الممكـن ان يحققها اسـتخدام تلـك القواعد فـي االعداد 

الفنـي لمصـادر المعلومـات مـن خالل اشـتراكهم في الـدورات التدريبيـة التي أقامتهـا )مكتبة ودار 

مخطوطـات العتبة العباسـية المقدسـة(.

ـــ اما التشـجيع على اسـتخدام قواعـد )RDA( في االعداد الفني لمصـادر المعلومات في جميع 

انـواع المكتبـات تبيـن ان جميـع العامليـن فـي قسـم الببليوغرافيا يشـجعون على اسـتخدام قواعد 
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)RDA( وبنسـبة )100%( كما جاءت نسـبة تشـجيع العاملين في قسـم الفهرسـة والتصنيف بنسـبة 

)71%(، وهـذا جانـب مشـجع بأعتبـار ان نجـاح اي مشـروع او خدمـة مسـتحدثة فـي أي مؤسسـة 

يتوقـف علـى مـدى الخبرة والكفاءة واالسـتعداد والتقبل النفسـي للعاملين. والجـدول التالي يوضح 

- ذلك: 

)RDA( مدى تشجيع العاملين على استخدام قواعد )جدول )12

الجواب
قسم الببليوغرافياقسم الفهرسة والتصنيفالقسم

%التكرار%التكرار

100%717%10نعم

ــــــ29%4كال

100%1007%14المجموع

اما ابرز مقترحات العاملين في قسـم الفهرسـة والتصنيف وقسـم الببليوغرافيا لتحقيق االستثمار 

االمثـل لقواعـد )RDA( فـي االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومـات فـي المكتبـة الوطنيـة والمكتبات 

االخـرى فكانت: -

الفهرسـة . 1 العامليـن فـي قسـمي  الوطنيـة وخاصـة  المكتبـة  العامليـن فـي  اشـراك جميـع 

والتصنيـف وقسـم الببليوغرافيـا فـي الـدورات التدريبيـة المتخصصـة بقواعـد )RDA( مـن 

جوانبهـا المختلفـة والتطبيـق العملـي لهـا.

تأسـيس هيئـة لألشـراف علـى تطبيـق قواعـد )RDA( فـي المكتبـات ولتقديـم االستشـارات . 2

المطلوبـة لتنفيذهـا. 
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ــ االمكانيات المادية 
السـتثمار اي نظام او السـتحداث اي خدمة في المؤسسـة يجب ان تتوفر عدة مسـتلزمات مادية 

لتحقيـق ذلـك منهـا الميزانية الكافية اذ تعتبر الميزانية االسـاس الذي تبنـى عليه اي مكتبة اذ يترتب 

عليهـا بنـاء المجموعـات المكتبيـة وتنظيمهـا وتوفير الخدمـات وتطويرهـا بما يتناسـب والتطورات 

الحاصلـة فـي مجـال خدمـات المعلومـات وتوفيـر المـالك الوظيفـي وتأهيلـه وبقـاءه علـى تواصل 

مـع اخـر مايسـتحدث مـن تطـورات على صعيـد المهنة من خالل اشـراكهم فـي الـدورات التدريبية 

المختلفـة وتوفيـر كل مسـتلزمات تنظيـم مصـادر المعلومات مـن ادوات كقواعد الفهرسـة وجداول 

التصنيـف واجهـزة كالحاسـبات ومسـتلزماتها، وهـذا يتطلـب تخصيـص ميزانيـة توضـع علـى اسـاس 

دراسـة مفصلـة تغطي كل مسـتلزمات وجـود المكتبة. 

وفيمـا يتعلـق بميزانيـة المكتبـة الوطنية ومدى كفايتها من وجهة نظـر ادارة المكتبة تبين انه ال 

توجـد ميزانيـة مسـتقلة للمكتبـة وانما هي جـزء من الميزانيـة العامة للدار التي يتـم تخصيصها من 

وزارة الثقافـة وليـس الدارة المكتبـة اي دور فـي وضعهـا، وهي عبارة عن تخصيصـات مالية للمكتبة 

ضمـن الميزانيـة العامـة لـدار الكتـب والوثائـق الوطنيـة وهـي فـي الغالب مبالـغ قليلة ال تسـد كل 

متطلبـات المكتبـة خاصـه مايتعلق بأسـتحداث خدمة او تبنـي قواعد جديدة.

ـــ امـا مـدى توفر االجهـزة )الحاسـبات وملحقاتهـا( الالزمة للعمل وحسـب مايتطلب اسـتخدام 

قواعـد )RDA( تبيـن ان عـدد الحاسـبات المتوفـرة يتناسـب مع عـدد العاملين علـى ادخال 

البيانـات الببليوغرافيـة لمصـادر المعلومـات مع توفر العامليـن القادرين علـى صيانتها عند 

الحاجة.

ـــ امـا نظـم البرمجـة المعتمدة حاليـا في المكتبة فهو نظـام )WINISIS( وهو نظـام ال يتوافق 

مـع اسـتخدام قواعـد )RDA( اال ان المكتبـة تسـعى السـتخدام نظـام )KoHA( وهـي فـي 

المراحـل االولـى مـن ذلك، وهو نظام يتيح امكانية اسـتخدام قواعـد )RDA(. من خالل دعم 

صيغـة مـارك )21( فضـال عن كونـه من االنظمـة المتكاملة للعمـل المكتبي.
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 )RDA( والتي تعتبـر من المتطلبات االساسـية لتبنـي قواعد )ـــ امـا شـبكات االتصـال )االنترنت

ومـدى كفائتهـا مـن حيـث سـرعة االتصـال وقوته وبشـكل يتيـح االتصال المباشـر بتسـجيلة 

 )online( والتـي تتيحهـا مكتبـة الكونكـرس االمريكيـة للمكتبات بشـكل مباشـر )مـارك )21

فضـال عـن ملفـات الضبـط  االسـتنادي والتي تتطلـب الحصول علـى المعلومات مـن مصادر 

مختلفـة السـتكمال عملية الوصـف الببليوغرافي لمصـادر المعلومات المختلفـة وفق قواعد 

)RDA(، فقـد تبيـن ان شـبكة االتصـاالت ضعيفـة ومتقطعـة والتتوافق ومتطلبات اسـتخدام 

.)RDA( قواعد 

اما ابرز المشـاكل المتوقع مواجهتها عند اسـتخدام قواعد )RDA( من وجهة نظر ادارة المكتبة 

.)RDA( الوطنية فكانت قلة التخصيصات المالية لتغطية كافة مسـتلزمات اسـتثمار قواعد

.)RDA( وقلة المالك الوظيفي المتخصص والمؤهل العداد مصادر المعلومات وفق قواعد
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المبحث الرابع: النتائج والتوصيات

القسم االول: النتائج 
توصل البحث الى مجموعة من النتائج كان ابرزها: -

ضعف مستوى الببليوغرافيا الوطنية العراقية من حيث: -. 1

- التغطيـة الببليوغرافيـة لمختلـف مصـادر المعلومـات واختصارهـا علـى الكتـب والرسـائل 

فقط  الجامعيـة 

-االرباك في اجراءات العمل المتبعة في اعدادها.

-االعداد الفني ومستوى الوصف الببليوغرافي لمصادر المعلومات الحد االدنى منها.

-فترات الصدور غير المنتظمة.

-االعالن والتوزيع واالفتقار الى السياسة الواضحه والمدروسة الخاصه بذلك.

قلـة وعـي الجهات العليا بأهميـة الببليوغرافيا الوطنية ودورها فـي التعريف بالنتاج الفكري . 2

الوطنـي وبيـان مدى االسـتقرار السياسـي والثقافي للبلد مما انعكس سـلبا علـى مدى الدعم 

المقدم مـن تلك الجهات.

هنـاك حاجـة ضروريـة السـتخدام قواعد )RDA( في االعـداد الفني لمصـادر المعلومات في . 3

الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة الهميتهـا باعتبارهـا المصـدر االساسـي للتعـرف علـى النتاج 

الفكـري الوطنـي فضـال عن ضعف مسـتوى الوصـف الببليوغرافـي فيها.

التقبـل واالسـتعداد النفسـي الدارة المكتبـة الوطنيـة وكافـة العامليـن فـي قسـم الفهرسـة . 4

والتصنيـف وقسـم الببليوغرافيـة بمختلـف مؤهالتهـم االكاديميـة وتخصصاتهـم الموضوعية 

السـتثمار قواعـد )RDA( فـي االعـداد الفنـي لمصـادر المعلومـات.

ضعـف التخصيصـات الماليـة المخصصة للمكتبـة الوطنية وافتقارها الى ميزانية مسـتقلة لها . 5

ضمـن الميزانيـة العامـة للـدار مما انعكس سـلبا علـى عمليـة التنمية والتطوير التي تسـعى 



111  ....................................................................................................... ف. ر. و ل شيالم دالم

المكتبـة الوطنيـة لتحقيقها واعداد القوائـم الببليوغرافية.

ضعـف السياسـة المتبعـة فـي توزيع العامليـن اذ بلغ عدد غيـر المتخصصيـن اكثر من عدد . 6

المتخصصيـن فـي قسـم الفهرسـة والتصنيـف وقسـم الببليوغرافيـا رغـم اهميـة التخصـص 

الموضوعـي للعامليـن فـي هذه االقسـام.

ضعـف االسـاليب المتبعـة فـي اشـراك العامليـن في الـدورات التدريبيـة اذ ال توجد سياسـة . 7

محـددة يتـم اعتمادهـا لذلـك كالتخصـص الموضوعـي، متطلبـات العمـل. وهذا يفسـر عدم 

اشـراك العامليـن في قسـم الببليوغرافيا في الدورات التدريبيـة الخاصه بقواعد )RDA( رغم 

اهميـة ذلك ومتطلبـات العمل.

ضعـف شـبكات االتصـال )االنترنـت( بسـبب التقطعـات المسـتمرة وبشـكل ال يتالئـم مـع . 8

.)RDA( متطلبـات اسـتخدام قواعـد

سـعي المكتبـة لتبنـي افضـل النظم البرمجية وبشـكل يتوافـق مع باقي المكتبـات من خالل . 9

محاولـة اسـتثمار نظـام )KoHA( ومايتمتـع بـه ذلـك النظـام مـن امكانيـة اسـتخدام قواعد 

.)RDA(
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القسم الثاني: التوصيات 

خرج البحث بالتوصيات التالية: 

ضرورة اجراء دراسـة مسـحية معمقة وبالتنسـيق مع الدراسـات العليا في اقسام المعلومات . 1

والمكتبـات للتعـرف علـى طبيعـة اسـتثمار قواعـد )RDA( فـي مختلـف انـواع المكتبـات 

فـي العـراق ومـا المشـاكل التـي تـم مواجهتهـا، وما الحلـول الموضوعـة لحل تلك المشـاكل 

 )RDA( ومحاولـة تزويـد المكتبـات بهـا، لالسـتعانه بهـا عند وضـع الخطط السـتثمار قواعـد

لتنظيـم مصـادر المعلومـات فيها.

عقـد االتفاقيـات بيـن دار الكتـب والوثائـق الوطنيـة وكافـة المؤسسـات التعلميـة / اقسـام . 2

المعلومـات والمكتبـات لتقديـم كل مـا تتطلبـه المكتبـة الوطنيـة وكافـة العامليـن فيها من 

الدعـم الفنـي والخبـرات والخدمـات االستشـارية المختلفـة.

ضرورة تخصيص ميزانية مسـتقلة للمكتبة الوطنية توضع على اسـاس دراسـة مفصله تغطي . 3

كل مسـتلزمات وجـود المكتبـة وضمـان كفـاءة خدمتهـا علـى ان يخصـص جزء منهـا لتوفير 

مسـتلزمات بنـاء واعداد الببليوغرافيـا الوطنية العراقية بأعتبارها الواجهة والخدمة االساسـية 

التـي تمتاز بهـا المكتبة الوطنيـة دون غيرها.

ايجـاد ابـواب متنوعـة لتمويـل المكتبـة الوطنيـة الـى جانـب الميزانيـة عنـد تخصيصهـا من . 4

خـالل اعطـاء الحق للمكتبة بالحصـول والتصرف بنصف العائدات الماليـة التي تحصل عليها 

مـن خـالل تقديم بعـض الخدمات.   

تأسـيس هيئـة تشـكل مـن بعـض االفـراد مـن منتسـبي مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة . 5

العباسـية المقدسـة بأعتبارهـا الراعـي االول السـتثمار قواعـد )RDA( مـن خـالل مـا تقدمـه 

مـن دعـم وخبـرات لـكل المؤسسـات ذات العالقـة وبعـض اعضـاء الهيئـات التدريسـية فـي 

مجـال المعلومـات والمكتبات ومـدراء المكتبات لمتابعة عملية اسـتثمار قواعد )RDA( في 

المكتبـات وتقديـم المسـاعدة عنـد الحاجـة لها.

ضـرورة سـعي الجهـات ذات العالقة )وزارة الثقافة( لدراسـة الواقع الحالـي للمكتبة الوطنية . 6
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لوضـع خطـة محـددة يتم من خاللهـا توفير الدعم المـادي والمعنوي الالزم السـتثمار قواعد 

.)RDA(

وضع سياسـة مدروسـة إلشـراك العاملين في الدورات التدريبية المختلفة تأخذ بنظر االعتبار . 7

التخصص الموضوعي للعاملين ومتطلبات العمل.

قائمة المصادر.
دار الكتـب والوثائـق الوطنيـة. التقريـر السـنوي لـدار الكتـب والوثائـق الوطنيـة 2013. ـــ   -1

.134ص.  .2014 الـدار،  بغـداد: 

الفرحـان، ليلـى عبـد الواحـد. الببليوغرافيـا: تطورهـا، انوعهـا، أسـاليب اعدادهـا. -  بغـداد:   -2

181ص. المسـتنصرية،1992.  جامعـة 

هشـام شـريف همدر. أحدث معايير الفهرسـة للمسـتقبل الرقمي: وصف المصادر وأتاحتها   -3

)RDA(. موقـع جمعية آل البيـت. 2011. 10ص.

ــ  هشـام فتحـي أحمـد مكي. ثورات التغيير في الفهرسـة الوصفية: مـن AACR الى RDA.ـ   -4

Cybrarians Journal. ـــ ع 20 )سـبتمبر2009(. 29ص.

 Cybrarians ـــ يسـرية زايـد. تقنيـن جديـد لوصـف المصادر واتاحتهـا في البيئـة الرقمية.ـ   -5

Journal. ــــ ع20، )2009(. 12ص.
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ملحق رقم )1(
اسئلة المقابلة مع مديرة المكتبة الوطنية

ماهو مستوى معرفتكم بقواعد )RDA( ؟. 1

هـل لديكـم االسـتعداد والتقبـل النفسـي السـتخدام قواعـد )RDA( فـي تنظيـم مصـادر . 2

فـي مكتبتكـم ؟ المعلومـات 

هل لديكم االستعداد المادي الستخدام قواعد )RDA( من حيث: - . 3

الميزانية لشراء االجهزة وصيانتها، انظمة البرمجة، تأهيل العاملين.- 

االجهزة واالنظمة التشغيلية.- 

شبكات االتصال )االنترنت(.- 

ماهي المشاكل المتوقع مواجهتها عند استخدام قواعد )RDA( ؟. 4

ماهي مقترحاتكم لتهئية المكتبة الوطنية الستثمار قواعد )RDA( ؟. 5
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ملحق )2(
استمارة االستبانة

الزمالء األفاضل.. تحية طيبة..
تروم الباحثة إعداد البحث المرسـوم بـ)اسـتثمار قواعد RDA لرفع مستوى الوصف الببليوغرافي 

فـي الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقـي(، لـذا يرجـى تفضلكـم باإلجابـة علـى فقراتـه. مع فائق الشـكر 

والتقدير.

الباحثة 

د. هدى سلمان

قسم المعلومات والمكتبات

كلية اآلداب 

الجامعة المستنصرية

القسم: -

التحصيل العلمي: -

التخصص الموضوعي: -

عدد سنوات الخدمة: 

عدد سنوات الخدمة في اقسام المكتبة: -

عدد سنوات الخدمة في القسم الحالي: -

* الرجاء وضع عالمة )√( أمام العبارة المناسبة.

س1/ هل ليكم معرفة بقواعد )RDA( ؟

       نعم )     (               كال )     (

إذا كانت اإلجابة )نعم( فما مستوى معرفتكم بها ؟
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ضعيفة )    (      متوسطة )    (    جيدة )    (

إذا كانت اإلجابة )متوسطة أو جيدة( فما المهارات أو طبيعة معرفتك بقواعد )RDA( ؟

أ -  المعرفة النظرية لمفهوم قواعد )RDA( وأهمية استثمارها في المكتبات )   ( .

ب -  المعرفة النظرية لطبيعة القواعد )محتوياتها( دون التطبيق العملي )   ( .

ج- المعرفـة النظريـة والتطبيقـات العمليـة لهـا مـن خـالل تنظيم مصـادر المعلومـات وفق 

تلـك  القواعـد )    (.

س2 / ماهـي الطرائـق أو األسـاليب المعتمـدة فـي حصولكـم على تلـك المعرفـة أو المعلومات 

حـول تلـك القواعد ؟

االشتراك في الدورات التدريبية )   ( . أ - 

ب - االطالع على االنترنت )   ( .

ج- االطالع على الدراسات والبحوث المتخصصة )   ( .

د- االشتراك في الندوات والمؤتمرات وورش العمل )   ( .

هـ- أخرى الرجاء ذكرها .........................................

س3 / هل اشتركتم في الدورات التدريبية المتخصصة في قواعد )RDA( ؟

        نعم )   (                     كال )   (

إذا كانت اإلجابة )نعم(، ما درجة استفادتكم منها ؟- 

ضعيفة )    (      متوسطة )    (    جيدة )    (

إذا كانت اإلجابة )ضعيفة(، هل السبب يعود الى: - 

مكان إقامتها غير مناسب )    ( . أ - 

ب - ضعف مستوى المساهمين في إلقائها )    ( .

ج- قلة مددها الزمنية )    ( .
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د- نظرية أكثر منها عملية )    (.

هـ - قلة عددها )    (.

و- أخرى الرجاء ذكرها .....................

للقيام بتدريب -  الجيد(  )التأهيل  الكافية  القدرة  إذا كانت اإلجابة )جيدة(، فهل لديكم 

العاملين في المكتبات ممن لم يتم إشراكهم في الدورات التدريبية السابقة ؟

نعم )    (            كال )    (

س4/ هـل لديكـم االسـتعداد النفسـي السـتخدام قواعـد )RDA( فـي تنظيم مصـادر المعلومات 

؟ المختلفة 

        نعم )    (          كال )    (

إذا كانت اإلجابة )نعم(، ما مستوى االستعداد ؟- 

ضعيف )    (      متوسط )    (    جيد )    (   

س5 / هل تشجع على استخدام قواعد )RDA( في جميع أنواع المكتبات ؟

         نعم )    (          كال )    (

إذا كانت اإلجابة )كال(، ما هي أسباب ذلك: - 

....................................................................................................................

الوطنيـة  المكتبـة  )RDA( فـي  لقواعـد  األمثـل  االسـتثمار  لتحقيـق  س6/ ماهـي مقترحاتكـم 

األخـرى؟ والمكتبـات 

..........................................................................................................................



اســتخدام البيانــات الضخمــة لتقييــم 
اتجاهــات اإلعــارة بالمكتبــات الجامعيــة: 

ــطيف  ــن س ــن دباغي ــد لمي ــة محم جامع
02 نموذجــا

الدكتــور شاشــة فــارس جامعــة حممــد ملــن 
ــطيف 02 ــن س دباغ
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الملخص: 
إن كل نشـاط رقمـي يقـوم بـه اإلنسـان يتـرك مـن ورائـه كـم هائـال مـن البيانـات وتجميع هذه 

البيانـات ينشـا لنـا البيانـات الضخمة، وتعـرف هذه الظاهـرة ب )Datafication( وهـو مصطلح لن 

تجـد لـه مقابـاًل باللغة العربية، لكن يمكـن أن يوازي “تراكم البيانات”. هـذا التراكم كان نتاًجا لعدة 

أشـياء كظهـور وسـائل التواصـل االجتماعـي، تحويل الكتـب والموسـيقى ومقاطع الفيديو إلى نسـخ 

رقميـة digital وزيـادة اسـتخدام اإلنترنـت، إلى جانب انخفاض سـعر المستشـعرات sensors التي 

باتـت تسـتخدم في كل األجهـزة لقياس وتتبع كل شـيء.

ولـم تكـن المكتبـات بمعـزل عـن ثـورة البيانـات الضخمـة إذ أن اسـتخدام البرمجيـات الوثائقية 

عمـل علـى تخزيـن كـم هائل مـن البيانات عـن المسـتفيدين واهم الموضوعـات المبحـوث عنها و 

عمليـة اإلعارة.

 pmb وقـد عملـت مكتبة جامعة سـطيف 02على تبنـي برمجيات وثائقية مفتوحـة المصدر هي

فـي عمليـات الفهرسـة واإلعـارة مما نتـج عنه بيانات كبيـرة تخزن في الحواسـيب الرئيسـية المثبت 

عليهـا البرنامـج وقـد عملنـا فـي بحثنا هذا علـى جمع البيانـات الناتجة عن اسـتخدام هـذا البرنامج 

مـن طـرف المسـتفيدين وقمنا بتحلليهـا باسـتخدام تقنيات التنقيب عـن البيانـات الضخمة لمعرفة 

اتجاهـات اإلعارة بهـذه المكتبة 

الكلمات المفتاحية: 
البيانات الكبيرة-التنقيب عن البيانات-تقييم –عملية االعارة -مكتبة جامعة سطيف 02
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المقدمة: 
تقـوم المكتبـات الجامعيـة بتلبية حاجات المسـتفيدين مـن خدماتها عن طريـق توفير خدمات 

معلومـات متنوعـة أهمهـا اإلعارة بنوعيها والتي تعـد المعيار الحقيقي لفعاليـة المكتبة، لذا اتجهت 

المكتبـات الجامعيـة إلـى حوسـبة عملية الفهرسـة في المرحلة األولى لتسـهيل عمليـات البحث عن 

محتوياتهـا وتوفيـر وقـت القراء ثم ثنتها بحوسـبة بنك اإلعارة قصد تسـهيل تسـجيل عمليات اعارات 

ومتابعتهم. المستفيدين 

ونتج عن عمليات الحوسـبة هذه كمية كبيرة من البيانات تتمثل في جمل مسـاءلة المسـتفيدين 

واعاراتهـم وبيـات الكتـب المعـارة ودوران رصيـد المكتبـة لـذا عمل الباحثـون على تطبيـق تقنيات 

التنقيـب عـن البيانـات على هذه البيانات الضخمة لفهمها واسـتخراج معرفـة تمكن من تقييم األداء 

العـام للمكتبة وتحديد االحتياجات الفعلية للمسـتفيدين بدقة.

1-اإلشكالية: 
تعمـل المؤسسـات الوثائقيـة علـى تقييـم خدماتهـا دوريـا حتى تعـرف مكامن نقصهـا وجوانب 

ضعفهـا قصـد تطويرهـا ومـن أهـم العمليـات التـي تقـوم بتقييمهـا هـذه المؤسسـات هـي عمليـة 

اإلعـارة ألنهـا معيـار ومؤشـر كبيـر علـى اسـتخدام الرصيـد ونقلـه مـن رصيد ميـت إلى رصيـد حي.

عمـل الباحثـون علـى إنشـاء طرق عديـدة لتقييم عمليـة اإلعارة حيـث كان ترفق فـي كل كتاب 

بطاقـة تسـجل عليهـا من اسـتعاره والمـدة التي اسـتعارها وبعد ذلك يتم حسـاب عدد مـرات إعارة 

كتـاب معيـن ونخمن اسـتخدام الرصيد بهـذه العملية.

مـع حوسـبة المكتبـات وخاصـة عمليـة اإلعـارة واسـتخدام برمجيـات وثائقيـة لتسـيير اإلعـارة 

وعمليـة البحـث الوثائقـي مثـل )pmb/koha( اصبح لزاما على المكتبات تبنـى هذا االتجاه فعملت 

مكتبـة جامعـة سـطيف 02على حوسـبة عملياتها باسـتخدام برمجية PMB ونتج عنـه كم ضخم من 

البيانـات تتنـوع مـا بين بيانات الكتب المعارة وبيانات القراء وجمل المسـاءلة فهل يمكن اسـتخدام 

تلـك البيانـات الضخمـة الناتجـة في تقييـم خدمة اإلعـارة في مكتبة جامعة سـطيف02.
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2-أهداف الدراسة: 
نهدف من دراستنا هذه إلى: 

تقييم عملية اإلعارة الخارجية لمكتبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02.	 

تقييم حالة الرصيد من حيث االستخدام.	 

معرفـة أهـم الموضوعـات التي يسـتعير فيهـا الطلبة الكتـب في مكتبة جامعـة محمد لمين 	 

سطيف02. دباغين 

اقتـراح طريقـة جديـدة لتقييـم أداء المكتبـات خاصـة اإلعـارة باسـتخدام البيانـات الضخمة 	 

التـي ينتجهـا المسـتفيدون وهـي تعبـر أداة دقيقـة وال تحيـز فيها.

3-أهمية الدراسة: 
تعـد عمليـة تقييـم أداء مراكـز المعلومـات مـن أهـم المهـام التـي تعتمدهـا مـن اجـل معرفـة 

اسـتخدام الرصيـد الوثائقـي وطرق اسـتخدامه،ونتيجة حوسـبة العمليات الفنية فـي المكتبات، وجد 

أخصائـي المعلومـات طـرق عديدة لتقييـم األداء خاصة عمليـة اإلعارة باسـتخدام إحصائيات تنتجها 

برمجيـات وثائقيـة تسـتخدم في هذه الحوسـبة.

ومـع مـرور الوقـت ونتيجـة تطـور البرمجيـات الوثائقيـة ودعمهـا بتقنيـات rfid تمكنـت مراكز 

المعلومـات مـن تجميـع كـم ضخـم مـن البيانـات الخـام تحتـاج إلـى عمليـات كثيـرة حتـى يسـهل 

االسـتفادة منهـا، لـذا اتجه أخصائـي المعلومات إلى اسـتثمار تقنيـات التنقيب عن البيانـات لتحليل 

هـذه البيانـات الخـام واسـتخدامها فـي تقييـم أداء المكتبـات سـواء مـن حيـث اإلعارة أو اسـترجاع 

المعلومـات آو تنميـة المقتنيـات.

4-الجانب النظري: 

4-1-البيانات الضخمة: 
البيانـات الضخمـة مصطلـح يسـتخدم لوصـف مجموعـات بيانـات كبيـرة للغايـة أو علـى درجة 

مـن التعقيـد أو التـي تتطلـب قـدرا كبيـرا مـن المعالجة السـريعة لما يعرف فـي البيانـات الضخمة 

بمشـاكل الحجم/التنوع/السـرعة، والتـي مـن الصعـب أو مـن المسـتحيل التعامـل معهـا باسـتخدام 
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قواعـد البيانـات واألدوات التقليدية.فقـد بلـغ حجم البيانـات الرقمية اليوم 75 مـرة أكثر من حبوب 
الرمـال فـي العالم.)1(

تعـرف البيانـات الضخمـة على أنها األشـياء التي يمكن القيام بها على نطاق واسـع إلنتاج بيانات 

واسـتخالص رؤى جديدة أو خلق إشـكال جديدة من القيمة بطرق تغير آليات األسـواق والمنظمات 

والعالقـات بين المواطنين والحكومات.

وعرفهـا معهـد ماكنـزي العالمـي سـنة 2011بانهـا مجموعـة مـن البيانـات التـي تتوافـر بأحجام 
تفـوق قـدرة أدوات قواعـد البيانـات التقليديـة فـي تجميـع، تخزيـن، إدارة وتحليل تلـك البيانات.)2(

وتتميز البيانات الضخمة بـ: 

- الحجـم: هـي حجـم البيانـات المسـتخرجة مـن مصدر ما وهو مـا يحدد قيمة وحجـم البيانات 

لكـى تصنـف ضمن البيانـات الضخمة وبحلول العام 2020 سـيحتوى الفضاء االلكتروني على 

مـا يقـارب مـن 40.000ميتا بايت من البيانـات الجاهزة للتحليل واسـتخالص المعلومات.

-التنوع: يقصد بها تنوع البيانات المسـتخرجة والتى تسـاعد المسـتخدمين سواء كانوا باحثين او 

 structured محلليـن على اختيار البيانات المناسـبة لمجال بحثهم وتتضمـن بيانات مهيكلة

data فـي قواعـد بيانـات وبيانـات غيـر مهيكلـة un structured data مثل الصـور ومقاطع 

gpsوتسـجيالت الصـوت والفيديو والرسـائل القصيرة وسـجالت المكالمات وبيانـات الخرائط

وتتطلـب وقتـا وجهدا لتهيئتها في شـكل مناسـب للتجهيز والتحليل.

-السـرعة: يقصد بها سـرعة انتاج واسـتخراج البيانات لتغطية الطلب عليها حيث تعتبر السـرعة 

عنصرا حاسـما في اتخـاذ القرار بناء على هـذه البيانات.

-ذات قيمـة متغيـرة)variability( بمعنى أن نفـس المعلومات أو نفس البيانات يمكن إن تعنى 

)1( - بوعناقة، سعاد.2018.البيانات الضخمة في قطاع المكتبات: نقاط القوة والضعف الفرص والتهديدات.بحث 

مقدم إلى المؤتمر 24 لجمعية المكتبات المتخصصة،مسقط،6-8 مارس 2018.

 Data mining in library reader management. in international conference on.2011.Yu,Ping - )2(

.2011 ,network computing and information security. New-York: Springer
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عـدة أشـياء واسـتنادا إلـى السـياق الـذي وردت فيـه يمكـن تحديد قيمتهـا وتحليلهـا تحليال 

مناسبا.

-متعـددة المظاهـر )visualization(: عند اسـتخدام البيانات الضخمة يمكـن تحليلها وإظهارها 

بأشـكال مختلفـة تتناسـب مـع طبيعـة اسـتخدامها وتأخذ أشـكال متعـددة مثـل اإلحصاءات 

واألرقام واألشـكال الهندسـية وغيرها

)1( :5v ويمثل الشكل التالي مميزات البيانات الضخمة او ما يعرف ب

)1( - Shaqiri, Bledi. )2017(. Exploring Techniques of Improving Security and Privacy in Big Data
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4-2-التنقيب عن البيانات الضخمة: 

ا-مفهوم التنقيب عن البيانات: 
ظهـر مصطلـح التنقيب فـي البيانات في منتصف التسـعينات فـي الواليات المتحـدة األمريكية، 

وهـو يجمـع مـا بيـن اإلحصـاء و تكنولوجيـات اإلعـالم )قواعد البيانـات، الـذكاء االصطناعـي، التعلم 

 .)...» machine Learning « اآللـي

ويعـرف بانـه عبـارة عـن تحليـالت لكميـة كبيـرة مـن البيانـات بغـرض إيجـاد قواعـد و أمثلـة و 

نمـاذج التـي يمكـن أن تسـتخدم تقـود و تدل أصحـاب القرار، و تتنبأ بالسـلوك المسـتقبلي«)1(، كما 

يمكـن تعريفهـا كذلك بأنهـا: » تحليل لمجموعات كبيرة الحجم من البيانات المشـاهدة للبحث عن 

عالقـات محتملـة و تلخيـص للبيانـات في أشـكال جديدة لتكـون مفهومة و مفيدة لمسـتخدمها«)2(. 

من خالل التعريفات السـابقة يمكن القول أن التنقيب في البيانات عبارة عن سـيرورة السـتخراج 

أو اكتشـاف معرفـة مفيـدة و قابلة لالسـتغالل من خـالل مجموعة كبيرة من البيانات. حيث يسـاعد 

فـي استكشـاف المعرفـة المخفيّـة والنمـاذج غيـر المتوقّعـة، إضافًة إلى استكشـاف قواعـد جديدة 

موجـودة في قواعـد بيانات كبيرة.

ب-مهام التنقيب عن البيانات 
هناك عدة اهداف للتنقيب في البيانات، نذكر أهمها: 

1 . :)Summarization( التلخيص
يشـير التلخيـص إلـى أسـاليب تفتيـت كتـل البيانـات الكبيـرة إلـى مقاييـس موجزة، توفـر وصفا 

عامـا للمتغيـرات و عالقاتهـا)3( و من األمثلة على أسـاليب التلخيص نذكر: المتوسـطات، و المجاميع، 

واإلحصائيـات الوصفيـة التـي تتضمـن مقاييس النزعة المركزية مثل المتوسـط الحسـابي و الوسـيط 

)1( - Hand d., Mannila H., Smyth R., Principles of Data Mining, MIT Press, London, 2011.

)2( - Bazsalica M., Naim P. Data mining pour le Web. Paris: Eyrolles, 2001.

)3( - Dunham, M. H. Data Mining: Introductory and Advanced Topics, Prentice. Paris: Lavoisier, 2003
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والمنـوال، ومقاييـس التشـتت مثـل االنحـراف المعيـاري. و علـى الرغـم مـن أن مقاييـس التلخيـص 

تعطـي صـورة كبيـرة عـن بعـض التفاصيـل ذات العالقـة فإنهـا غالبـا مـا تهمـل تفاصيل أخـرى ذات 

أهميـة كبيـرة تتعلق بسـلوك المسـتهلك خصوصا.

2 . :)Classification( التصنيف
يتمثـل التصنيـف فـي تفسـير أو التنبؤ بخاصية فرد مـا من خالل خصائص أخـرى. هذه الخاصية 

هـي عمومـا كيفيـة)1(. و يمكـن انجـاز التصنيـف باالعتمـاد علـى األسـاليب اإلحصائيـة القديمة مثل 

االنحدار و التحليل التمييزي، أو باالعتماد على أسـاليب حديثة نسـبيا مثل قوى االرتباط و االسـتنتاج 

المسـتند إلى الحالة و الشـبكات العصبية.

و كأمثلـة عـن طـرق التصنيف المسـتعملة كجـزء من تطبيقات استكشـاف المعرفـة التي تتضمن 

تصنيـف اتجاهـات األسـواق الماليـة، و التحديـد اآللـي لألشـياء المهمـة فـي صـورة كبيـرة مـن قواعد 

البيانات. 

3 . :)Prediction( التنبؤ
يشـبه التنبـؤ التصنيـف أو التقديـر، مـا عـدا أن البيانـات تصنـف علـى أسـاس التنبـؤ بسـلوكها 

المسـتقبلي أو تقديـر قيمتهـا المسـتقبلية، حيـث أن المتغيـر التابـع المتنبـأ بـه هو متغيـر كمي)2(. 

و مـن األدوات التقليديـة المسـتخدمة فـي التنبـؤ نذكـر على سـبيل المثـال: االنحـدارات بأنواعها و 

التحليل التمييزي. أما األسـاليب الجديدة فتشـتمل على قواعد االرتباط و شـجرة القرار و الشـبكات 

العصبيـة و الخوارزميـات الوراثية.

4 . :)Clustering(العنقدة أو التجزئة
يتمثـل التجميـع العنقـودي أو التجزئـة إلـى قطاعـات فـي البحـث عـن مجموعـات متجانسـة 

)1( - Siraj, F )2007(. Data Mining Models and Tasks, data mining lecture

)2( - IBEKWE-SANJUAN Fidelia. Fouille de textes: méthodes, outils et applications. Paris: Lavoisier, 
2007
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فـي مجتمـع مـن األفـراد و يشـير التجميـع العنقـودي أو التجزئـة إلى قطاعـات إلى عملية تشـكيل 

مجموعـات أو قطاعـات مؤلفـة مـن أفراد أو أصحاب أسـر، و ذلك باالسـتناد إلـى معلومات متضمنة 

فـي مجاميـع مـن المتغيـرات التي تصفهم. و الغرض مـن التجميع العنقودي المسـاعدة على تطوير 

برامـج تسـويقية مصممـة علـى مقاسـات الزبائـن أنفسـهم، و التي باإلمكان اسـتخدامها السـتهداف 

أعضـاء لـكل قطـاع مـن هـذه القطاعات على أمـل ترغيبهم فـي تكرار الشـراء أو التحول إلـى زبائن 
موالين.)1(

5 . :)Rule Analysis(تحليل االرتباط
و  بيـن عـدة خصائـص  ارتباطـات موجـودة  أو  البحـث عـن عالقـات  فـي  االرتبـاط  يتمثـل 

يشـير تحليـل االرتبـاط إلـى مجموعـة مـن األسـاليب التـي تسـتخدم لربـط أنمـاط الشـراء عبـر 

القطاعـات المتقاطعـة أو عبـر الوقـت. فمثال يقوم أسـلوب تحليل سـلة السـوق )نـوع من أنواع 

االرتبـاط( باسـتخدام المعلومـات الكامنـة فـي السـلع التـي اشـتراها المسـتهلكون فعليـا للتنبـؤ 

بالسـلع المحتمـل شـراؤهم إياهـا إذا ما تـم تقديم عروض خاصـة لهم أو إذا تـم تعريفهم بهذه 
)2 ( السلع.

4-3-تطبيقات التنقيب عن البيانات في المكتبات: 
-إدارة مقتنيـات المكتبـة: وذلـك بالحصـول على أنماط معرفية جديدة ودقيقـة لم تكن معروفة 

مـن قبـل تبيـن أوجـه القصـور فـي المقتنيـات وأوجـه الزيـادة ممـا يمكـن المكتبـات مـن تقييـم 

مقتنياتهـم بدقـة أكثر.

)1( -WEISS Scholom M. Text mining: predictive methods for analysing unstructured information. 
New-York: Springer, 2005.

)2( -LE TELLIER Isabelle. Introduction à la fouille de texte [en ligne]. Paris: 

Université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle [Consulté le 24 /10/ 2018]. 

[Disponible sur le web: 

<http: //www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_fouille_textes/fouille -textes.pdf>
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-قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين: 

تكـن عمليـات التنقيـب عـن البيانـات مـن تحليـل نشـاطات المسـتفيدين وكيفيـة تعاملهم مع 

رصيـد المكتبـة وتقنيـات البحث المسـتخدمة لديهـم وعادات االعـارة مما يمكـن المكتبة من وضع 

إسـتراتيجية دقيقـة لتلبية حاجيات مسـتفيديها.

-خدمات المعلومات: 

لجـأت الكثيـر مـن المكتبـات لفحـص سـلوك المسـتفيد ليسـاعدها فـي فهـم احتياجاتـه علـى 

وجـه التحديـد ولكـن مثـل هـذا األسـلوب يقـدم معلومـات قليلـة عـن جمهور أوسـع ولهـذا فالنظر 

فـي سـلوكيات مجموعـة كبيـرة مـن المسـتفيدين والحصـول علـى أنمـاط منتظمة تعطـي أخصائي 

المكتبـات فكـرة أفضـل عـن احتياجـات هـؤالء المسـتفيدين مـن المعلومـات

5-الجانب التطبيقي: 

5-1-المنهجية: 
هنـاك العديـد مـن تقنيـات التنقيـب عـن البيانـات الضخمة حسـب نوعيتهـا وحاجة المسـتفيد 

منهـا وفـي دراسـتنا هـذه اسـتخدمنا تقنيـة العنقـدة التـي تعـرف بأنهـا تقسـيم للبيانات في شـكل 

مجموعات من العناصر المتشـابهة في ما بينها فقط ولكنها غير متشـابهة أو متجانسـة مع العناصر 

الموجـودة بالمجموعـات األخرى.

فبعـد تجميعنـا للبيانـات الضخمـة من قاعدة بيانـات برمجية pmb التى اسـتخدمت في جامعة 

سـطيف 02 لحوسـبة مراحـل السلسـة الوثائقية وخاصـة عملية اإلعارة والفهرسـة والبحـث الوثائقي 

بإنشـاء ملفـات اكسـل excel لهـذه البيانـات وبعـد ذلك قمنـا بتنقية وتصفيـة هذه البيانـات وأخيرا 

نقلنـا البيانـات المعالجـة إلـى برمجيـة اإلحصـاء spss24 حتـى نتمكـن من اسـتخدام بعـض تقنيات 

العنقـدة الموجـودة فيـه لربـط البيانـات وتشـكيل العناقيـد وربـط المواضيـع المتشـابهة مع بعض 

حتـى نشـكل مجموعـات واسـتخدمنا تصنيف ديـوي لمعيار لعمليـة التجميع.
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ويمثل الشكل التالي المراحل المتبعة في دراستنا هذه: 

الشكل رقم 01 يبين منهجية التنقيب عن البيانات الضخمة

5-2-جمع البيانات وتصفيتها: 
اعتمـدت جامعـة سـطيف 02 برمجيـة PMB لحوسـبة مراحـل السلسـة الوثائقيـة مـع تدعيـم 

كل كتـاب بشـريحة RFID  حيـث أن هـذه التقنيـة سـهلت العامليـن فـي بنـك اإلعـارة إذ انـه تـم 

االسـتغناء عن التسـجيل اليدوي فكل كتاب به شـريحة RFIDيسـجل عليها رقم التصنيف الخاص به 

والبيانـات الخاصـة بـكل كتـاب وكذلك تم إنشـاء بنك للقراء وهو ما يسـمح بتسـجيل الكتاب المعار 

أليا دون االسـتعانة بالتسـجيل.

وقـد مكنـت هـذه التقنيـات المسـتخدمة فـي حوسـبة مكتبـة جامعـة سـطيف02 مـن تجميـع 

بيانـات ضخمـة مخزنـة فـي الحاسـوب الرئيسـي للمكتبـة وهـي تتمثـل فـي: 

معلومات حول المستخدم من حيث التخصص والسنة الجامعية وسجل اعاراته.	 

دوران رصيـد المكتبـة خاصـة مسـتخدمي المكتبـة واإلعـارة وتاريخهـا ونمطها وهـي بيانات 	 

مفيـدة التخاذ قـرارات بتنميـة المقتنيات
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جمـل المسـاءلة المسـتخدمة فـي البحـث الببليوغرافـي مـع تواريخهـا ممـا يسـهل تحديـد 	 

الحاجيـات الفعليـة للمسـتفيد.

المواقع الجغرافية التي تم فيها مساءلة الفهرس إذا كان متاح على شبكة االنترنت.	 

وقـد قمنـا بتجميـع بيانات خاصة باإلعارة وجمل المسـائلة المسـتخدمة من طرف المسـتفيدين 

لسـنة 2018،وقمنـا بتنقيـة البيانـات وتصفيـة البيانات لبداية السـنة الجامعية 2018اي )من سـبتمر 

.excel الـى نوفمبـر( وهـو وقت إجراء الدراسـة، وتـم ترتيب وتنظيم هـذه البيانات فـي برمجية

ويمثل الجدول الموالي االحصائيات المتحصل عليها بعد تنقية البيانات وتجميعها

عدد العناوين المعارةعدد جمل المساءلةالشهر
78143سبتمر

10331360اكتوبر

180641081نوفمبر

291671448المجموع

الجدول رقم 01 يبين المقارنة بين عدد االعارات وجمل المساءلة في سنة 2018)سبتمر-اكتوبر-نوفمبر(

5-3-تحليل البيانات: 
بعـد تجميـع البيانـات وتصفيتهـا فـي ملـف excel قمنـا بتحويلهـا إلـى برمجيـة spss24  وهـي 

نسـخة تمكننـا مـن إجـراء عمليـات التنقيـب عن البيانـات وفق عـدة طـرق، واعتمدنا علـى طريقة 

العنقـدة حيـث تم تجميع المواضيع المتشـابهة مـع بعضها البعض عن طريق اعتمـاد أرقام تصنيف 

ديـوي وبعـد أن شـكلنا هـذه العناقيـد قمنـا بتمثيلهـا مقارنة مع نسـبة اإلعارة.

5-4-عرض النتائج والمناقشة: 
باسـتخدام خاصيـة ))analyse du voisin le plus proche للعنقـدة الموجـودة فـي برمجيـة 

SPSS 24 قمنـا باتيـاع الخطـوات التاليـة إلنشـاء العناقيـد وركزنـا علـى أهـم الموضوعـات المعـارة 

لألشـهر الثـالث )سـبتمر-أكتوبر-نوفمبر( سـنة 2018 وربطناها بأرقام تصنيف ديـوي كمعيار لعملية 

العنقدة.
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المرحلة األولى: 
اعتمـادا علـى رقـم تصنيـف ديـوي قمنا بتجميـع الموضوعات المتشـابهة فـي عناقيـد أولية مع 

عـدد اعاراتهـا كمـا هـي ممثلة في الشـكل رقـم )02(ونالحـظ انه هناك تشـتت كبير فـي المواضيع 

المعـارة حيـث هنـاك مواضيـع قليلـة ولكن تعـار كتبها بكثـرة اما غالبيـة الموضوعات فنسـبة إعارة 

كتبها فهـي ضعيفة. 

الشكل رقم 02 يبين تشتت مجموعات االعارات مقارنة مع أرقام تصنيف ديوي

المرحلة الثانية: 
قمنـا بتجميـع عـدد االعـارات والموضوعـات المعـارة فـي رسـم بيانـي واحـد كما هـو مبين في 

الشـكل رقـم.... وهـذا حتـى يسـمح لنا بتحديـد أهم الموضوعـات المعارة مـع ترتيبهـا تصاعديا من 

spss24 األقـل إعـارة إلـى األكثـر إعارة وقـد اسـتخدمنا خاصية الترتيـب في برمجيـة
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الشكل رقم 03 يبين عناقيد جزئية اعتمادا على عدد االعارات
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المرحلة الثالثة: 
اعتمدا على عدد االعارات قمنا بانشاء مجموعات جديدة باستخدام خاصية

))analyse du voisin le plus proche وهـذا لتكويـن عناقيـد تمثل أهـم الموضوعات المعارة 

ودرجـة كثافـة اعارتها كمـا هو مبين في الشـكل رقم )04(

الشكل رقم 04 يبين إنشاء عناقيد كلية اعتمادا على عدد االعارات

ونالحظ من الشكل انه نتج لدينا ثالث عناقيد كبرى.

العنقـود األول: وهـي المواضيـع األكثـر إعـارة ولكنهـا قليلـة العـدد ومـن أشـهرها هـي الشـعر 

االجتمـاع واالنثربولوجيـا. العربي-علـم  العربـي-األدب 

العنقود الثاني: مواضيع قليلة العدد ومتوسطة اإلعارة ومن أشهرها: العلوم السياسية.

العنقـود الثالـث: يتكـون مـن مواضيع كثيرة العدد لكنهـا ضعيفة اإلعارة ومـن أهمها: القواميس 

ودوائر المعارف-االقتصـاد الدولي-القانون المقارن.
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الخاتمة: 
اعتمـادا علـى البيانـات الضخمـة الناتجة عن نشـاطات المسـتفيدين في مسـاءلة فهـرس مكتبة 

 ))clustring جامعـة سـطيف 02 وعمليـات تسـجيل الكتـب المعـارة قمنـا باعتماد تقنيـة التجميـع

بانشـاء عناقيـد لكثافـة موضوعـات المكتبـة إعـارة حيـث تمكنا من إنشـاء ثـالث عناقيـد يتكون كل 

عنقـود مـن عـدد مـن المواضيـع مجمعة اعتمادا علـى رقم تصنيف ديـوي ودرجة اعاراتهـا واعتمادا 

علـى هـذه العناقيـد يمكـن لمسـئولي المكتبة وضع سياسـية تنمـي مقتنيات دقيقة تلبـي حاجيات 

المسـتفيدين منهـا بدقـة ومعرفـة حالة رصيدهـا للقيام بعملية التعشـيب.





اســتراتيجية التدريس التعاونــي وتاثيره 
علــى تدريــس قواعــد RDA لطلبــة 
ــة  ــات / الجامع ــات والمكتب قســم المعلوم

ــتنصرية:  المس

دراسة تجريبية

أ.م.د. خلــود علــي عريــي / م.م. ابتســام 
ــد  ــد حممدعب ــيد امح ــم / الس ــامت جاس ح

االمري 
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المستخلص
خلود علي عريبي،ابتسـام حاتم جاسـم،احمد محمد عبد االمير.- اسـتراتيجية  التدريس التعاوني 

وتاثيرهـا  علـى  تدريـس قواعد  RDA  لطلبة قسـم المعلومات والمكتبات / الجامعة المسـتنصرية: 

دراسـة تجريبية،بحـث مقـدم الـى المؤتمـر الثانـي لقسـم المكتبـات والمعلومـات /كليـة االداب /

الجامعـة المسـتنصرية /محـور التحديات التي تواجه اقسـام المعلومات والمكتبـات .-30 22ص. 

هنالـك دور للتدريـس التعاونـيcrowd teaching فـي تكويـن ودعـم اختصاصيـو معلومـات  

ليؤهلـو وليكونـو مهـرة من اجل تطوير ورفع كفـاءة االعمال المهنية والتحول مـن االعمال التقليدية 

الـى اعمـال تتجه اليهـا االنظار من مختلف الجهات لغرض اللحاق بركب التطور وتناسـب احتياجات 

المسـتفيدين ومجتمـع المعلومـات من مؤسسـات المعلومات فـي القرن الحادي والعشـرين يهدف 

البحـث الـى التعـرف علـى انـواع التدريـس الموجـوده فـي اقسـام االختصـاص والتركيـز علـى انواع 

التدريـس التعاونـي بيـن االسـاتذة  وهـل هنالـك تدريـس نظـري فقـط ام تدريـس يجمـع الجوانب 

النظرية والعملية معا فالمسـالة مسـالة تكامل الجوانب النظرية مع الجوانب العملية فمن االشـياء 

الثابتـة اهميـة االسـلوب المسـتخدم فـي تدريـس مادة مـا واليوجد ضمـان لجودة او طريقـه معينه 

تتميز بها عن االخرى فهنالك طرق اسـتنباطية واسـقرائية وطريق حل المشـكالت ووصفية وطريقة 

االلقـاء وطريقـة المناقشـات والحوارواالسـلوب القصصـي وغيرهـا ولـكل طريقـة اسـلوب تطبيـق 

يختلـف عـن االخـرى وتتجمـع كلهـا فـي نقطة واحـدة هي ايصـال المـادة العلميـة الـى الطالب او 

المتـدرب فهـذا النشـاط االكاديمـي لـه ايجابيات كثيـرة منها الحصول علـى فائدة مشـتركة للجميع. 

تـم اسـتخدام المنهـج التجريبـي وطبـق على قسـم المعلومـات والمكتبـات /كليـة االداب /الجامعة 

المسـتنصرية للسـنه الدراسـية 2018/2017 للمرحلتيـن االولـى والثانيـة /صباحـي ومسـائي وبواقع 

117  طالـب بيـن ذكـر وانثـى للمرحلـة الثانيـة  و94 طالب للمرحلـة االولى العـدد للمرحلتين 211 

طالـب   تـم تدريـس قواعـد RDA وصـف واتاحة المصادر وكان التدريس بواقع 4 سـاعات اسـبوعيا 

للمرحلـة االولـى والثانيـة  وبواقـع 2 سـاعة نظـري و2 سـاعة عملـي، اسـتخدم الباحثـون المنهـج 

التجريبـي وقسـم المرحلتيـن الـى مجاميـع ضابطـة  ومجموعـة تجريبيـة  وبواقع  )50(لـكل مرحلة 
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ولقـد خضعـو المرحلتيـن الـى امتحانـات نظريـة وعمليـة كان الغـرض منهـم كشـف مواطـن القوة 

والضعـف فـي تدريـس المـادة بااعتبارها اول تجربة رائدة في التخصص   وقد تم اسـتخدام االسـئلة 

الشـبحية لغـرض ممارسـة عليهم طريقـة التصحيح االلكترونـي وبواقع ثالثة اسـئلة وكانت عبارة عن 

صح وخطا وفراغات وحل االسـئلة التالية وهذا النوع من االسـئلة تسـتخدم في امتحانات اختبارات 

اللغـة االنكليزيـة ) التوفل(.واختبـارات الذكاءMCQ طريقة حل اسـئلة االختيار المتعددالغرض منها 

قيـاس السـرعه واالنتبـاه  والتركيـز وسـرعة االجابـة. ولقـد توصل البحث الـى عدد مـن النتائج هي: 

توصل البحث الى عدد من النتائج هي: 

افضليـة طريقـة التدريـس الجديدة فـي ناحية االسـتيعاب والتذكر اذ بلغت الفـروق الفردية . 1

بيـن المجموعتيـن )7.22( ولصالـح المجموعـة التجريبيةفـي االول والتذكـر كانـت)61,13(

وطبعا للمجموعـة التجريبية

 أفضليـة اسـتخدام طريقـة التدريـس الجديـدة لطلبـة قسـم المعلومـات والمكتبـات وهـي . 2

اسـتخدام طريقـة MCQ وكذلـك تدريـس قواعـد RDA وتطبيقهـا علـى نظام كوهـا وكانت 

طريقـة التدريـس الجديـدة أفضـل بيـن المجموعتيـن )9,25( للمجموعـة التجريبيـة

اما اهم التوصيات التي قدمها البحث: 

رفـع شـان التخصـص وجعلـه يواكـب احـدث التطـورات الرئيسـية فـي االختصـاص وتنفيـذ . 1

وايصـال احـدث المعلومـات 

االفادة من التطورات الحديثة في قواعد وصف واتاحة المصادر RDA ومعرفة تطبيقها على . 2

مصـادر المعلومـات وبنفـس الوقـت االنتقال من  المرحلـة القديمة ومواكبـة التطوروتهيأت 

مالك وظيفي لسـوق العمل
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الفصل االول.
االطار العام للبحث

مشكلة البحث: . 1

تتعـدد القضايـا المتعلقـة باسـتخدام سـتراتيجيات التدريـس التعاوني فـي المجتمـع االكاديمي 

لكونهـا تعتمـد علـى الجانـب النظري وتبقـى المعالجات المطروحـة بعيدة عن التطبيـق العملي اذ 

البـد مـن توفـر في مجال التدريس وخاصـة المناهج التي تدرس وتعتمد علـى االحصائيات واالدخال 

واالسـترجاع المعلومـات ان تتوفـر فيهـا كل الوسـائل التي يعتمـد عليها في تطبيـق الجانب العملي 

منهـا المختبـرات واجهـزة الحاسـب والوسـائل التعلميـة االلكترونيـة ومنهـا شاشـة العـرض واالضاءة 

واالثـاث وتوفيـر خدمـات االنترنـت وكذلـك البرامجيـات الوالنظم المفتوحـة المصدر التي تتناسـب 

اسـتخدامها مـع المنهج المسـتخدم فـي التدريس

أهداف البحث . 2
يهدف البحث الى التعرف عن مدى فعالية استراتيجيات التدريس التعاوني.

معرفـة مـدى فاعليـة تطبيق اسـتراتيجيات التدريـس التعاوني فـي تنمية المهـارات للطالب . 1

عن طريق المشـاركة بالتدريس بين اسـاتذة القسـم مع اسـاتذةمن العتبة العباسـية المقدسـة.

للجانـب . 2 التعاونـي فـي االهتمـام  التدريـس  اسـتراتيجيات  معرفـة مـدى فاعليـة تطبيـق 

العلمـي مـن  وجهـة نظـر الطلبـة واسـتخدام طرائـق حديثـة لطـرح االسـئلة للتوصـل الـى 

معرفـة افضـل اسـاليب التدريـس كالتذكـر واالسـتيعاب والفهـم.

معرفـة مـدى فاعليـة تطبيـق اسـتراتيجيات التدريـس التعاوني فـي رفع مسـتوى التحصيل . 3

جديـدة   مفـردات  الدراسـيةوتدريس  القاعـات  داخـل  الطالـب  للطلبةوتفاعـل  الدراسـي 

لنفـس المـادة وقيـاس كميـة االسـتيعاب بيـن المرحلتين االولـى والثانية للسـنة الدراسـية 

.2018/2017
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أهمية البحث . 3
يعـد التدريـس قـوة كبيرة تسـتطيع ان تنمي قـدرات المجتمع وخاصة الطلبـة وتصقل مواهبهم 

وعقولهـم وافكارهـم حيـث تدفـع الطـالب الـى االجتهـاد والتكامـل ألنهـا وسـيلة لحـل المشـكالت 

والنهـوض بالمجتمـع من خالل اعدادهم اعداد شـامال متكامال ليكونوا نافعين ألنفسـهم ومجتمعهم 

حيـث تسـاعد عمليـة التدريس الى اكتسـاب المعرفـة والتعلـم ومعالجة المعلومـات ومن المالحظ 

ان مـادة التنظيـم الوصفـي التـي تـدرس فـي أقسـام االختصـاص تعتبر من المـواد االساسـية بل هي 

العمـود الفقـري للتخصـص مـن اجل اعـداد مالك وظيفـي يعمل بكفـاءة في المكتبات ومؤسسـات 

المعلومـات وتدريسـه أحـدث الطرائـق والقواعـد وهي RDA وذلـك لمرحلتين باسـتخدام التدريس 

التعاونـي واسـتخدام وسـائل كثيـره منها قياس االسـتيعاب والتذكر وMCQوسـرعة االجابـه والفهم.

مجتمع البحث. 4
عينـة من طلبة قسـم المعلومـات والمكتبات للمرحلـة االولى والثانية لسـنه 2017-2018وطبق 

علـى طـالب المرحلتيـن االولى والثانية الذين يدرسـون ماده الفهرسـة الوصفيـة او التنظيم الوصفي 

وبلـغ عددهـم )211(وتـم اخذعينة تجريبـة لكليهما بواقـع )100(اي )50(لكل مرحلة

منهج البحث. 5
تـم اسـتخدام المنهج التجريبي وطبق على قسـم المعلومات والمكتبـات /كلية االداب /الجامعة 

المستنصرية للسنه الدراسية 2018/2017
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الفصل الثاني.
الجانب النظري

المبحث االول:  مفهوم استراتيجية التدريس التعاوني
مفهـوم اإلسـتراتيجية: كلمة مشـتقة من الكلمة اليونانية إسـتراتيجيوس وتعني  فـن القيادًة ولذا 

كانــت اإلسـتراتيجية لفترة طويلة أقرب ما تكـون الى المهارة.

اإلسـتراتيجية هـي فـن اسـتخدام اإلمكانات والوسـائل المتاحـة بطريقة مثلي لتحقيـق األهداف 

المرجـوة علـي أفضـل وجـه ممكـن بمعني أنها طرائـق معينة لمعالجة مشـكلة أو مباشـرة مهمة أو 

أسـاليب عمليـة لتحقيق هـدف معين)1(خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق يتم من خاللها اسـتخدام 

كافة اإلمكانــات والوسـائل المتاحـة بطريقة مثلى لتحقيـق األهداف المرجوة

أمـا إسـتراتجية التدريـس: عبـارة عـن إجـراءات التدريـس التي يخططهـا القائم بالتدريس مسـبقاً، 

بحيـث تعينــه علـي تنفيـذ التدريس علـي ضـوء اإلمكانات المتاحة لتحقيــق األهــداف التدريــسية 

لمنظومة التدريس التي يبنيها أو الخطـة واإلجـراءات والطريقة واألساليب التي يتبعها االستاذ للوصول 

الـى مخرجـات أو نــواتج تعلــم محـددة منها ما هـو عقلي، معرفي، أو ذاتي، نفسـي أو اجتمــاعي.

 وقـد تعـرف علـى انهـا: مجموعـة من إجـراءات التــدريس المختــارة سـلفاً من قبـل المعلم أو 

مصمم التدريس، والتي يخطط السـتخدامها أثنــاء تنفيــذ التدريس، بما يحقق األهداف التدريسـية 
المرجـوة بأقصى فاعلية ممكنــه، وفــي ضوء اإلمكانـات المتاحة)2(

أما ابرز معايير اختيار إستراتيجية التدريس المالئمة: 

إن اختيـار إسـتراتيجية التدريـس المالئمـة يرجـع إلـي فعاليـة االسـتاذ وهـذه الفعاليـة يمكــن 

)1( السيد المراغي - استراتيجيات التدريس - المدينة المنورة - دار الزمان 1414هـ. -43ص

)2( إبراهيم بن عبد االله الحميدان: التدريس والتفكير ,- القاهرة: مركز الكتاب للنشر، 2005.-22ص
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تعلمهـا عـن طريق: 

تدبير الزمن. . 1

اختيار ما تسهم به.. 2

معرفة أين تستخدم قوتك لتحقيق أفضل األثر. 3

تحديد األولويات الصحيحة. 4

الربـط بيـن هـذه المواهب كلها في نسـيج واحد باتخاذ قرارات فعالة. وحين يتخذ  االسـتاذ . 5
قـراراً بإسـتراتيجية التدريـس، فأنه ينبغي أن تؤخذ ككل هـذه النقاط في االعتبار.)1(

أما أبرز طرائق تصنيف إستراتيجيات التدريس: -

1-إسـتراتيجيات التدريـس المباشـر التقليديـة: ويتمثـل دور االسـتاذ فيها في السـيطرة التامة علي 

مواقـف االتدريـس من حيـث التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، بينما يكـون الطالب هو المتلقي 

السلبي، ويتركز االهتمام علي النواتج المعرفية للعلم من حقائق ومفــاهيم ونظريــات، ومــن 

أمثلتهــا طــرق: المحاضرة، واستخدام الكتاب النظري والعملي وحل المسائل. 

2- إسـتراتيجيات التدريس الموجه: وفيها يلعب االسـتاذ دوراً نشـطاً في تيسـير تدريس الطالب، 

ويكــون الطالـب نــشطاً مشـاركاً في عمليـة التدريس ويتركـز االهتمام علـي عمليات العلم 

ونواتجه 

3- إسـتراتيجيات التدريـس غيـر المباشـر: وفيهـا يلعـب االسـتاذ دوراً نشـطاً فـي تيسـير تعلـم 
الطالـب.)2(

4- إسـتراتيجية القصـص: وتعتمـد علـى قدرة  االسـتاذ علـى تحويل موضوع التدريس إلى قــصة 

بأســلوب شـائق وممتـع ويمكـن االعتمـاد علـي هـذا المدخـل فـي تنفيـذ الدرس كليــة، أو 

)1( حسن زيتون: تصميم التدريس رؤية منظومية.- القاهرة: عالم الكتب، 2001.15ص- 

)2( رضا مسعد السعيد، وآخرون: إستراتيجيات معاصرة في التدريس للموهـوبين والمعـوقين.- القاهرة: مركـز 

اإلسكندرية للكتاب، 2007.- 25ص.
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اسـتخدامه فـي بدايـة الـدرس لجـذب انتبـاه االطلبة نحـو موضــوع التدريـس ويتطلب من 

االسـتاذ مجموعة مـن المهـارات منها: 

القدرة علي تحديد الدروس التي يمكن استخدام القصص لتنفيذها. - 

بناء قصة حول موضوع الدرس- - 

العرض بطريقة مشوقة- 

5- إسـتراتيجية التدريـس االسـتنباطية: وهـي صـورة مـن صـور االسـتدالل، حيـث يكـون سـير 

التدريس مــن الكــل إلي الجزء أي من القاعدة العامة إلي األمثلة والحاالت الفردية، وتقــوم 

الفكــرة علـي قـدرة االطالـب على اسـتخدام القواعد لحـل مواقف خاصة أو حاالت خاصــة 

)يمكـن لالسـتاذ ان يعطي قاعدة و يشـرحها ويوضـح دالتها ومصطلحـات ممايجعل الطالب 

قـادر علـى ايجاد الحـل االمثل لهـذه القاعدة(

6- إسـتراتيجية التدريس االسـتقرائية: وهي أحد صور االسـتدالل، حيث يكون سـير التدريس من 

الجزيئـات إلـي الكــل، واالسـتقراء هـو عملية يتـم عن طريقهـا الوصول إلـي التعميمات من 

خالل دراســة إستراتیجیات التدریس)1()1(

7- إسـتراتيجية التدريـس باالكتشـاف: يمثـل االكتشـاف عمليـة تتطلـب مـن الفرد إعـادة تنظيم 

المعلومـات المخزونــة لديـه، وتكييفهـا بشـكل يمكنـه مـن رؤيـة عالقـات جديـدة لم تكن 

معروفـة لديه مـن قبل

مواصفات اإلستراتيجية الجيدة في التدريس: 

1- الشمول، بحيث تتضمن جميع المواقف واالحتماالت المتوقعة في الموقف التعليمي.

2- المرونة والقابلية للتطوير، بحيث يمكن استخدامها من صف آلخر.

3- أن ترتبط بأهداف تدريس الموضوع األساسية.

4- أن تعالج الفروق الفردية بين الطالب.)2(

)1( عبد الحميد حسن شاهين. استراتيجيات التدريس المتقدمة.-القاهرة: جامعة االسكندرية، 2010.

)2( ياس قنديل - التدريس وإعداد المعلم.-  الرياض: دار النشر الدولي - 1418هـ.
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5- أن تراعي نمط التدريس ونوعه )فردي ـ جماعي(.

6- أن تراعي اإلمكانات المتاحة بالمدرسة

تعريف التدريس
والتدريـس هـو ذلـك الجهـد الـذي يبذلـه االسـتاذ من اجـل تعليم الطلبة ويشـمل أيــضا كافــة 

الظـروف المحيطـة المؤثـرة فـي هـذا الجهـد، مثـل نـوع النــشاطات والوســائل المتاحــة ودرجــة 

اإلضاءة ودرجة الحرارة والكتاب المدرسـي والسـبورة واألجهزة وأسـاليب التقويم وما قد يوجــد بين 

عوامـل جـذب االنتباه والتشـتت.

ويميـل الكثيريـن إلـي التعامـل مـع التدريـس علـي أنـه نظـام )system )مرتبط بــأن بأنظمــة 

سـابقة وأنظمـة الحقـة، حيـث يـرون » إن التدريـس )نظـام( أو منظومة لــه مــدخالت وعمليــات 

ومخرجـات وإذا كان التدريـس منظومـة فرعية مـن نظام أكبر هو التربية، فالبـد أن يتكون أيضا من 

منظومـات التدريـس كنظـام أكثر وضوحا وثباتاً ويسـهل من عملية األداء التدريسـي وعملية الضبط 
والمتابعـة، ويظهـر التدريس كنظـام وفق الشـكل التالي)1(

)1( أحمد اللقاني: معجم المصطلحات التربوية المعرفة.-القاهرة: عالم الكتب، 1996
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أما ابرز الفروق األساسية بين اإلستراتيجية والطريقة واألسلوب في التدريس

المدىالمحتوىالهدفالمفهوما

خطــة منظمــة االستراتيجية

ومتكاملــة مــن 

اإلجراءات، تضمن 

تحقيــق األهـداف 

الموضوعة لقتـرة زمنية 

محددة

رسم خطة متكاملة 

وشـاملة لعمليــة التدري

طرق، أسـاليب، أهداف، 

نشاطات، مهارات، تقويم، 

وسائل، مؤثرات

فصلية – شهرية - 

أسبوعية

اآللية التي يختارها الطريقة

االستاذ لتوصـيل المحتوي 

وتحقيـق األهداف

تنفيــذ التــدريس 

بجميــع عناصـره داخل 

الصف

هداف، محتوي، أساليب، 

نشاطات، تقوي

موضوع مجزأ علي 

عــدة محاضرات– 

محاضرة واحدة 

جزء من محاضرة

النمط الذي يتبنـاه االسلوب

االستاذ لتنفيــذ فلسفته 

التدريـسية حــين 

التواصــل المباشر مع 

الطالب

اتــصال لفظـي، اتــصال تنفيــذ طريقــة التدريس

جــسدي حركي

جزء مـن محاضرة 

دراسية.

انواع أساليب التدريس

اسلوب التغذية الراجعة . 1

هناك أسـاليب متنوعة يمكن أن يسـتخدمها االسـتاذمن أجل نتائج إيجابية في فهم الطالب 

وفهمهـم، منهـا أسـلوب التغذية الراجعة الذي يوضـح المعلم لطالبه بعـض المعلومات التي 

تعرفهـم علـى مسـتوى نمـو تحصيلهم، فيعرفـون جوانب القـوة عندهم ليعززوهـا، وجوانب 

الضعـف ليتداركوهـا، وهذا األسـلوب لـه نتائج إيجابية؛ حيـث يكون تقـّدم المتعلمين الذي 

اسـتُخدمت معهـم التغذيـة الراجعة أكبر منه عند سـواهم

أسلوب الوضوح في العرض . 2

يعمـل االسـتاذ  فيهـا علـى إيضـاح مادتـه العلميـة لطالبـه، وهـذا اإليضـاح يسـاهم في فهم 
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الطـالب وزيـادة مسـتوى تحصيلهـم أكثـر مـن أسـلوب االسـتاذ الـذي ال يكـون واضحاً.

أسلوب استخدام أفكار الطالب. 3

 يقـوم االسـتاذ بطـرح المسـألة ويتـرك الطالب يفكـرون بها ألخـذ األفكار منهـم؛ حيث يكرر 

مجموعـة مـن األسـماء أو العالقـات المنطقيـة السـتخراج الفكـرة، ثـّم يعيـد صياغـة بعـض 

الجمـل التـي تسـاعد الطالب علـى وضع الفكرة، ثّم يسـتخدم إحدى أفـكار الطالب للوصول 

للخطـوة التاليـة، بعدهـا يوجد العالقة بين فكرته وفكرة الطالـب ثّم يجعل الطالب يلخصون 

األفـكار بطريقتهم.

اسلوب تنويع وتكرار األسئلة . 4

يطـرح المعلـم أسـئلة علـى الطلبـة لقامـوا باإلجابـة عليهـا، وينّوع في هـذه األسـئلة، فذلك 

يسـاعد علـى تنشـيط تفكيـر التالميـذ، وبالتالي زيـادة مسـتوى تحصيلهم الدراسـي

الفهـم )االدراك(: هـو عملية نفسـية متعلقة بشـئ مجـرد أو بآخر فيزيائي مثل شـخص، حالة أو 

رسـالة معينة. حيث أن الفرد يمكن أن يفكر بخصوص هذا الشـئ و يسـتخدم أفكاراً معينة للتعامل 

بشـكل كاف و مفهوم مع هذا الشـئ أو الحالة. و قد يعني الفهم إدراك ما يعنيه شـخص ما بالقول 

أو بالعمـل، وقـد يكـون ذلك باإلشـارة فهناك لغة اإلشـارة التـي يتفاهم بها البكـم، أو بالكالم المبطن 

الـذي يعطـي أكثـر من معنـى. الفهـم هـو عالقـة بين الشـخص الـذي يفهم و بين الشـئ الـذي يتم 

فهمه.[1] هنـاك مسـتوى عالـي وراقـي جداً مـن التفهم أو التفاهـم عن طريق تبـادل الخواطر دون 

النطـق بكلمـة أو تلميحـة ويمكـن أن يحدث ذلـك عن بعد بين المتحـدث والمتلقي.

اما االستيعاب تعربفه: هو طاقة وقدرة على الفهم واالدراك لوجهة نظر او موضوع)1(

نظرية استيعاب المعلومات

دراسـة التطور  مـن  تقتـرب  المعلومـات(  معالجـة  نظريـة  المعلومـات )أو  اسـتيعاب  نظريـة 

المعرفي التـي تطـورت نتيجـة لنمـط التجـارب األمريكية في علم النفـس. علماء النفـس المطورون 

)1( https: //www.almaany.com1
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الذين يقومون بتبني منظور اسـتيعاب المعلومات قاموا بشـرح التطور العقلي على مسـتوى تغيرات 

النضـوج فـي المكونـات األساسـية لعقـل الطفـل. النظريـة تقـوم علـى فكـرة أن البشـر يسـتوعبون 

المعلومـات التـي يسـتقبلونها بـداًل مـن مجـرد االسـتجابة للمحفـزات. ذلـك المنظور يسـاوي العقل 

بالحاسـب اآللـي، الـذي يكون مسـئواًل عـن تحليـل المعلومات مـن البيئـة المحيطة.

وفًقا لنموذج استيعاب المعلومات االعتيادي للتطور الذهني، آليات العقل تتضمن آليات االنتباه 

النشـط بالمعلومات، وذاكـرة طويلـة األمد لالحتفـاظ  لجـذب المعلومات، ذاكـرة عملية للتالعـب 

الخامـل بالمعلومـات لتصبـح قابلـة لالسـتخدام فـي المسـتقبل.[1])1( تلك النظريـة تـدرس كيـف 

ينمـو األطفـال، وكذلـك تنضـج عقولهم، مما يـؤدي إلي تقـدم قدراتهـم على االستيعاب واالسـتجابة 

للمعلومـات التـي يسـتقبلونها عبـر حواسـهم. النظريـة تؤكد على وجـود نمط مسـتمر للتطور، على 

عكـس أصحـاب نظريـات التطـور المعرفي مثل جـان بياجيه الذيـن اعتقدوا في وقت مـا أن التطور 

يحدث فـي مراحل)2(.

التركيـز: هـو قـدرة الفـرد على التفكير في مشـكلة أو موضـوع معيّن، حتى التوصـل إلى النتائج 

والحلـول المرضية والصحيحـة لهذه القضية

عـدم التركيـز تعّد مشـكلة عدم التركيز من أكثر المشـكالت التي تواجه فئًة كبيرًة من األشـخاص 

مـن كافـة الفئات الُعمرية، وتؤثر بصورٍة سـلبيٍة على مخرجـات أعمالهم في مجاالت حياة المختلفة، 

سـواًء األكاديمية، أم المهنية، أم األسـرية، أم االجتماعية، أم الثقافية، كونها تقف عائقاً أمام تسـخير 

الوظائـف العقليـة والدماغيـة في خدمة الموقـف. يعاني الطالب تحديداً من هذه الُمشـكلة، وتؤثر 

بشـكٍل سـلبّي علـى تحصيلهم الدراسـي. ولقد تم التطـرق بالبحث عن أبرز البرامـج التي وظفت مع 

قواعـد RDA علـى قالـب مـارك 21 وهـوى برنامـج كوهـا kohaوهـو من أنظمـة البرامـج المفتوحة 

المصـدر فهو نظـام الي مفتوحة المصـدر ل ادارة المكتبات فهو 

نظام مكتبات مجانـي متكامل يخضـع التفاقية البرمجيات المفتوحة المصـدر GPL ، ولديه كل 

)1( https: //www.almaany.com

)2( Psychology, Sixth Edition, Worth Publishers, 2010
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المميزات األساسـية التـي تحتاجها المكتبات.

 Katipo Communications for قبـل مـن   1999 عـام  فـي  كوهـا  إنشـاء  تـم  التاريـخ 

the Horowhenua Library Trust  فـي نيوزيلنـدا، وبـدأت عملية التثبيت األولى في يناير 2000. 

مـن عـام 2000، بـدأت الشـركات فـي تقديـم الدعـم التجاري لشـركة كوهـا، حيث تم بنـاء أكثر 

مـن 20 اليوم. 

فـي عـام 2001، بـدأ بول بوالن )من مارسـيليا، فرنسـا( إضافـة العديد من الميـزات الجديدة إلى 

كوهـا، واألكثـر أهميـة لدعم لغـات متعددة. بحلـول عام 2010، تمـت ترجمة كوها مـن اإلنجليزية 

األصليـة إلـى الفرنسـية والصينيـة والعربيـة وعدة لغـات أخرى. تمـت إضافة دعم لمعايير الفهرسـة 

والبحـث MARC  و Z39.50  فـي عـام 2002، ثـم برعايـة مكتبـات أثينـا العامة. في فرنسـا شـارك 

بـول بوالن فـي تأسـيس BibLibre عام 2007.

 ، LibLime وتداولت باسم  ،.Inc ،Metavore ،في عام 2005، تم تأسيس شركة مقرها والية أوهايو

لدعـم كوهـا، وإضافـة العديـد مـن الميـزات الجديـدة، بما فـي ذلـك الدعـم ل Zebra برعاية نظام 

المكتبـة الفيدراليـة فـي مقاطعة كراوفـورد. زاد دعم زيبرا من سـرعة عمليات البحـث باإلضافة إلى 
تحسـين قابلية التوسع لدعم عشـرات الماليين من التسجيالت الببليوغرافية)1(. 

Youtube– تنصيب وتعريب نظام ادارة المكتبات المتكامل كوهاKOHA -.1(  طالل ناظم الزهيري(



151  .................. ش.ف.ر. نيدر  يا  .ماا   ف.ف. .لت لف علرر  لشر   .ن م  .عا  حلا  ا  .محم.

الفصل الثاني
الجانب النظري

 فـي عـام 2007، بـدأت مجموعـة من المكتبـات في فيرمونت اختبار اسـتخدام كوهـا لمكتبات 

 Vermont فيرمونـت.  فـي البدايـة تـم إنشـاء تطبيـق منفصـل لـكل مكتبة. ثـم تم تنظيـم منظمـة

لمكتبـات كوها اآللية )VOKAL( إلنشـاء قاعدة بيانات واحدة السـتخدامها مـن قبل المكتبات. تم 

إصـدار قاعـدة البيانـات هـذه فـي عـام 2011. وقد اختـارت 57 مكتبة اعتمـاد نظام كوهـا وانتقلت 

إلـى بيئـة اإلنتـاج المشـتركة التـي تسـتضيفها وتدعمهـا ByWater Solutions .  كونسـورتيوم آخـر 

مـن المكتبـات فـي فيرمونت،  تبنت شـبكة مكتبـة Catamount أيًضا نظام كوها )الذي اسـتضافته 

 ،Follett المؤتمتـة سـابًقا برامـج من Vermont اسـتخدمت مكتبـات .)ByWater Solutions أيًضـا

أو غيرهـا من مـوردي البرامـج التجارية.

فـي عـام 2011،  تحتفـظ وزارة الثقافـة اإلسبانية بشـركة KOBLI، وهـي نسـخة مخصصـة مـن 

نظـام كوها بنـاًء علـى تقرير سـابق.

فـي عـام 2014، بـدأت وزارة الثقافـة )تركيا( فـي اسـتخدام إصـدار كوها - ديفينيـم   في 1136 

مكتبـة عامـة بأكثر مـن 15،000،000 عنصر وتطبيقات . 1،800،000 مسـتخدم نشـط. هذا هو أكبر 

تركيـب كوها في الوقـت الحالي.

تعتمـد مكتبـات متخصصـة على نحـو متزايد، مثل مكتبات الموسـيقى، كوها، نظـرًا ألن طبيعتها 

ذات المصـدر المفتـوح توفر مسـارات أسـهل للتخصيص في حاالت االسـتخدام الخاصة بها.
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الفصل الثاني
الجانب النظري

مزايا النظام
كوهـا هـو نظام متكامـل إلدارة المكتبات )ILS( مـع قاعدة بيانـات )SQL( يتعامل مع البيانات 

المخزنة وفق معايير مارك وقابلة للوصول باسـتخدام بروتوكول )Z39.50(، واجهة المسـتخدم قابلة 

للتخصيـص والتكيف بشـكل كبير، وقد ترجـم هذا النظام للعديد من اللغـات منها العربية ويتضمن 

كوهـا كل الميـزات الممكـن تواجدها في أنظمة إدارة المكتبـات المتكاملة ومن الميزات : 

قاعدة بيانات للمستفيدين والتعامل مع اإلعارة والكتب الُمعارة ومواعيد رجوعها

تمكين المستفيد من حجز المصارد من خالل األوباك

تمكن المستفيد من اقتراح شراء كتاب عن طريق األوباك

يتيح للمكتبة التعامل مع الميزانية بشكل آلي

اإلعارة ونقل الكتب بين فروع المكتبة المختلفة

إدارة آليـة الشـتراكات المكتبـة فـي الدوريات والتعامل مع األعداد المأخرة بشـكل آلي وإرسـال 

رسـائل التأخير للموردين

كمـا أن كوهـا يدعـم مـارك 21 واليوني مارك بشـكل متكامل ويتيح للمكتبة تعديـل البنية لتالئم 
اسـتخداماتها المحلية لمارك داخل المكتبات)1(

 Samir Bakhit1(  سامر ابراهيم باخت.- نظام كوها المفتوح المصدر والمتكامل للمكتبات موجود على الرابط(

2011،Library
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الفصل الثالث
الجانب العملي

تأسيس قسم المعلومات والمكتبات/كلية االداب /الجامعه المستنصرية 

قســم المعـلـومــات والمـكـتـبــات هو أول قـســم أكاديمي حكومي من نوعه في الجامعات 

والمعاهـد الحكوميـة واألهليـة فـي العـراق، ويقـع فـي الموقـع الرئيسـي لــ الجامعة المسـتنصرية 

الواقعـة فـي تقاطـع الوزيريـة وشـارع فلسـطين فـي جانـب الرصافـة مـن العاصمـة بغـداد، وهــو 

مــن أوائــل أقســام كلية اآلداب تأسيسـا في الجـامـعــة المـسـتنصـريــة، ومن أوائل األقسـام في 

مجـال األختصـاص تأسيسـاً علـى الصعيـد األقليمي وفـي البلدان العربيـة. موقع صفحة القسـم على 

الفيسـبوك هـو المعلومـات والمكتبات في الجامعة المسـتنصرية قسـم المعلومـات والمكتبات في 

الجامعـة المسـتنصرية على فيس بوك والصفحة الخاصة بمدونة القسـم علـى االنترنيت على الرابط 

التالـي: )قسـم المعلومـات والمكتبات فـي الجامعة المسـتنصرية وقد مر القسـم بمراحل عدة قبل 

وصولـه إلـى وضعه األكاديمـي الحالـي، وكما يلي: 

بـدأت الدراسـة فـي القسـم الذي جرى تأسيسـه أول األمـر لجامعة بغـداد خالل العام الدراسـي 

)1970- 1971( وتـحـــت مســـمى )فــرع المـكـتـبـات( وكــان يـمـنــح آنذاك شـهــادة الدبـلــوم 

األولي بعد دراسـة أمدها سـنتان

فـي العـام 1977 نقـل الدبلـوم العالـي للمكتبـات والتوثيـق مـن جامعـة بغـداد إلـى الجامعـة 

المسـتنصرية واضيف إلى فرع المكتبات واسـتمر حتى الغاء الدبلومات العليا من جميع الجامعات 

العراقيـة بحـدود العام 1980.

ومـسـايـــرة للـتـطــــور العلمي العالمي ولحــاجــة الـقـطــر إلـــى هـذا التـخـصـص الـوحيـد 

في العـراق طــورت الـدراسـة فـي القسم برنامج البكـالـوريـوس فـي العـام الـدراسـي 1981-1980. 

وأصبحت تـسمـيـتــه )قـســم المكـتـبــات والمـعـلـومــات والتوثيق( واستـمـر هــذا القـسم فـي 
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تـطــور متــتالي فـي أسـاليــب تـدريـسـه وفـي تـحديث مـقـرراتـــه الـدراسـيـة بـمـا يـتــنـاسـب 

والتــطــور العـلمــي والتـكـنـولـوجـي لـلتـخـصـص فـي العـالـم المتـقـدم.

فــي العــام الـــدراســي )1986-1987( افـتــتـحـــت فــي الـقـســـم الدراسات العليا لمرحلة 

المـاجسـتــيـــر، ثـــم تــطــــورت الــدراسة إلــى مـسـتـــوى الدكـتـوراه فـــي الـعــام الـدراسـي 

1993-1992(

مــواكـبـــة لـلتــطــــورات العـلـمــيـــة الحـاصـلـــة فــــي المـجــال فــــي المـيــدانـيــيــن 

النـــظـــــري والتـطـبــيــقــي، وبعـد التطـور الكبيـر الـذي شـهده القسـم فـي المناهج الدراسـية، 

وأفتتـاح مختبـري الحاسـوب والتكنولوجيـا الجديديـن لزيـادة التطبيـق العملـي فـي هـذا المجـال  

وفي عام 2001- 2002 سمي القسم بقسم المعلومات والمكتبات وهـــي التـسـمــيـــة الحـاليـــة 

للقسم انـطــالقـــاً مــــن كـــون مـجــال المـعــلـومـــات هــو األكـثـــر اتــسـاعـــاً وشـمـوالً وأن 

المـكـتـبــات هـي مـراكــز مـعـلـومــات أصـال مــع احـتـفــاظـهـا بـالبـعــد التـاريـخـي لــدورهـا 

المـشــرف فــي خـدمـــة الـعـلــم والعـلـمـاء عـلــى مــدى المسـيــرة الحـضـاريـة اإلنسانيـة.

أوال مجتمع البحث وعينته: 
ضـم مجتمـع البحـث طلبـة قسـم المعلومـات والمكتبـات| المرحلـة الثانية واألولـى  في كلية 

اآلداب| الجامعة المسـتنصرية والبالغ عددهم )211( طالب وطالبة للسـنة الدراسية 2018/2017، 

وقـد تـم اختيـار هاتيـن المرحلتيـن كونهمـا يدرسـا مـادة الفهرسـة الوصفيـةاو التنظيـم الوصفـي  

فـي الفصـل الدراسـي األول والثانـي للمرحلـة األولـى وكذلك فـي المرحلـة الثانية،وهم  يدرسـون 

تحـت اشـراف مباشـر مـن قبـل الباحثيـن ولغـرض تطبيـق المنهـج التجريبي تـم اختيـار عينة من 

المرحلتيـن وبواقـع 50 لـكل مرحلـة واصبـح حجـم العينـة   )100( بواقـع )50( طالـب وطالبـة 

لـكل مرحلـة وبذلـك تـم اخـذ هـذه االعـداد كمجموعـات تجريبيـة وضابطـة، إذ عـدت المرحلـة 

الثانيـة مجموعـة ضابطـة )كونها قد درسـت فـي المرحلة األولى وفـق النمط السـائد( بينما كانت 

المرحلـة األولـى هـي المجموعـة التجريبيةوطبقـت الدراسـة للسـنة الدراسـية 2018/2017 اي 

اسـتمر التدريـس واالمتحانـات خـالل العـام الدراسـي المتكامل 
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ثانيًا:  أداة البحث: 
لغـرض إعـداد أداة لقياس األسـلوب الجديد في التدريس وتاثيره علـى الطلبة )موضوع البحث(، 

توجـب اوالً تقسـيم الدرجـة علـى محـاور البحث الثالث وهـي )االسـتيعاب، التذكر، سـرعة اإلجابة( 

وبعـد االطـالع علـى االدبيـات السـابقة في هـذا الموضوع، وبعد تقسـيم الدرجـة النهائيـة للمختبر 

علـى المحـاور الثالث السـابقة بواقع )30( درجة لكل اختبار وترك الـ)10( درجة األخيرة للنشـاطات 

األخـرى بـدأت عملية اعـداد المقياس وعلـى النحو اآلتي: 

1- صياغة فقرات االختبار على وفق المحاور الثالث: 
لقـد تـم صياغـة فقرات االختبـار للمقياس على وفق المحاور الثالث )االسـتيعاب، التذكر، سـرعة 

اإلجابـة( وفـي ضـوء ما تقـدم قام الباحثون بإعداد اسـتمارة اختبارMCQ تضمنـت )45( فقرة ولكل 

اختبـار بديليـن لإلجابـة. بواقـع )15( فقرة لكل مجال موجـوده االداه في ملحق )1(.

2- مؤشرات الصدق الظاهري: 
بعـد ان تـم اعـداد اسـتمارة االختبارات من قبـل الباحثين تـم عرضها على مجموعة مـن الخبراء 

والبالـغ عددهـم )10( خبـراء من المتخصصين فـي مجال المعلومات والمكتبـات وطرائق التدريس، 

وقـد تـم اإلبقـاء علـى الفقـرات التـي حصلت نسـبة اتفـاق )80%( فمـا فـوق وإهمال مـا دونها من 

الفقـرات، وقـد كانـت النتائج تشـير الى ان فقـرات التذكر تم البقاء عليها جميعـا، ورفض )3( فقرات 

مـن فقرات االسـتيعاب وفقرتين من سـرعة اإلجابة( مـع التعديل على بعض الفقـرات لغويا، وحرصا 

مـن الباحثيـن علـى جعـل المقيـاس متـوازن فـي عـدد الفقـرات فقـد تـم اإلبقـاء علـى )12( فقـرة 

اختباريـة لـكل محور، وبذلك اصبح المقياس يضم )36( فقرة مقسـمة بواقـع )12( فقرة لكل محور. 

3-صدق المحتوى: 
هنـاك عـدة طـرق الخـذ الصـدق المحتـوى وهو عـن طريـق أسـلوب المجموعتيـن المتطرفتين 

العليـا والدنيـا وذلـك باخـذ )27%( العليا مـن اإلجابات وكذلـك ال)27%( الدنيا بعـد ترتيب اإلجابات 

تصاعديـا وتنازليـا واجـراء المعالجـات اإلحصائيـة عليهـا بقيمـة مربـع كاي والقيمـة الفائيـة، او اخذ 

درجـة االرتبـاط بيـن كل فقـرة والدرجـة الكليـة للمقيـاس ككل او لـكل محـور علـى حـدة ومقارنـة 
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القيـم مـع القيمـة الجدولية لمعامل ارتباط بيرسـون عند درجة حرية معينة تحـدد طبقا لعدد افراد 

العينـة وعـدد المجموعـات ودرجـة الداللـة، وقـد ارتـأ الباحثـون اتبـاع هذا األسـلوب فـي اخذ هذا 

النـوع مـن الصـدق وكانـت الدرجـات الخاصة بالفقـرات على النحـو اآلتي: 

جدول )1( 

قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات والمحور الخاص بها

درجة االرتباطالفقرة درجة االرتباطالفقرة درجة االرتباطالفقرة 

10.442130.844250.927

20.426140.793260.918

30.604150.784270.934

40.665160.691280.943

50.765170.707290.712

60.430180.628300.867

70.6189`10.825310.904

80.807200.799320.631

90.660210.819330.841

100.509220.608340.844

110.780230.688350.476

120.687240.498360.877

ومـن خـالل مالحظـة الجدول أعـاله تتبين ان جميـع القيم السـابقة دالة احصائيـاً، وبذلك يكون 

هنـاك اتسـاق بين درجـة كل فقرة والمحـور الخاص بها.

جدول )2( 

معامل ارتباط القيم بين كل فقرة والمقياس ككل حسب ارتباط بيرسون

الفقرة 
درجة 

االرتباط
الفقرة 

درجة 

االرتباط
الفقرة 

درجة 

االرتباط

1759.o130.709250.797

20.770140.793260.710
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30.253150.750270.828

40.498160.677280.739

50.724170.678290.849

60.408180.806300.856

70.6869`10.847310.719

80.662200.948320.639

90.665210.691330.943

100.765220.707340.712

110.430230.628350.867

120.618240.825360.904

ومـن خـالل مالحظـة الجـدول أعـاله يتبيـن ان جميـع الفقـرات دالـة احصائيـا، وبذلـك يكـون 

المقيـاس قـد تمتـع بالصـدق الداخلـي )المحتـوى(.

- الثبات: 
 يقصـد بالثبـات التأكد من كون المقياس ثابت في النتائج لـدى نفس افراد العينة، وهناك عدة طرق 

لقيـاس الثبـات منهـا دريقـة إعـادة االختبـار أي يقوم الباحثـون بإعادة نفـس االختبار علـى نفس العينة 

او فـي وقـت الحـق علـى ان ال يفصـل بينهما فاصـل زمني طويل يؤدي الى تناسـي المعلومـات الخاصة 

باالختبـار األول، او عـن طريـق  اسـتخدام معادلـة الفاكرونبـاخ وقـد قـام الباحثون باسـتخراج الثبات عن 

طريـق اسـتخدام معادلـة الفا كرونبـاخ وكانت القيمـة )79%( وهي درجة عالية بالنسـبة للثبات.

4-الخطأ المعياري للمقياس: 
وهـو مؤشـر يسـتدل منـه علـى مـدى اقتـراب درجـات الفـرد الحقيقيـة او ابتعادهـا عـن   

.)2,86( القيمـة  بلغـت  المعيـاري  بالخطـأ  الخاصـة  المعادلـة  تطبيـق  وبعـد  بدقـة  الحكـم 

5-وصف المقياس: 
 يتالـف المقيـاس بصيغتـه النهائية من )36( فقرة مقسـمة على )3( محاور رئيسـة لكل محـور )12( 

فقـرة. تبلـغ الدرجة القصوى للمقيـاس )72( درجة واقل درجـة )36(، وفيما يلي القيم الخاصة للمقياس:                                
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جدول )3(

مؤشرات المقياس

القيمة المؤشرات اإلحصائية 

51.7الوسط الحسابي 

52الوسيط

52المنوال

4.33االنحراف المعياري 

-0.622االلتواء 

36اقل درجة 

72اعلى درجة 

وبعـد ان بنـاء المقيـاس واعتمـاد فقـرات احصائيا، تم حسـاب الوقت المسـتغرق لالختبـار اثناء 

التجربـة االسـتطالعية التـي قـام الباحثـون علـى عينة مكونـة من )15( طالـب وطالبـة، وكان الوقت 

المسـتغرق لإلجابـة 30( دقيقة. 

تحليل النتائج: 
1-الفرضيـة األولـى: توجـد فروق فرديـة ذات داللة إحصائية موجبة بيـن المجموعتين التجريبية 

والضابطـة ولصالـح المجموعة التجريبية فـي مقياس التذكر. 

مـن خـالل تحليـل نتائج الطلبـة والخاصة بمحور التذكـر، كانت النتائج علـى النحو الوارد في 

ادناه:  الجدول 

جدول ) 4( 

يبين القيمة التائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس التذكر

الداللة الفرق في القيمة التائية االنحراف المعياريالوسط الحسابيالمجموعة

68.137.15التجريبية
دال7.22

59.877.21الضابطة 
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مـن خـالل مالحظـة الجدول أعـاله يتبين ان هناك فرق فـي القيمة التائية المحسـوبة مقارنة 

بالقيمـة الجدولية وبفارق )7.22( عند مسـتوى داللـة )0.05( ودرجة معيارية )198(، وبذلك 

يتم اثبـات الفرضية األولى.

2- الفرضيـة الثانيـة: توجـد فروق فردية ذات داللة إحصائية موجبـة بين المجموعتين التجريبية 

والضابطـة ولصالح المجموعة التجريبية في مقياس االسـتيعاب.

مـن خـالل تحليـل نتائج الطلبـة والخاصة بمحور التذكـر، كانت النتائج علـى النحو الوارد في 

ادناه:  الجدول 

جدول )5(

يبين القيمة التائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس سرعة االستجابة

الداللة الفرق في القيمة التائية االنحراف المعياريالوسط الحسابيالمجموعة

دال66.716.486.13التجريبية

62.336.33الضابطة 

مـن خـالل مالحظـة الجـدول أعـاله يتبيـن ان هناك فـرق في القيمـة التائيـة المحسـوبة مقارنة 

بالقيمـة الجدوليـة وبفـارق )9.25( عنـد مسـتوى داللـة )0.05( ودرجـة معياريـة )198(، وبذلك تم 

اثبـات الفرضيـة الثالثة.
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النتائج 
يمكن تلخيص اهم النتائج: 

1. بالنسـبة الـى المجموعـة التجريبيـة ظهرت فيها حـاالت فردية من المتوقـع ان تتميز اكثر من 

المجموعـة الضابطـة ل اسـباب تتعلـق بالنباهة والذكاء وسـرعة االسـتجابة والجنس وسـرعة 

التذكـر بمقياس 68للتجريبيـة و59 للضابطة.

2. أفضليـة اسـتخدام طريقـة التدريـس الجديـدة لطلبـة قسـم المعلومـات والمكتبـات وهـي 

اسـتخدام طريقـة MCQ وكذلـك تدريـس قواعـد RDA وتطبيقهـا علـى نظـام كوهـا.

بيـن  الفرديـة  الفـروق  بلغـت  اذ  التذكـر  ناحيـة  فـي  الجديـدة  التدريـس  افضليـة طريقـة   .3

التجريبيـة. المجموعـة  ولصالـح   )6.13( المجموعتيـن 

4.  افضليـة طريقـة التدريـس الجديـدة فـي ناحيـة االسـتيعاب اذ بلغـت الفـروق الفرديـة بيـن 

المجموعتيـن )7.22( ولصالـح المجموعـة التجريبيـة.

5- افضليـة طريقـة التدريـس الجديـدة فـي سـرعة االجابـة اذ بلغـت الفـروق الفرديـة بيـن 

التجريبيـة. المجموعـة  ولصالـح   )9.25( المجموعتيـن 

التوصيات: 
يوصـي الباحثـون عـدة توصيـات تتعلق بااسـلوب التدريـس المسـتخدم وكذلك التنـوع باايصال 

المـادة للطالـب باسـتخدام طريقـة MCQ  من اجل  فهم الطالب للمادة العلمية التي يدرسـها دون 

الحاجة الى اسـتخدام اسـئلة مفتوحة وطويله الغرض منها حفظ مواضيع طويلة تنسـى بسـرعة بعد 

الحفـظ ويصعـب كتابتهـا دون اخطـاء فالبحث قدم العديد مـن التوصيات منها: 

رفـع شـان التخصـص وجعلـه يواكـب احـدث التطـورات الرئيسـية فـي االختصـاص وتنفيـذ . 1

وايصـال احـدث المعلومـات 

االفـادة مـن التطـورات الحديثـة فـي قواعد وصـف واتاحة المصـادر RDA ومعرفـة تطبيقها . 2

علـى مصـادر المعلومـات وبنفـس الوقـت االنتقـال مـن المرحلـة القديمـة ومواكبـة التطور 
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ورفع شـانه

ان ابـرز اسـاليب اسـتخدام هـذه الطرائـق شـحذ عقليـة الطالـب علـى التفكيـر المتواصـل . 3

واعطـاء افـكار ومواضيـع ممكـن اطـور منـه كطالـب اوال والحصـول علـى عمـل مسـتقبال

على التدريسـين االتنوع بااسـتخدام اسـاليب مختلفـة والتركيز على الجوانـب التطبيقية وان . 4

اليكـون المنهـج فقط يقتصـر على الجوانـب النظرية البحتة

يفضـل اسـتخدام طريقـة التدريس التعاوني لمـا لها من مميزات ويسـتخدم فيه عدة طرائق . 5

باالتدريـس ويتنـوع كثيرا من اجل ايصال المادة العلمية بشـكل اسـرع
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ملحق )1(
وفيما يلي نموذج السئلة والتي طرحت على العينة 

س1// فراغات  )نموذج عن السرعة واالنتباه (

نضـع فـي المؤشـر االول للمدخـل الرئيسـي )1( إذا كان االسـم................ )صريـح، مقلـوب، . 1

عائلة(

يسـتخدم الحقـل الفرعـي $q لـ................  )األرقام المصاحبة لالسـم، ألقاب النبالة، الشـكل . 2

لالسم( االكمل 

فـي حالـة وجـود اثنان من المؤلفين في عمل معين نضع األول في المدخل الرئيسـي )حقل . 3

رقـم 100( واآلخـر فـي........... )حقل رقم 100، حقل رقم 245، حقل رقم 700(

تسـجيلة مارك MARC( 21 21( تتكون من............ )حقول، مداخل رئيسـية فقط، مؤشرات . 4

فقط(

تستخدم $L في )حقل 240( لـ............ )تاريخ العمل، نوع العمل، لغة العمل(. 5

مكون حقل بيانات النشـر من مكان النشـر، اسـم الناشـر، و............. )تاريخ حق نشر، تاريخ . 6

النشر، سنة اإليداع(

تبصرة رقم )546( هي تبصرة............. )تبصرة اللغة، تبصرة عامة، تبصرة الببليوجرافيات(. 7

8 .)ISBN, ISSN, EAN( .....................الرقم الدولي الموحد للكتاب يرمز له بـ

9 .)a, b, v( ...........$ نضع قبل رقم السلسلة

يعـرف العنـوان المـوازي علـى انـه........... )عنـوان بديـل بلغـة أخـرى، عنوان أصلـي، عنوان . 10

) تحليلي

التمثيـل في تسـجيلة مارك 21 ينقسـم الى حقول............. )حقـول إلزامية وحقول اختيارية، . 11

حقـول رقميـة وحقـول هجائية رقمية، حقول ثابتة الطول وحقـول متغيرة الطول(

س2// صح او خطأ )نموذج عن االدراك واالستيعاب(
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المدخل الرئيسي )الحقل 100( في حالة عدم وجود مؤلف يكون إلزامي. )صح، خطأ(. 1

)حقل 100( هو حقل متكرر. )صح، خطأ(. 2

فـي حالـة عـدم وجـود عنوان أصلي في الكتـاب غير المترجم البد من ذكـر المدخل الموحد . 3

)الحقـل 240(. )صح، خطأ(

في الكتب نأخذ عنوان الكتاب من الغالف دائما. )صح، خطأ(. 4

العنوان الموازي هو العنوان األصلي للكتاب. )صح، خطأ(. 5

تلغى االختصارات في حقل الطبعة دائما. )صح، خطأ(. 6

الحقـل فـي تسـجيلة مـارك مكونـة من )رقـم التاج، والمؤشـرات، والحقـول الفرعيـة(. )صح، . 7

) خطأ

في حالة عدم وجود مصادر في الكتاب البد من ذكر حقل الببليوجرافيات. )صح، خطأ(. 8

في تبصرة )مع( البد من وجود العنوان في صفحة العنوان. )صح، خطأ(. 9

حقـل الوصـف المـادي )الحقـل 300( مكـون مـن عـدد الصفحـات، وااليضاحيـات اذا كانت . 10

موجـودة، وقياسـات الكتـاب. )صـح، خطأ(

في التركيب في تسجيلة مارك 21 الحقول مقسمة الى حقول فرعية فقط. )صح، خطأ(. 11

س3: انشى تسجيلة ببليوغرافية
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4- باالضافة الى النشاط اليومي )المشاركة والفعالية(

rda5- المنهج والمفردات مارك21 و

6- التطبيق العملي





  BIBFRAME الببليوجرافــى  اإلطــار 
ــة:  ــات العربي ــد الدوري ــتقبل تكوي ومس

دراســة اســتطالعية

إعداد
أمين حممد املصرى
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مستخلص:
تمـر الدوريـة العربيـة منـذ نشـرها وحتى توقفها عـن الصدور )فـي حالة التوقـف( بالعديد من 

المتغيـرات التـي تزيـد عمليـة الوصـف الببليوجرافـى تعقيـداً. منها-على سـبيل المثال-تغيـر عنوان 

الدوريـة، اندمـاج أكثـر مـن دورية في جسـد واحد، انقسـام الدورية إلى أكثر من كيـان ببليوجرافى 

متمثـالً في دوريـات جديدة.

ممـا يزيـد األمور تعقيداً أيضاً هو قرب ظهور شـكل االطـار الببليوجرافى BIBFFRAME كبديل 

عن شـكل MARC، والذى يغير من فلسـفة العالقات بين العناصر الببليوجرافية المختلفة.

تتنـاول هـذه الورقة مـدى إمكانية توصيف وتكويد البيانـات الببليوجرافية للدوريـات العربية في 

شـكلها الجديـد وفقـاً لالطار الببليوجرافـى BIBFRAME وعرض أبرز المشـكالت واقتراح كيفية حلها.

تقديم:
BIBFRAME:تتسـم الدوريـات العربية-كغيرهـا من أوعيـة المعلومات العربية-بشـدة التعقيد 

فيمـا تمـر بـه مـن ظواهـر ببليوجرافيـة، تجعلهـا ُعرضـًة النقسـامات وإندماجـات وظهـور كيانـات 

ببليوجرافيـة جديـدة. يتطلـب ذلك ضـرورة تدخل الضبـط الببليوجرافى كعملية تعمـل على تحديد 

هـذه الكيانـات وعالقتها ببعضهـا البعض.

وقـد ظهـرت قواعـد RDA فـي عـام 2013 متضمنـة محـاوالت إلعـادة هيكلة الرؤيـة نحو ضبط 

 MARC تلـك الكيانـات، إال أنهـا لم تسـتطع عمليـاً فعل ذلك؛ نظـراً لتقييد وصف الدوريات بشـكل

والـذى يعتمـد علـى عرض البيانات في شـكل تسـجيالت متسلسـلة وليس ملفـات نصية.

:BIBFRAME نشأة االطار الببليوجرافى
عـام 2013 أعلنـت مكتبـة الكونجـرس عن رغبتها في عمل شـكل اتصال/قالـب جديد يحل محل 

MARC إلتاحـة مجـال أوسـع مـن إمكانية عـرض البيانـات الببليوجرافية وتكويدها بشـكل مختلف 

.MARC عن
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:BIBFRAME على ماذا يعتمد االطار الببليوجرافى
يعتمـد االطـار الببليوجرافـى علـى لغـة XML )Extensible Markup Language( والمعتمدة 

بدورهـا علـى البيانـات المترابطـة Linked Data والتـي تتيـح اظهـار البيانـات الببليوجرافيـة علـى 

الويـب بشـكل مقـروء ومرتبط ببعضـه البعض.

لماذا االطار الببليوجرافى: 
فـي حالـة البحث عن البيانـات الببليوجرافية لوعـاء معلومات داخل مكتبة يجـب علينا الدخول 

الـى فهـرس المكتبـة المتـاح علـى االنترنت، أما فـي حالة تطبيق شـكل االطار الببليوجرافى فسـوف 

تظهـر البيانـات الببليوجرافيـة بمجـرد البحث عليها في متصفحات البحث مثـل Google، ويعد هذا 

أبرز أهداف اسـتخدام االطـار الببليوجرافى.

طبيعة الدوريات العربية:
تتسـم الدوريات العربية بتغيرات عديدة؛ نظراً لتغير التفكير القائم على إدارة وإصدار الدورية 

مـن أمـور ماليـة وتوجهـات ترفض االلتزام بمعايير النشـر، وكذلـك الرغبة في اجـراء أي تعديل يثبت 

وجـود هيئة تحريـر جديدة بصرف النظر عن الهـدف من التعديل.  

على ذلك فإن الدوريات العربية تشهد تغيرات مثل:

-عنوان جديد للدورية أو تغير فى كلمات العنوان.

-انقسام الدورية إلى أكثر من كيان مستقل.

-اندماج عدة دوريات في كيان واحد.

-توقف الدورية عن الصدور.

-التغير في ترقيم الدورية.

-التغير في تتابع الدورية.

االطار الببليوجرافى والدوريات العربية:

فـي ظـل مـا سـبق فـإن هنـاك احتيـاج لوجـود تصـور يعكـس كيفيـة تمثيـل وتكويـد البيانـات 
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الببليوجرافيـة للدوريـات العربيـة -فـي ظـل متغيراتهـا- بمـا يتسـق وهـذه المتغيـرات.

لتحقيـق ذلـك، يجـب بدايـًة اسـتعراض الكيانات المختلفـة والتي يمكـن الربط بينهـا بعد ذلك، 

وهـى على سـبيل المثـال ال الحصر:

-أسماء الهيئات.

-عناوين الدوريات.

-أسماء الدول.

-أسماء المدن.

-تتابعات ادوريات.

-اللغات.

-تواريخ البداية والنهاية.

-أرقام التصنيف.

-رؤوس الموضوعات.

هـذه الكيانـات يمكـن الربـط فيما بينها وبعضها البعـض. نالحظ هنا أيضاً أنه كلما زاد مسـتودع 

الكيـان ببياناته ومعلوماتـه، كلما كان ذلك أفضل.

منهج البحث وعينته وخطواته:
يعتمـد هـذا البحـث، المنهـج التجريبـى؛ حيـث تـم تحويل بعـض تسـجيالت MARC 21 تمثل 

دوريـات عربيـة إلـى شـكل BIBFRAME  ومـن ثـم عرضها في شـكل يمكـن للويـب قراءته.

أختيـرت عينـة الدوريـات بحيـث تمثـل طبيعة الدوريـات العربيـة )المذكـورة سـابقاً( وجوانبها 

لمختلفة. ا
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نتائج البحث:
يالحظ من نتائج هذا البحث اآلتى:

-  يتطلـب شـكل الBIBFRAME أن يتـم تقسـيم البيانات الببليوجرافيـة للدوريات إلى كيانات 

مختلفـة، كمـا ذكـر سـابقاً. يـؤدى هـذا التفتيـت إلى ضـرورة الربط فيمـا بيـن الكيانات عند 

االسـترجاع وأثنـاء عمليـة العـرض، وهـو ما تم كما شـوهد في األمثلـة العملية.

- ازدياد عدد الكيانات بشكل ملحوظ، مما يؤدى إلى تشتيت المفهرس.





ــة  ــي البيئ ــن ف ــل العاملي ــداد  وتأهي اع
االلكترونيــة: مكتبة دار الكتــب والوثائق 

أنموذجــا

م. سعاد محود مسلم / أ.م. د. ملياء حسن موله                  
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المستخلص 
تطور المعرفة المسـتمر وتوسـيع ابـواب الخدمات المكتبية يتطلب مـن المكتبات توفير معظم 

ما ينشـر من المواد الثقافية بأشـكالها المختلفة بالشـكل االلكتروني لتسـهيل الوصول الى المعلومة 

بأسـرع واقـل وقـت ممكـن وفـي نفس الوقت تتناسـب مـع احتياجـات المسـتفيدين ولتحقيق هذا 

البـد مـن وجود جانبيـن مهمين: الجانب االول ان تعمل المكتبة علـى مواكبة التطورات العلمية في 

بناء مكتبة االلكترونية )لتحويل مجموعاتها من الشـكل التقليدي الى الشـكل االلكتروني ( والجانب 

الثانـي وجـود كادر مكتبـي معـدا اعداد وظيفيا جيدا لتقديم افضل الخدمـات وذلك من خالل توفير 

برامـج تأهيـل وتدريـب لجميـع الموظفين سـواء كانوا مهنيين وغيـر مهنيين والعمـل على التدريب 

المسـتمر علـى هـذه البرامـج. بناء علـى هذه تم اختيار هـذا الموضوع لغرض التعـرف على الجهود 

التـي بذلتهـا الـدار فـي مجال تدريـب العاملين وتأهيلهم والتعـرف على الخطـط المقترحة في هذا 

المجال.فيبـدأ اوال بالتعريـف بـدار الكتـب والوثائـق وكيفيـة نشـؤها وتطورهـا ونوعيـة محتوياتهـا 

والتعـرف على البرامـج التدريبية الخاصة بالـكادر الوظيفي للمكتبة.
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Abstract: 
The development of continuous knowledge and the expansion of the doors 

of library services requires libraries to provide most of the published cultural 
materials in various forms in electronic form to facilitate access to information 
in the fastest and least possible time at the same time commensurate with 
the needs of beneficiaries and to achieve this must be two important aspects: 
Keeping up with the scientific developments in the construction of the 
electronic library )to convert their collections from the traditional to the 
electronic form( and the second side, the presence of a cadre of staff prepared 
to function well to provide the best services through the provision of training 
and training programs for all employees Su They were professional and non-
professional And working on continuous training on these programs. Based 
on this, this topic has been chosen for the purpose of identifying the efforts 
exerted by the House in the field of training and qualification of workers and 
to identify the proposed plans in this area. First, the definition of the library 
and documentation, how to create it and the quality of its content and to 
identify the training programs for the library staff.
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1_ الفصل االول: االطار العام للدراسة 

1_1. مشكلة البحث 
يشـهد العصـر الحالـي تطـورات كبيـرة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والعالم الرقمـي والتي 

اثـرت علـى كل مفاصـل الحيـاة وعلـى المؤسسـات العلميـة واالكاديميـة بشـكل عـام وال يمكـن 

اسـتبعاد المكتبـات بـكل اشـكالها عـن هذا المجـال حيث تواجـه تحديـات كبيرة من اجـل النهوض 

بالعمـل بالمكتبـات ودفـع عجلـة العمـل الـى االمام فضال عـن االسـتخدام االمثل للتطـورات الرقمية 

وااللكترونيـة التـي اثرت بشـكل كبيـر على بيئة العمل فـي المكتبات والتحول من الشـكل التقليدي 

الـى الشـكل االلكتروني.وهـذا الواقـع يطـرح عدة تسـاؤالت منها

اوال- هـل يتـم تأهيـل العامليـن في دار الكتـب والوثائق العراقية  تأهيـال اكاديميا للعمل مع هذه 

التقنيـات والمفاهيـم التـي تمثل تحديـا حقيقيا ومنعطفا حاد يضع مهنـة المكتبات على المحك.

ثانيـا- مـا مـدى توافـق برامـج التأهيـل المكتبـي التي تقام فـي مكتبـة دار الكتـب والوثائق  مع 

واقـع العمل فـي المكتبة.

ثالثـا- مـا السـبل التـي يمكـن من خاللهـا الحفاظ على هـذه المهنـة وتطويرها لتالئـم متطلبات 

العصـر االلكتروني.

1_2. اهداف الدراسة 
تهدف هذه الدراسة الى 

تحليـل الـدورات التدريبيـة التـي يشـارك بهـا المكتبـي فـي مكتبـة دار الكتـب والوثائق من . 12

اجـل التعـرف علـى مـدى مالئمتهـا الحتياجـات العمـل الفني فـي البيئـة االلكترونية.

وضع مقترحات لرفع مستوى كفاءة العاملين لتلبية احتياجات العمل في البيئة االلكترونية.. 13

1_3. أهمية الدراسة 
   تـؤدي المكتبـات بكافـة انواعهـا دورا بـارزا فـي النهوض بالحركـة الفكريـة والثقافية من خالل 
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مـا تقـدم مـن خدمـات معتمـدة في ذلـك علـى خبـرات وامكانات القـوى العاملـة المؤهلـة، حيث 

يعـد المكتبـي االكاديمـي عضـوا متميـزا في مجتمـع الكلية، فمـن المعـروف ان دور المكتبين يرفع 

مـن مسـتوى التدريـس والبحـث والخدمـات العامـة فـي الكليـات، ونظـرا للقيمـة المتزايـدة للجهد 

االكاديمـي، فـأن المكتبيـن بالكليـات والجامعـات يعـدون شـركاء متسـاوين فـي الخبـرة االكاديمية 

للطالـب والجامعة.

1_4. حدود الدراسة  
الحدود الموضوعية والمكانية: الموظفون العاملون في دار الكتب والوثائق العراقية.

1-5. منهج الدراسة: 
الدراسـة مـن النـوع الوصفـي التحليلي اسـتخدم فيـه منهج دراسـة الحالة للموظفيـن في مكتبة 

دار الكتـب والوثائـق وبالـذات مركز المعلومـات الموجود فيها.

1_6. اداة جمع البيانات: 
تم اعتماد البحث على تحليل اسئلة المقابلة.

1-7. عينة البحث: 
تـم اختيـار الـكادر الوظيفـي في قسـم تكنولوجيـا المعلومات فـي دار الكتب والوثائـق الوطنية 

العراقية.
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2. الفصل الثاني  - المكتبة االلكترونية 

2-1. المبحث االول: ما هية المكتبة االلكترونية 
هـي تلـك المكتبـة التـي تتكـون مقتنياتهـا مـن مصـادر المعلومـات االلكترونيـة المختزنـة على 

اقـراص المرنـة او االقـراص الليزريـة مـن خالل البحـث باالتصال المباشـر او عر الشـبكات كاألنترنت 

وتعتمـد المكتبـة االلكترونيـة علـى ثالثة محـاور) 1)1( (: 

فهرس المكتبة العام واالتصال بخدماته كطلبات االعارة وغيرها.	 

 المحتويات االلكترونية مثل قواعد المعلومات والكتب والمجالت االلكترونية 	 

الخدمات التفاعلية مثل االجابة عن االستفسارات واالحاطة الجارية واالخبار وغيرها.	 

وقـد عـرف المعهد الدولي للمكتبـة االلكترونية مصطلح المكتبـة االلكترونية كمرادف لمصطلح 

المكتبـة الرقميـة  مجموعـة منظمـة من الوسـائط في شـكل رقمي مصممة لخدمة فئـة محددة من 

المسـتفيدين وتسـير الوصـول لمحتوياتهـا ومجهـزة بوسـائل وأدوات المالحة في شـبكة المعلومات 

العالمية.

2-2. اسباب انشاء المكتبة االلكترونية: 
من اهم االسبات التي ادت الى انشاء مكتبات االلكترونية تتمثل باالتي 

الحاجة الى تطوير الخدمات وتقديمها بشكل اسرع وافضل.	 

وجود تقنية مناسبة وبتكاليف مناسبة.	 

وجود العديد من اوعية المعلومات بشكل رقمي ومتاح تجاريا.	 

انتشار االنترنت وتوفره لدى العديد من المستفيدين.	 

)1( جمال يوسف بدر.المكتبات االلكترونية.عمان،2009. ص 45.
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2-3. سمات المكتبة االلكترونية: 
هنالك عدة سمات تتميز بها المكتبة االلكترونية ومن اهمها)1(

قدرة النظام اآللي على ادارة مصادر المعلومات.. 1

القدرة على ربط متعهد المعلومات بالباحث من خالل القنوات االلكترونية.. 2

قدرة العاملين على التدخل االلكتروني عندما يعلن المستفيد ذلك. . 3

2-4. مميزات المكتبة االلكترونية: 
ممـا ال شـك فيـه ان المكتبـة االلكترونيـة تتميـز عـن المكتبـة التقليديـة وتنفـرد بخصائصهـا 

وفوائدهـا وهـي 

توفـر للباحـث كمـا ضخما من البيانات والمعلومات سـواء من خالل االقـراص الليزرية او من . 1

خـالل اتصالها بمجموعات المكتبات ومراكـز المعلومات والمواقع االخرى.

تكمن السيطرة على اوعية المعلومات االلكترونية بسهولة واكثر دقة وفاعلية.. 2

يسـتفيد الباحـث مـن امكانـات المكتبـة االلكترونيـة عنـد اسـتخدامه لبرمجيـات معالجـة . 3

النصـوص وغيرهـا مـن البرمجيـات. 

تخطـي الحواجـز المكانيـة والحـدود بيـن واختصـار الوقـت والجهـد فـي الحصـول علـى . 4

المعلومـات مـن بعـد.

تمكـن مـن اسـتخدام البريـد االلكترونـي واالتصال بالزمـالء في المهنـة والباحثيـن اآلخرين، . 5

وتبـادل الرسـائل واالفـكار مـع مجموعـات الحوار وتوزيـع االسـتبانات واسـترجاعها وغيرها.

تتيح هذه المكتبات للباحث فرصة كبيرة لنشر نتائج بحثه فور االنتهاء منها.. 6

2-5. خدمات المعلومات في المكتبات االلكترونية: 
يتفـق كثيـر مـن الباحثيـن علـى ان الهـدف االساسـي مـن المكتبـة االلكترونية هو انجـاز جميع 

وظائـف المكتبـة التقليدية ولكـن في صورة الكترونية. اضافة الى تقدم كثيـر من الخدمات المتاحة 

)1( وليم ارمز. المكتبات الرقمية. الرياض. مكتبة الملك فهد الوطنية، 2006.
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فقط فـي العالـم االلكتروني اليوم.

ان المكتبـات االلكترونيـة مـا هـي اال امتداد الكتروني للوظائف التي يتـم أداؤها والمصادر التي 

يتـم الوصـول اليهـا فـي المكتبـة التقليديـة. فاذا كانـت المهـام او الوظائف التـي تقوم بهـا المكتبة 

التقليديـة، هـي في االسـاس انتقـاء المعلومات وجمعها، وتنظيمها، وبثها، وتسـير سـبل االفادة منها، 

فـان المكتبـة االلكترونيـة لم تلـغ اي دور اخر على هذه المهام. فيما عـدا الخدمات، حيث ان بعض 

خدمـات المكتبـة التقليديـة تعـد اكثـر جدوى فـي البيئة االلكترونية، وعلى سـبيل المثال مشـكالت 

االعـارة مـن حيـث محدوديـة عدد النسـخ سـوف تختفـي ال ريب.كمـا ان المكتبـة االلكترونية تعيد 

تعريـف الخدمـات المكتبيـة وتصميمها لتحقيق االهداف االساسـية للمكتبة بصـورة اكثر فعالية مما 

االن. هو 

ان الوظائف االساسية للمكتبة االلكترونية تتمثل في: )1(

االختيار والتزويد: ويتضمن ذلك المواد ورقمنتها، او تحويلها من الشكل التقليدي الى - 

الشكل االلكتروني مالئم.

التنظيم: الذي ينصب على تعين ما وراء البيانات   metadata )المعلومات الورقية( لكل - 

وثيقة تضاف الى المجموعة.

البيانات -  وراء  وما  الوثائق  من  كل  تكشيف  على  ذلك  ينطوي  واالختزان:  التكشيف 

واختزانها، وذلك بغرض تفعيل عمليات البحث واالسترجاع.

قبل -  من  منها  االفادة  يتم  التي  االلكترونية  المكتبة  واجهة  وهو  واالسترجاع:  البحث 

المكتبة  محتويات  واستعراض  واالسترجاع  والبحث  التصفح  بواسطة  المستفيدين 

االلكترونية، وعادة ما يتم عرض هذه الواجهة للمستفيدين في صفحة عنكبوتية بصيغة 

.)HTML( تشكيل النص الفائق

موقع المكتبة االلكترونية: يمكن للمستفيد اختيار الرابطة المناسبة في هذه الصفحة لالنتقال - 

الى الواجهة الخاصة بالبحث واالسترجاع وايصال المحتوى بناء على البحث واالسترجاع.

)1( هاني خلف الطراونه. علم المكتبات ومراكز المعلومات.عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 2013، ص210 
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الربط الشبكي: وألجل االسترجاع على الخط المباشر، فان المكتبة االلكترونية ينبغي ان - 

تكون مرتبطا بالشبكة الداخلية )االنترنت (، وبناء على مجتمع المستفيدين المستهدف 

فان الوصول الى المكتبة يمكن ان يكون محددا باألنترنت )الشبكة المحلية للمؤسسة ( 

كما انه يمكن ان يكون ممتدا الى المستفيدين عن بعد من خالل االنترنت.

2-6. اختصاصيو مصادر المعلومات االلكترونية: 
     اختصاصيـو مصـادر المعلومـات االلكترونية هي وظيفة حديثة نسـبيا بين وظائف المكتبات 

وتدعـى ايضـا منسـقي المصـادر الرقميـة او اختصاصـي المكتبـات المسـؤولين عـن المجموعـات 

الرقميـة او مديـري الوثائـق االلكترونيـة على الخط المباشـر.اما عناصر العمل التـي تقع على هؤالء 

االختصاصييـن فتشـمل ) 1)1( (: 

رقمنه الوثائق والصور والمواد السمعية والبصرية وغيرها من المصادر.	 

ادارة أجهـزة والبرمجيـات المسـتخدمة فـي تحويـل تلـك المصادر الـى الصـورة الرقمية، بما 	 

يمـل ذلـك الوصول الشـبكي الـى المجموعـات الرقمية.

عرض المجموعات الرقمية بشكل فعال على العنكبوتية.	 

التأكد من توافق المجموعات الرقمية مع متطلبات الملكية الفكرية.	 

اداء بعض المهام االدارية االخرى ذات الصلة.	 

2-7. مقارنة بين المكتبة االلكترونية والمكتبة التقليدية: 
ان المكتبـة االلكترونيـة شـديدة االختـالف مـن بعـض الجوانـب عـن المكتبـات التقليديـة، اال انهـا 

تبـدو ايضـا مـن جانـب اخـر شـبيهة بها بصـورة ملفتـة للنظر، ذلـك ان مـا ادى الى هـذا التغييـر او التطور 

هـو العناصـر التـي تأثـرت بصـورة كبيـرة بالعوامـل التقنيـة وبصفـة خاصـة الشـكل الـذي يتـم فيـه تمثيل 

المعلومـات واالسـاليب المسـتخدمة فـي ادارة هـذه المعلومـات، اذ تنمـو هـذه المجموعـات المتاحة في 

اشـكال االلكترونيـة )متنوعـة االشـكال واالحجـام ( بشـكل مسـتمر، كما يسـتمر الدعم التقني في التحسـن 

)1( طارق محمود عباس. المكتبات الرقمية وشبكة االنترنت. القاهرة: المركز االصيل للنشر والتوزيع، 2003.ص 

187
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بصـورة مطـرودة. وقـد دفعـت هذه التغييـرات بالطبيعة الى وجود بدائل اسـاس في اسـاليب انتاج البشـر 

للمعلومـات وفـي انمـاط افادتهـم مـن هـذه المعلومـات ) 2)1( (.

والشكل رقم )2 ( يوضح الفرق بين المكتبة االلكترونية والتقليدية 

المكتبة التقليدية المكتبة االلكترونية ت

1

تقدم خدماتها على مدار الساعة فهي مفتوحة 

دوما عبر الشبكة العالمية، ويمكنك الدخول اليها 

واالستفادة من خدماتها في اي وقت 

عليك زيارة موقع المكتبة لالستفادة من مصادرها 

وخدماتها اثناء الدوام الرسمي  

تقدم نسخا الكترونية او غير ورقية ال تتلف2
تقدم مصادر ورقية تقليدية تتعرض أوعية المعلومات 

فيه للتلف نتيجة االستخدام المتكرر

3 

يمكن لعدد كبير من المستفيدين استخدام المصدر 

نفسه في الوقت نفسه دون ان يؤدي اختالف 

االستخدام الى اي مشكلة 

النسخة الواحدة تستخدم من قبل مستفيد واحد فقط 

في نفس الوقت 

4
تساعد على نشر الوعي الثقافي الرقمي، وتشجيع 

الباحثين والمؤلفين لالستفادة من الوسائط المتعددة 

ال ترافق اوعية المعلومات المطبوعة فيها اية 

محفزات، او مرفقات حية كالصوت والصورة وانما 

توجد بطريقة منفصلة 

مواكبة التقدم التقني في العالم5
عملية التجديد والتحديث والتطوير فيها بطيئة وغير 

ظاهرة للعيان 

البحث فيها سهل ونتيجة سريعة ودقيقة6
البحث فيها بطئ ويحتاج وقت طويل وقد تكون 

نتيجة البحث غير دقيقة

 7
يمكن حفظ نسخ من اوعية المعلومات المتوفرة في 

وسائط متعددة بتكلفة بسيطة او بدون تكلفة 

صعوبة نقل اوعية المعلومات فيها من مكان الى اخر، 

ومن شكل الى اخر.

الشكل  )2( يوضح الفرق بين المكتبة االلكترونية والتقليدية

2-8. الفهرسة في البيئة االلكترونية: 
شـهدت السـنوات االخيـرة عديـدا مـن التطـورات في مجال الفهرسـة التـي كان لهـا تأثيرها على 

)1( ربحي مطفى عليان. المكتبات االلكترونية والمكتبات الرقمية.عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، 2009.ص 161



................... .  .ر  تراوم  .نثلحيمل  ا .ناممر .منجت.تدمرر حجتار ر.م .نجتا ت.ندللأت شدادد ل  238

تأهيـل المفهـرس وتدريبـه. ويمكـن ابـراز هذه التطـورات فيما يلـي ) 1)1(  (: 

االنتقـال مـن الفهرسـة اليدويـة الـى الفهرسـة المحوسـبة، ومـا ارتبـط بذلك مـن التحول من . 1

الفهـرس البطاقـي الـى الفهـرس المتـاح على الخـط المباشـر ) OPAC (، وامكان اسـتخدامه 

كبوابـة للبحـث عبر شـبكة االنترنت.

تزايـد االعتمـاد علـى قواعـد البيانات فـي الحصول علـى بيانات الفهرسـة فيما يعرف بالفهرسـة . 2

المنقولة.

اسـتخدام محطـات العمـل االلكترونيـة فـي محيـط الفهرسـة.وتجهيز هـذه المحطـات التي . 3

تعتمـد علـى الحاسـبات الشـخصية ببرامـج وظيفـة تخـول للمفهـرس الوصـول السـريع الـى 

النسـخ االلكترونيـة مـن ادوات عمـل الفهرسـة، فضـال عـن سـرعة وسـهولة االتصـال بقواعد 

بيانـات الشـبكات الببيليوغرافيـة وشـبكة االنترنـت.

صـدور طبعـة مراجعـة من قواعد الفهرسـة االنجلـو – امريكية وهي الطبعـة الثانية مراجعة . 4

2002، تحديـث 2005 متضمنـة تغييـرات وتعديـالت فـي بعـض القواعـد، اهمهـا مـا يتعلـق 

بالمصـادر االلكترونية.   

صدور مارك MARC21 ( 21 ( لالسـتخدام عام 2000 كنتيجة لالتفاق بين الواليات المتحدة . 5

وكندا لدمج اشـكال مارك القومية لهما.

 ادى انتشـار المصـادر االلكترونيـة وخاصة تلـك المتاحة عن بعد الى االهتمام بفهرسـة تلك . 6

المصـادر واعـداد االدوات الالزمـة السـترجاعها، وجرى النظر فـي االعتماد على محـركات البحث 

فـي عملية االسـترجاع من خالل الشـبكة العنكبوتية.    

2-9. تدريب العاملين مفهومه وأهميته 
  يعـد التدريـب أسـلوبا لتطويـر وزيـادة اداء االنسـان في العمـل فمتى ما كانت قدرة الشـخص 

علـى اداء العمـل محدودة بسـبب قلة المعرفة او المهارة كان التدريـب ضروريا، فالمكتبات ومراكز 

المعلومـات مـن أهـم المؤسسـات فـي عصرنا الحاضر الـذي يوصف بأنـه عصـر المعلومات.وتحتاج 

)1( محمد فتحي عبد الهادي. المكتبات والمعلومات في عالم جديد. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2007.ص 151.
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هذه المؤسسـات الى الكادر البشـري المتخصص والمدرب للقيام بعملياتها الفنية وتقديم خدماتها 

العامـة وادارتها وتنظيمها.

بنـاء علـى هـذه ظهـرت عـدة تعريفـات لمفهـوم التدريـب بانـه عملية شـاملة ومعقـدة تتناول 

جميـع التدابيـر الالزمـة إليصال الفـرد الى وضع يمكنه مـن االضطالع بوظيفة معينـة، وانجاز المهام 

التـي تطلبهـا هـذه الوظيفـة وجعلـه قادرا علـى متابعة العمل فـي االدارة العامـة )  1)1( (.

ويعرف الهمشـري التدريب بأنه الجهود االدارية او التنظيمية التي تهدف الى تحسـين قدرة الفرد 

علـى اداء عمـل معين او القيام بـدور محدد في المكتبة او مركز المعلومات بكفاءة عالية)2(.

وعـرف المعجـم الموسـوعي لمصطلحـات المكتبـات والمعلومـات)3( التدريـب علـى انـه عملية 

تطويـر المعرفـة والمهـارات واالتجاهـات الالزمـة للموظفيـن إلنجـاز اعمالهـم بكفايـة ولمقابلـة 

توقعـات واهـداف المؤسسـة. وهـذه العمليـة التـي يقوم بها الرؤسـاء في العمـل او موظف مختص 

فـب التدريـب تتضمـن التخطيـط واالعـداد والتنفيـذ والتقويم.

  لـذا نـرى التدريـب يعـد عامـال مهمـا فـي تطويـر مسـتوى االداء الوظيفـي فمسـاعدو امنـاء 

المكتبـات يحتاجـون الـى التدريب المسـتمر وذلـك لغرض تطويـر قدراتهم في اداء المهـام المنوط 

بهـم مـن خـالل العمـل الروتينـي الممـارس يوميـا فـي المكتبـات، كمـا يجب علـى امنـاء المكتبات 

تقديـم فـرص التعليم المسـتمر المنظم لمسـاعدي امنـاء المكتبات وذلك من خـالل دعم حضورهم 

ومشـاركتهم فـي ورش العمـل والمؤتمرات.

2-10. أهمية التدريب:   

تكمـن اهميـة التدريـب بكونه االداة والوسـيلة المثلى في رفد العاملين بالمهـارة والقدرة على االداء 

)1( ربحي مصطفى عليان. مبادئ ادارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات.- عمان: دار صفاء، 2008.ص 430.

)2( عمر همشري. االدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. ص 260.

)3( احمد الشامي وسيد حسب الله. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات: انكليزي – عربي.- 

الرياض: دار المريخ، 1988.ص 1130.
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الكفـوء فـي العمـل، فضـال عن كونه الوسـيلة الفعالة فـي تمكين العامليـن من التعامـل على كل ما 

هـو جديـد خاصـة عندمـا تفاعلـت عـدة عوامـل مهمـة فيمـا بينهـا ألحـداث تغييـرات جوهرية في 

تعامـل المكتبـات مـع برامـج التعليـم والتدريـب فـي غضـون العقديـن الماضييـن، نظـرا للتطورات 

التـي تحـدث فـي مجال معالجـة الفنية لمصادر المعلومات بصفة مسـتمرة، سـواء بإدخال تعديالت 

او مراجعـات للقواعـد او النظـم القائمـة او اسـتحداث نظـم جديـدة، فانه من الضـروري ان يتدرب 

الـكادر الوظيفـي عليهـا، وان يكتسـب مهـارة التعامـل معهـا. لتلبيـة حاجـة المكتبـة في المسـتقبل 

بتوفيـر العامليـن المؤهليـن مـن ذوي القـدرات الكفـؤة مـن خـالل توفيـر برامـج تدريبيـة علميـة 

مدروسـة بشـكل دقيـق وتتناسـب مـع احتياجـات المكتبـة وان تعمـل المكتبـة فـي نفـس الوقـت 

بتدبيـر المـوارد الماليـة واالسـتعانة بعدد مـن الخبراء في هـذا المجال لوضع الخطط حتى  يتسـنى 

للمكتبـة تنفيـذ برامـج التأهيل ويتفق مـع االحتياجات المحلية. وفيما يلي المتطلبات األساسـية ألي 

برنامج تدريبـي) 1)1( (.

وضع االهداف المناسبة.. 1

توفير االجهزة الضرورية.. 2

بيان كيفية التعامل مع الخدمات االلكترونية الحديثة.. 3

فرصة االتصال بوحدات المعلومات والمكتبات المناظرة حيث يمكن االطالع على الممارسـة . 4

الناجحـة، حيـث تتوافر امكانات التدريب اثناء الخدمة والتدريب العملي للعاملين.

برنامج مناسب الحتياجات المكتبة.. 5

أساتذة متخصصون من ذوي المؤهالت والخبرات المناسبة.. 6

عنـد محاولـة التخطيـط لبرنامـج تدريـب جديـد علـى المهتميـن بالموضـوع االجابـة عـن . 7

 :) التسـاؤالت هـي)1)2(  بالمسـتفيدين والمكتبـة والموظفين.هـذه  تتعلـق  اساسـية  تسـاؤالت 

مـا محتـوى البرنامـج ؟ ويتـم ذلك بتحديـد محتوى ومسـتويات الجوانـب المختلفة التي 	 

)1( غالب عوض النوايسة. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات.عمان: دار صفاء، 2000، 220.

االسكندرية  مركز  القاهرة.  العالم.  بن  رياض  والمعلومات. جاسم محمد جرجيس،  المكتبات  علم  )2( أساسيات 

للوسائط الثقافية والمكتبات، 2008.ص 227.
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سـيغطيها البرنامج.

مـن سـيقدم البرنامـج ويشـرف عليـة ؟هل هـي مسـؤولية موظفـي المكتبة فقـط ام ان 	 

هنـاك امكانيـة التعـاون بينهـم وبين جهـات اخرى.

مـا المـكان المناسـب الـذي سـتقدم فيـه المحاضـرات والمهـارات المختلفـة مـن خـالل 	 

التدريب.

مـا الوقـت المناسـب لتقديـم البرنامـج؟ ويجـب اختيـار التوقيـت المناسـب مـع مراعاة 	 

كافـة الظـروف ذات العالقـة.

مـا طـرق التدريـب التـي ستسـتخدم فـي البرنامـج ؟ وهنـا يجـب اختيار طـرق التدريس 	 

المناسـبة لطبيعـة المسـتفيدين وألهـداف البرنامج.

وبعـد االنتهـاء مـن كافـة مراحـل البرنامج ال بد مـن محاولة تقييمـه، وذلك حتى يتـم تجنب اية 

اخطـاء او مشـاكل ربمـا تظهـر فـي المسـتقبل.ويمكن تقييـم البرنامـج باسـتخدام اسـاليب مختلفة 

كالمالحظـة واجـراء المقابـالت مـع بعـض الذيـن اشـتركوا فـي البرنامـج او بتوزيـع اسـتبانة خاصـة 

وتحليـل نتائـج االسـتبانة االلكترونيـة مـن على موقـع المكتبـة او مركـز المعلومات.

2-11. اهمية التدريب وبرامج تنمية العاملين في المكتبات 
تكمن اهمية التدريب وتنمية مهارة العاملين تتمثل بالخطوات االتية: 

يحتـاج الموظـف الجديـد فـي المكتبـة الـى تدريـب مبدئـي يمهـد لـه الدخـول فـي المهنة . 1

والتعـرف علـى المؤسسـة التـي تـم تعيينـه فيها.

تنظيـم عمليـات تدريبيـة مسـتمرة مـن اجـل تحسـين االداء او التعرف على بعض االنشـطة . 2

الجديـدة في مجـال العمل.

من خالل التدريب يتم نقل المهارات المطلوب اكتسابها من قبل االفراد.. 3

يتـم التخطيـط لبرامـج التدريـب اسـتجابة لمشـكالت االداء فـي العمـل، ولتصحيـح العجـز . 4

فـي الكفـاءات المتاحـة، ولمواجهـة الصعوبـات والمشـكالت التـي تواجـه العمليـات الفنيـة 

المتزايـدة فـي المكتبـات.
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2-12. فوائد التدريب في المكتبات ومراكز المعلومات: 
زيادة قدرتها االنتاجية، وبالتالي زيادة قدرتها على تحقيق اهدافها الموضوعة.. 1

 السرعة في انجاز االعمال بطريقة سليمة.. 2

تخفيـض معـدل اصابـات العمل نتيجة زيادة قـدرة الفرد على التعامل مع المـواد مع المواد . 3

واآلالت واالجهـزة ومصادر المعلومات.

التخفيـف مـن مسـتويات االشـراف، فالفـرد المدرب جيـدا يمكن ان يمـارس الرقابـة الذاتية . 4

علـى عملـه، وال يحتـاج الـى درجة االشـراف التـي يحتاجهـا الفرد غيـر المدرب.

زيـادة االسـتقرار فـي اعمـال المكتبة او مراكز المعلومـات، فالفرد المدرب يضمن االسـتمرار . 5

فـي العمـل واالنتاج بكفـاءة، بتعاون اكبـر مع زمالءه.

تخفيض نفقات العمل من خالل زيادة مهارات الفرد والتقليل من أخطائه.. 6

لقـد واكبـت فـرص التدريب اثنـاء الخدمة في مجال المكتبـات والمعلومات في العالـم التطورات التي 

حدثـت فـي نظـم المكتبـات والمعلومـات مـن الناحيـة الكميـة والكيفية، ولم تكـن هناك في بدايـة القرن 

العشـرين سـوى بعـض المـدارس المتخصصـة فـي هـذا المجال وفي عـدد محدود مـن الدول.وقـد تم منذ 

ذلـك الوقـت ) 1)1(  (: 

أ-   مضاعفة عدد أماكن التدريب. 

ب- التنوع في البرامج ومحتوياتها. 

جـ- التنوع في طرق واساليب وانماط التدريب والتعليم. 

د- قيام تعاون دولي في مجال التدريب.

ونتيجـة لذلك نشـأت شـبكة واسـعة مـن فرص التدريب المسـتمر والتي  بفضلهـا يمكن ألي فرد 

يعمـل فـي مجـال المكتبـات والمعلومـات ومهمـا كان مسـتواه وطموحـه ان يحصـل علـى التأهيل 

المهنـي المناسـب لكفاءاته.

)1( كلير غنيشا. علوم وتقنيات المعلومات والمكتبات والتوثيق، ص 380.
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2-13. انواع التدريب: 
هنالك ثالثة انواع من التدريب والتي تتمثل 

تدريـب المهـارات، ويهـدف الـى زيـادة قـدرة العامليـن علـى ممارسـة بعـض الوظائـف او . 1

االنشـطة او العمليـات الفنيـة.

تدريب االتجاهات او تدريب السلوك، ويهدف الى تغيير وجهات نظر العاملين واتجاهاتهم . 2

حيال بعض االمور والقضايا.

جــ - التدريـب الـذي يهـدف الـى زيـادة معلومـات الفـرد واحاطتـه بـكل ما هـو جديد في . 3

مجـال العمـل او الوظيفة.

 اما من حيث المكان فيقسم التدريب الى   

التدريـب الداخلـي، اي داخـل المكتبـة وتحـت اشـرافها ومـن عيوبـه انـه ال يقـدم خبـرات 	 

جديـدة مختلفـة.

 التدريـب الخارجـي، ويتـم خـارج المكتبـة، وربمـا خـارج البلـد، وبقـدم للمتـدرب خبـرات 	 

جديـدة مختلفـة، ومـن عيوبـه قـد تكـون مكلفـة وبعيـد عـن رقابـة المكتبـة 

2-14. مراحل العملية التدريبية: 
تتكون العملية التدريبية في المكتبات ومراكز المعلومات من المراحل االتية: 

اوال- تحديد الحاجات التدريبية 

ثانيا- تخطيط البرامج التدريبية 

ثالثا- تنفيذ البرامج التدريبية 

رابعا- تقييم البرامج التدريبية 

خامسا- متابعة التدريب 
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 المبحث الثالث: الجانب العملي: 1. 

3-1. دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية: 
تعتبـر دار الكتـب والوثائـق الوطنيـة العراقيـة من اقـدم المكتبات في تاريخ العـراق الحديث 

اذ تأسسـت فـي عـام 1920 والتـي كانـت تسـمى سـابقا )المكتبـة الوطنيـة ومركـز االيـداع فـي 

العـراق ( وبصـدور قـرار مـن الحكومـة العراقيـة تـم دمجهمـا معـا فـي عـام 1987 والتي سـميت 

بعدهـا باسـم )دار الكتـب والوثائق الوطنية العراقية ( تضم الدار مجموعة من االقسـام والشـعب 

وتسـعى التاحـة النتـاج الفكـري العراقـي بمختلـف اشـكاله ولغاتـه للباحثيـن والمؤلفيـن داخـل 

القطـر وخارجـه وذلـك بتقديـم الخدمـات بالطـرق التقليديـة وااللكترونيـة بشـكل عـام ونذكـر 

االقسـام والشـعب وهي: 

3-2. اوال: المكتبة الوطنية وتتضمن االتي: 
قسم الخدمات المكتبية . 1

قسم االيداع القانوني . 2

قسم الببليوغرافيا والبحوث . 3

قسم الدوريات . 4

قسم الفهرسة والتصنيف . 5

قسم التزويد وتضم )شعبة التبادل واالهداء( . 6

ثانيا: االرشيف الوطني ويتضمن االتي: 
1. قسم االعداد الفني ) شعبة خزن الوثائق، شعبة االرشيف الرقمي ( 

2. قسم التفتيش 

3: قسم المكتبة الوثائقية )شعبة الخدمات االرشيفية، شعبة المواد السمعية البصرية ( 



ف. شثلر عادر ح ير   ش.ف. ر. ناملو ع مل حدنم....................................................................  245

ثالثا: قسم التقنيات والتي تتضمن ) شعبة ترميم وصيانة الوثائق، شعبة التجليد( 

رابعا: قسم تكنولوجيا المعلومات اذ ترتبط بها فنيا الشعب االتية: 
شعبة المكتبة الرقمية  . 1

شعبة االنترنت . 2

شعبة االصدارات االلكترونية . 3

شعبة االرشيف الرقمي . 4

شعبة الدوريات الرقمية . 5

شعبة صيانة الحاسبات . 6

خامسا: قسم االعالم والعالقات وتتضمن شعبة التوثيق االعالمي. 

3-3_تحليل اسئلة المقابلة مع مسؤولة قسم تكنولوجيا المعلومات: تمت االجابة 
على االسئلة الموجهة لها ومن خالل االتي:  

3-3_1. قسم تكنولوجيا المعلومات: 
 تأسـس قسـم تكنولوجيـا المعلومـات فـي عـام 2004 مـن خـالل مشـروع قاعـدة المعلومـات 

االلكترونيـة وبدعـم مـن ايطاليـا اذ قامـت بتجهيـز الـدار بأجهـزة الحواسـيب واالستنسـاخ وتوفيـر 

التسـهيالت الالزمـة لشـبكة االنترنيـت،  وقيامهـا بإنشـاء موقـع رسـمي للـدار والعمـل علـى تدريب 

اثنيـن مـن مـالكات الـدار علـى عمليـة بنـاء وإدارة الموقع في عـام 2005، ومـن اهم االعمـال التي 

قـام بهـا الـدار هـي الرقمنـة )Digitalization( اذ  بدأت برقمنـة موجوداتهـا المكتبيـة واألرشـيفية 

للمـرة األولـى فـي تأريخها في عام 2008 بعد أن توفرت األجهزة الضروريـة وفرص التدريب والخبرة 

الالزمـة  لِمالكهـا الفنـي المتمثل بقسـم تكنولوجيا المعلومات في خارج العـراق  في دورات اقيمت 

فـي )ايطاليـا وامريـكا وبريطانيـا(،  ومن اجل التوسـع في الرقمنة قامت الدار باسـتحداث شـعباً في 

قسـم تكنولوجيـا المعلومـات متخصصـة بهـذا العمل وهي: 

أـ  شعبة المكتبة الرقمية 
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ب ـ شعبة األرشيف الرقمي 

ج ـ  شعبة الدوريات الرقمية 

قامـت الـدار وبالتعاون مع قسـم تكنولوجيا المعلومـات القيام بعرض دورياتهـا القديمة وبعض 

مـن وثائقهـا التاريخيـة بصـورة رقميـة من خـالل الموقع الخـاص بالمركـز الوطني لإلعـالم التابع الى 

رئاسـة الـوزراء )off-site( مكتبـة الدوريـات الرقمية.،كذلـك قامـت الدار بعـرض دورياتهـا ووثائقها 

بصـورة رقميـة من خالل الحاسـبات داخل قاعة المطالعة )on-site( ليتسـنى االطـالع عليها من قبل 

الباحثيـن والطلبـة، وتعتبـر مـن الخدمـات الجديـدة للمطالعين التي لـم تتوفر من قبـل والتي تتيح 

وبعـد توفـر اإلمكانيات المالية الضرورية ان تمكن الدار وبسـهولة أن تضع مطبوعاتها ووثائقها على 

شـبكة االنترنـت الدوليـة مـن خـالل تطويـر وتوسـيع القـدرة االسـتيعابية لموقعها الحالـي، أصبحت 

الـدار العضـو الخامـس والمؤسـس فـي المكتبـة الرقميـة العالميـة )World Digital Library( قبل 

افتتـاح موقعهـا فـي عـام 2009 فـي مقـر منظمـة اليونسـكو. وتُعـد المكتبـة الرقميـة العالميـة أول 

مشـروع ثقافـي عالمـي تشـترك بـه إحـدى تشـكيالت وزارة الثقافـة. ووفقـاً  إلحصائيات المشـرفين 

علـى موقـع المكتبـة الرقميـة العالميـة، حيـث قامـت الـدار بتنفيـذ مشـاريع مشـتركة مـع المكتبة 

البريطانيـة والتـي مكنتهـا مـن الحصول على عشـرات اآلالف من الوثائـق البريطانية الرقمية ونسـخ 

أفـالم المايكروفيـش التـي تتنـاول تأريـخ العراق الحديـث  لتعويض جـزء كبير مما فقـدت الدار من 

وثائق تأريخية خالل أحداث نيسـان 2003 وهذا التعاون مع المكتبة البريطانية هو لسـد الفجوات 

الحاصلـة في الذاكـرة التاريخية الحديثـة للعراق. 

3-3-2 المؤهالت العلمية واالختصاصات للعاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات: 

يضـم قسـم تكنولوجيـا المعلومـات موظفيـن اذ يبلـغ عددهـم )33( ومـن حملـة الشـهادات 

واالختصاصـات العلميـة التـي تباينـت بيـن شـهادات البكلوريـوس والدبلـوم والدراسـة االعداديـة 

والمتوسـطة واالبتدائيـة اذ بلـغ عـدد حملـة شـهادة البكلوريـوس مـن اختصـاص علـوم وهندسـة 

الحاسـبات )15( امـا بكلوريـوس اعـالم فـكان )3( وبكلوريـوس اداب جغرافية عـدد)1( وبكلوريوس 

ادارة واقتصـاد عـدد )1( وكذلـك بكلوريـوس فنـون جميلـة عـدد )1( امـا شـهادة الدبلـوم اختصاص 

ادارة واقتصاد عدد )2(، اما الشـهادة االعدادية فكان عددهم )5( في حين ان الشـهادة المتوسـطة 
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فعددهـم )3( وكان عـدد )1( فـي الشـهادة االبتدائيـة. وحسـب مامبيـن فـي جـدول )1(: 

جدول )1( يبين الشهادات واالختصاصات للعاملين في قسم تقنيات المعلومات   

النسبة المئويةالعدد االخصاصالشهادة 

36,36%12هندسة حاسباتالبكلوريوس 

9,09%3علوم حاسباتالبكلوريوس

3,03%1هندسة اتصاالت البكلوريوس

9,09%3االعالم البكلوريوس

3,03%1اداب جغرافيةالبكلوريوس

3,03%1ادارة واقتصادالبكلوريوس

3,03%1فنون جميلة البكلوريوس

6,06%2ادارة واقتصادالدبلوم 

15,15%5-------الشهادة االعدادية

9,09%3-------الشهادة المتوسطة 

3,03%1-------الشهادة االبتدائية 

100%33المجموع 

يتضـح مـن جـدول )1( تبيـن ان نسـبة العاملين في قسـم تكنولوجيـا المعلومات هـم اكثر عدد 

الختصـاص علـوم الحاسـبات ومـن حملـة شـهادة البكلوريوس وهـذا يعنـي ان العاملين لهـم معرفة 

ودرايـة بالعمـل التكنولوجي وبنسـبة %36,36. 

امـا عـن عدد سـنوات الخدمة للعاملين في قسـم تكنولوجيـا المعلومات فقـد تراوحت بين )3( 

سـنوات الى )24( سنة.

3-3-3. تدريب العاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات خارج العراق: 

             يأتـي اشـتراك منتسـبي دار الكتـب والوثائـق  بـدورات تدريبيـة خـارج العراق في إطار 

النهـج الـذي تعتمـده الـدار لتطوير العاملين وحسـب االختصاصـات األكاديميـة والوظيفية، وتفعيل 

سـبل التعـاون بينهـا وبيـن المؤسسـات النظيـرة فـي العالـم وفيمـا يلـي الـدورات التـي اشـترك بهـا 
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العاملـون فـي قسـم تكنولوجيا المعلومـات وهي: 

 1ـ اقيمـت فـي ايطاليـا دورة لتدريـب عدد من األرشـيفين فـي الدار على أعمـال صيانة وترميم 

الوثائـق والكتـب فـي مدينـة فلورنـس اإليطاليـة سـنة 2005، وكذلـك التدريـب على  إنشـاء 

موقـع رسـمي ألكترونـي للـدار وقـد تـم تدريـب اثنيـن مـن مـالكات الـدار على عمليـة بناء 

وإدارة الموقـع وكذلـك اقيمـت دورة تدريبيـة، بدعـم إيطالـي  أوربـي لعدد مـن الموظفين 

االختصاص في   )إنشـاء المكتبات الرقمية وإدارة المواقع األلكترونية ( وهو مشـروع يموله 

اإلتحـاد األوربـي بالشـراكة مـع منظمـة   ponta  per ( un  ) وبإشـراف المكتبـة الوطنيـة. 

فلورنسـا في عـام 2010.

2ـ واقيمت دورة في جمهورية التشـيك من خالل  مؤسسـاتها الثقافية وذلك لتدريب أربعة من 

مالكات الدار على عمليات صيانة وترميم الكتب والوثائق  سـنة 2005.

3ـ امـا فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة فقـد اقيمـت دورة فـي مكتبـة الكونغـرس االمريكـي 

فـي عـام 2008 والتـي اشـترك فيهـا فريـق مـن قسـم تكنولوجيا المعلومـات فـي دار الكتب 

والوثائق بدورة تدريبية متخصصة باسـتخدام المكتبة الرقمية العالمية والتي اسـتمرت لمدة 

عشـرة أيـام، وتأتـي أهميـة االشـتراك بالـدورة فـي كون العـراق أصبح مـن الدول المؤسسـة 

والمشـتركة بالمكتبـة الرقميـة العالميـة  )World Digital Library( ولقـد تضمـن منهـاج 

التدريـب زيـارات الـى أقسـام مكتبـة الكونغـرس لإلطـالع علـى آخر التطـورات التـي طرأت 

علـى األنظمـة المسـتخدمة فـي تلـك األقسـام ومنها قسـم التصويـر ) المايكروفلم ( وقسـم 

ترميم الوثائق، وقسـم ) I T ( )قسـم تكنولوجيا المعلومات(، اذ تمت مناقشـة آخر البرامج 

المتطـورة فـي المكتبـات، فضال عـن مقابلة المبرمجيـن المتخصصين والنقاش حـول اللغات 

البرمجية المسـتخدمة في )  Metadata (، وكذلك التدريب على اسـتخدام االجهزة الحديثة 

المسـتخدمة في المكتبات الرقمية، كما تضمن المنهاج عقد اجتماعات ومناقشـات لإلحاطة 

بعمـل المكتبـة الرقميـة العالميـة علـى اعتبـار ان العـراق دخـل الـى العالـم الرقمـي للمـرة 

األولـى، فضـالً عـن اإلطـالع علـى الموقـع الخـاص بــ WDL علـى أجهـزة الحاسـوب، وتلقي 

محاضـرات بشـأن كيفيـة إنجاح مشـروع المكتبـة الرقميـة العالمية WDL، ومناقشـة كيفية 
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إختيـار المشـاريع الناجحـة التـي يمكن إنجازهـا وكيفية  تالفـي األخطاء.

4ـ واقيمت دورة في فرنسـا والتي اقيمت في المركز الثقافي الفرنسـي عن طريق  إرسـال اثنين 

من منتسـبي الدار الى معهد الكاربل في مدينة غوايون في فرنسـا لتعلم اللغة الفرنسـية.

5- واقيمـت فـي العاصمـة عمـان دورة  تدريبيـة فـي عـام 2005 باشـراف جامعة سـتوني بروك 

فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وتعتبـر دورة خاصـة  فـي الفهرسـة االليـة )OCLC( اذ 

قامت جامعـة سـتوني بروك األمريكيـة باسـتقبال أربعـة من المنتسـبين العامليـن في الدار 

إلشـراكهم في دورة فنية )دورة أساسـيات الفهرسـة اآللية OCLC( لتنمية وتوسـيع خبرتهم 

في هـذا المجال.

6- وكذلـك اقيمـت دورة اخـرى فـي عمـان وباشـراف جامعة سـمنس األمريكية وقد اشـترك في 

هـذه الـدورة سـتة من منتسـبي الـدار فـي دورة )اإلتجاهات الحديثـة في علـوم المكتبات( 

والتـي أقيمـت في عمان سـنة 2005.

7ـ امـا فـي اإلمـارات فقـد تـم اشـتراك عـدد مـن الموظفيـن اإلختصـاص بـدورة فـي المكتبـات 

الرقميـة سـنة 2006 ولنفـس العـام اشـترك عـدد مـن الموظفيـن اإلختصـاص  بـدورة فـي 

والتصنيـف . الفهرسـة 

8ـ امـا فـي اإلمـارات فقـد تـم اشـتراك عـدد مـن الموظفيـن اإلختصـاص بـدورة فـي المكتبـات 

الرقميـة سـنة 2006 ولنفـس العـام اشـترك عـدد مـن الموظفيـن اإلختصـاص  بـدورة فـي 

والتصنيـف . الفهرسـة 

وبعـد اشـتراك العامليـن فـي قسـم تكنولوجيـا المعلومـات فـي التدريب علـى إنشـاء المكتبات 

الرقميـة وإدارة المواقـع األلكترونيـة والتي كانت بدعم أوربي وللعاميـن)  2010 ـ 2011 ( اذ قامت 

دار الكتـب والوثائـق بمشـروع التدريب على إنشـاء المكتبـات الرقمية وإدارة المواقـع األلكترونية  

والـذي كان يمولـه اإلتحـاد األوربي بالشـراكة مع منظمـة  ) un   ponta  per (  وبإشـراف المكتبة 

الوطنيـة فـي فلورنسـا وقـد تمثـل التنفيـذ قيـام  الـدار بعشـر دورات لتدريـب  عـدد مـن العاملين 

فـي  مكتبـات المؤسسـات العراقيـة المختلفـة يلقـي المحاضـرات فيهـا  مـالك متخصـص من قسـم 

المعلومات.  تكنولوجيـا 
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3_3_4.االجهزة والمعدات المستخدمة في قسم تكنولوجيا المعلومات: 
يضـم قسـم تكنولوجيـا المعلومـات عـدد من االجهـزة والمعـدات التي يقـوم العاملـون بالعمل 

عليهـا ومن هـذه االجهـزة هي: 

اجهزة حواسيب بلغ عددها )60( حاسوب.. 1

اجهـزة سـكنر خاصـة لتصويـر المايكروفلـم والمايكروفيـش والملفـات الورقيـة بعـدد )12(. 2

. سكنر

كاميرات احترافية تستخدم لتصوير الصحف والمجالت عدد )10(كاميرات.. 3

سيرفرات لحفظ المواد الرقمية )6(.. 4

الطابعات العادية بعدد )6( اما الملونة بعدد )3( . 5

اجهزة استنساخ عدد )5( . 6

اوضحـت مسـؤولة قسـم تكنولوجيـا المعلومـات ان هـذه الحاسـبات التلبـي احتياجـات العمل 

وذلـك لقـدم عمرهـا االفتراضي.

3-5.3 االصدارات االلكترونية  التي يقوم بها قسم تكنولوجيا المعلومات: 
يقـوم قسـم تكنولوجيـا المعلومـات بعمليـة النشـر االلكتروني لعـدد مـن االصـدارات االلكترونية 

والتـي تصـدر عن دار الكتب والوثائق وبالتعاون مع بعض األقسـام األخرى ومـن هذه اإلصدارات هي: 

أ ـ )مجلة الموروث ( الشهرية وتعنى بالموروث الثقافي العراقي  اذ تأسست سنة 2008. 

ب ـ موقـع ذاكـرة بغـداد االلكترونـي  والتـي تعنـى بالمـوروث المـادي وغيـر المـادي لبغـداد، 

انطلـق أواخـر 2012 

جـ ـ )نشرة روافد ثقافية( الشهرية  التي تختص بعرض المطبوعات الحديثة الواردة الى الدار.

د ـ الببليوغرافيـا الوطنيـة االلكترونيـة ، وتشـمل: الببليوغرافيـا الوطنيـة العراقيـة، ببليوغرافيـا 

الرسـائل الجامعيـة ، الببليوغرافيـا المتخصصـة، بغـداد فـي الكتـب والرسـائل الجامعيـة. 

هـ ـ )مجلة الفردوس ( الفصلية وتعنى بشؤون المرأة.
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وتشـرف شـعبة اإلصـدارات األلكترونيـة  فـي قسـم تكنولوجيـا المعلومات  على إصـدار وتحرير 

المجـالت واإلصـدارات األلكترونيـة اذ يعتبـر موقـع ذاكـرة بغـداد األلكترونـي 2012 فـي موقـع دار 

الكتـب والوثائـق الوطنيـة فـي 16 من تشـرين األول 2012 وهـذا الموقع  يتعلق بالمـوروث المادي 

وغيـر المـادي لمدينـة بغـداد لمـا لهـا من مكانـة تأريخيـة في العالـم منذ أقـدم العصـور، وقد جاء 

الموقـع فـي ضـوء خطـة  الـدار لتخصيـص مسـاحة فـي موقعهـا االلكترونـي تؤرشـف  سـفر بغداد 

النفيـس، مـن خالل اسـتحضار الذاكرة في مختلف مايخص مدينة السـالم، كتأريخهـا وتراثها وثقافتها 

وموروثاتهـا وفنونهـا وعلومهـا الى جانب شـؤون الحيـاة المختلفة األخرى سـواء المتعلقـة بالماضي 

اوالحاضـر، وعليـه فـإن الموقـع يؤرشـف ماخزنتـه الذاكـرة الموثقة فـي الكتب والمجـالت والبحوث 

والدراسـات والفنـون التشـكيلية واآلثـار والصـروح  وغيرها الى جانـب ماحفظته الذاكرة الشـفاهية 

عـن بغـداد، حيـث يكـون زائر الموقع برفقـة عوالم مختلفة رسـمتها حضارة بغـداد لألجيال، ويمكن 

اعتبـار هذا الموقع أرشـيفاً  خاصـاً بالمعلومات والموضوعات المختلفة والواسـعة عن هذه المدينة 

العريقـة، والـذي يمكـن ان يكـون مرجعـاً للباحثيـن والمهتمين  امـا  الموقع على الرابـط  االتي: 

: http: //www.iraqnla-iq.com/baghdad memory/index.htm

3- 3-6.المهام واالعمال التي يقوم بها قسم تكنولوجيا قسم المعلومات: 
ومن االعمال والمهام التي يقوم بها قسم تكنولوجيا المعلومات هي: 

نظـام . 1 علـى  الرسـمية   والوثائـق  والكتـب  الجامعيـة  الرسـائل  مـن  الـدار  فهـارس  ادخـال 

)WINISIS( حيـث تقـوم بمتابعـة العمـل وادخـال كل مـا يصـل الـى الـدار وضمـه ضمـن 

الفهـارس الرئيسـية للـدار وبعدهـا يتـم رفعها الـى الموقع االلكترونـي الخاص بالـدار والذي 

بـدأ العمـل بـه منـذ عـام 2006.

االرشـفة الرقميـة وتتضمـن تصوير سـكنر للوثائـق المهمة التـي تحمل تاريخ البلـد وبنوعيها . 2

الورقـي والفلمـي )المصغـرات الفلمية ( وتمتلك سـكنر خاص بالمصغـرات الفلمية.

تعمـل علـى اخـذ صـور للصحـف عـن طريـق الكاميـرات الخاصـة بالتقـاط الصـور بشـكل . 3

.) PDF احترافـي مـن حيـث عمليـات )تقطيـع، معالجـة، جعلهـا بصيغـة
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تغطيـة نشـاطات الدار من خالل نشـر االخبار والنشـاطات عـن طريق )التصوير، المسـاعدة . 4

فـي اقامـة المعارض ( علـى موقع الدار. 

تحويـل البيانـات العربية واالنكليزيـة للوثائق واالطاريح المدخلة بنظـام  )WINISIS( على . 5

نظـام )SQL( وهـي قاعـدة معلومات تمكن من النشـر على االنترنت.

صيانة االجهزة الموجودة من الحاسبات، السكنرات في الدار.. 6

اقامة الدورات الخاصة باالرشفة االلكترونية والمكتبة الرقمية لجميع الوزارات  والمؤسسات . 7

الحكومية.

تصميم نسخة الكترونية لمجلة الموروث ومجلة روافد ثقافية.. 8

تطبيق برامج االدخال الخاصة بالعمل المكتبي من خالل استخدام نظام كوها.. 9

3_3_7 اهم المشاريع المستقبلية للدار: 
امـا عـن المشـاريع المهمـة للـدار هو انشـاء المكتبـة الرقمية العراقيـة  2012 فقد شـهدت دار 

الكتـب والوثائـق الوطنيـة  منذ أواخر 2012 أعمال تشـييد مبنى المكتبة الرقميـة العراقية وباكتمال 

المشـروع يوفـر كمـاً هائـالً مـن المعلومـات فـي صيغـة رقميـة، وتقـوم بتنفيذ البنـاء شـركة عراقية 

سـويدية ومـن المؤمـل ان تتميـز هـذه المكتبـة بعـدم اسـتخدام أي مطبوعـات او أفـالم او صور او 

خرائـط او وثائـق بصيغـة ورقيـة وإنما تكـون كلها مرقمنـة، اما المواد السـمعية والبصريـة والورقية 

كلهـا علـى شـكل صـور رقمية يسـتطيع الباحث االسـتفادة منهـا  تحتـوي المكتبة على: 

1ـ مختبـر الصـوت:   ويقـوم بمعالجـة األوعيـة الصوتيـة ورقمنتها من موسـيقى تراثية وسـواها. 

وقـد تـدرب ِمـالك متخصص من قسـم تكنولوجيـا المعلومات علـى عملية األرشـفة الصوتية 

الرقميـة فـي لنـدن،  لغـرض التهيئة  لتنفيذ مشـروع صوت العـراق الذي تبنته الـدار، بهدف 

الحفاظ على اإلرث الصوتي ) السـيما الموسـيقي ( للعراق  وحمايته من الضياع، كونه يمثل 

جـزًءا مهمـاً من موروثه غيـر المادي.

2- وثائـق ومطبوعـات ودوريـات ومعلومـات رقميـة ، اال ان المشـروع متوقـف ولـم يتـم انجاز 

العمـل في بنائـه السـباب مالية. 
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3-3-8. المعوقات التي يواجهها قسم تكنولوجيا المعلومات: 
من اهم المعوقات التي تواجه قسم تكنولوجيا المعلومات تمثلت باالتي: 

قلة الكادر المتخصص والذي يملك خلفية علمية تؤهله للعمل على التقنيات الحديثة.. 1

قلة االجهزة القادرة على العمل وكذلك قدمها وانتهاء عمرها االفتراضي.. 2

قلة التخصيصات الالزمة لشراء وصيانة اجهزة الحاسوب والسكنرات.. 3

ضعف الميزانية الالزمة الشتراك العاملين في القسم بدورات تدريبية خارج القطر.. 4
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النتائج: 
تاسـس قسـم تكنولوجيا المعلومات في دار الكتب والوثائق الوطنية العراقية في عام 2004 . 1

وبدعـم ايطالـي مـن خـالل توفيـر الحواسـيب واجهـزة االستنسـاخ والكاميـرات والتجهيـزات 

الالزمة لشـبكة االنترنت.

اشـتراك العاملين في القسـم بدورات تدريبية خارج القطر للدول العربية واالجنبية )ايطاليا، . 2

التشـيك، امريـكا، بريطانيـا ( والـدول العربيـة ) االردن، االمـارات ( خاصـة بالعمـل المكتبـي 

وتقنيـات المكتبة الرقمية.

مـن االعمـال التـي يقـوم بهـا قسـم تكنولوجيـا المعلومـات اصـدار عـدد مـن االصـدارات . 3

االلكترونيـة علـى موقـع دار الكتـب والوثائق الوطنيـة العراقية هي )مجلة المـوروث، موقع 

ذاكـرة بغـداد االلكترونـي، نشـرة روافـد ثقافيـة، الببليوغرافيـا الوطنيـة االلكترونيـة، مجلـة 

الفـردوس (.

اتضـح وجـود بعـض الصعوبـات التي يواجهها قسـم تكنولوجيـا المعلومات فـي اداء االعمال . 4

لقلة العامليـن المتخصصين.

تبيـن نقـص وقدم في المسـتلزمات المادية من الحواسـيب واجهزة السـكنرات والحاجة الى . 5

اجهزة بمواصفـات عالية وحديثة.

قلة اشـتراك منتسبي قسـم تكنولوجيا المعلومات في الدورات التدريبية المتقدمة المطلوبة . 6

المقامـة خـارج القطر لمواكبة التطـورات الحديثة في مجال )المكتبـات الرقمية، االتصاالت، 

النشـر االلكتروني ( خاصة بعد سنة 2012.

توقـف مشـروع بنـاء بناية المكتبة الرقمية المزمع انشـائه منذ عـام 2012 لقلة التخصيصات . 7

المالية. 
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التوصيات: 
إشـراك اكبر عدد ممكن من منتسـبي القسـم بشـكل عام فـي الندوات والـدورات التطويرية . 1

داخـل وخـارج القطـر لالطالع على احدث المسـتجدات في مجـال التكنولوجيا الرقمية ألجل 

تحسـين البيئة التكنولوجية.

ضـرورة تعاون قسـم تكنلوجيا المعلومات مع اسـاتذة واخصائيي المكتبـات لتبادل الخبرات . 2

فـي مجال االرشـفة والتوثيق االلكتروني. 

بلـورة صيغـة لعقـد الدورات التدريبية بين قسـم تكنولوجيا المعلومـات وموظفي المكتبات . 3

الجامعيـة والغـرض منها االسـتفادة مـن خبراتهم العلمية في مجـال تكنولوجيا المعلومات 

عقـد ورش عمـل او نـدوات علميـة وبالتعـاون مـع الجمعيـة العراقيـة للمعلومـات وجمعية . 4

المكتبـات والتـي تهتـم بالتطـورات التـي تخـص تقنيـات المعلومـات والمكتبـات والتوثيـق  

بصفـة مسـتمرة لغـرض تبـادل المعلومـات العلميـة التـي تخـص العمـل المكتبـي والرقمي.

توظيـف المكتبـة الرقميـة ومـن خـالل موقعهـا االلكتروني بنشـر البحـوث العلميـة الرصينة . 5

التـي تهـم الباحثين فـي مختلـف االختصاصـات العلمية. 
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الملك فهـد، 2013، ص 380.

اسئلة المقابلة الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات في دار الكتب والوثائق الوطنية 
العراقية: 

1. متى تم تأسيس قسم تكنولوجيا المعلومات ؟

2. ماهي الشهادة الحاصل عليها وعدد سنوات الخدمة والتخصص الدقيق ؟

3. ماهي اهم المهام واالعمال للعاملين في قسم تكنولوجيا المعلومات ؟

4. ماهي الدورات التدريبية التي اشترك فيها العاملين في الدول العربية ؟

5. هل شارك العاملين  بدورات تدريبية خارج القطر تخص العمل المكتبي ؟

6. ماهي االعمال االلكترونية التي يقوم بإصدارها قسم تكنولوجيا المعلومات   ؟

7. هـل هنـاك رابط على شـبكة االنترنت يوضح االصـدارات االلكترونية ومهام قسـم المعلومات 

والمكتبات  وهل يمكن للمسـتفيدين االطالع عليه بسـهولة ؟

8. هـل انعكسـت الـدورات التي اشـترك بهـا العاملون فـي قسـم تكنولوجيا المعلومـات بالدول 

العربيـة واالجنبيـة علـى العمل في قسـم تكنولوجيـا المعلومات ؟

9. ماهي المشاريع المستقبلية لقسم تكنولوجيا المعلومات ؟

10. ماهي اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قسم تكنولوجيا المعلومات ؟





ألقســام  األكاديمــي  التأهيــل  برامــج 
بالجامعــات  المكتبــات  و  المعلومــات 
مقارنــة دراســة  العراقيــة:  و  الســودانية 

 إعــداد
 م. سـيناء مشـال
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المستخلص
يهـدف البحـث الـى  التعـرف على  واقع برامـج تعليم المعلومات والمكتبـات في الجامعات 

السـودانية والجامعـات العراقيـة  مـن خالل االطالع علـى واقع األقسـام األكاديمية التي تدرس 

علـم المعلومـات و المكتبـات  فـي السـودان و العراق. كما تسـعى الباحثة مـن خالل البحث 

إلـى تقديـم تصور لهذه األقسـام، وبخاصة فيمايتعلق بمسـمياتها و ارتباطاتها االكاديمية فضالً 

عـن تشـخيص الصعوبـات التـي تقـف أمـام تطويـر هـذه البرامـج مـن اجـل وضـع مقترحات 

وحلـول يمكـن من خاللهـا اإلرتقاء بالبرامـج الحالية.

الكلمات المفتاحية: 
و  المعلومـات  الدراسية،أقسـام  الدراسـية،المقررات  المكتبات،البرامـج  و  المعلومـات  تعليـم 

العمـل.  العراقية،سـوق  السـودانية،الجامعات  المكتبات،الجامعـات 

تمهيد: 
تعـد أقسـام المعلومـات و المكتبـات فـي الجامعـات السـودانية والعراقيـة مـن أوائـل األقسـام 

العلميـة االوائـل التـي قدمـت برامـج التأهيـل االكاديمي فـي مجـال المعلومات و المكتبـات وأدت 

دوراً كبيـراً مـن خـالل تجربتهمـا فـي تأهيـل وإعـداد كـوادر مؤهلـة علميـاً ومهنيـاً. إذ نجـد إن كل 

قسـم مـن االقسـام بالجامعـات السـودانية او العراقية قـدم خالل مسـيرته خطط تواكـب التطورات 

مـن خـالل التغييـر و التطويـر في المقررات و المناهج الدراسـية لتتماشـى مع التطـورات في مجال 

االختصـاص فضـالً عـن إسـتحداث برامـج وأقسـام جديـدة كل ذلـك مـن أجـل تلبية متطلبات سـوق 

العمـل فـي الدولتين.

أواًل.اإلطار العام للبحث
1ـ مشـكلة البحث: مما الشـك فيه إن برامج التأهيل االكاديمي القسـام المعلومات و المكتبات 

تعـد بمثابة الحجر االسـاس لتهيئـة الكوادر المهنية وتاهيلهم علمياً وأكاديمياً ممايتيح لهم مسـتقبالً 

العمـل فـي مؤسسـات المعلومـات علـى إختـالف انواعها.لـذا فـإن اإلهتمام بهـذه البرامـج و العمل 
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علـى تقييمهـا و تطويرهـا أمـر في غاية الضرورة. ومن خالل اجراء مسـح شـامل ألقسـام المعلومات 

و المكتبـات بالجامعات السـودانية و العراقيـة الحظت الباحثة ان برامجها تعاني من ضعف وقصور 

فـي موائمتهـا لمتطلبـات سـوق العمل وهـذا ماتحـاول الباحثة مناقشـته في هذا البحـث من خالل 

محاولـة اإلجابة على التسـاؤالت التالية: 

1.ماهـي البرامـج األكاديميـة المقدمة في أقسـام المعلومات و المكتبات بالجامعات السـودانية 

و العراقية؟

2.مامدى إهتمام البرامج االكاديمية لهذه االقسام بالجانب العملي؟

3.ما المهارات المعرفية و الفنية التي يكتبها الطلبة الخريجون ؟

4.مامدى التوافق بين البرامج المقدمة و متطلبات سوق العمل في السودان و العراق؟

5.ماهي الصعوبات التي تقف أمام تطوير هذه البرامج ؟

6.ما الوسائل و المقترحات التي يمكن من خاللها اإلرتقاء بالبرامج الحالية؟

2ـ أهميـة البحـث: تبنـت اقسـام المعلومـات و المكتبـات فـي كل مـن الجامعات السـودانية و 

العراقيـة مسـميات وبرامـج جديدة تضمنت تعديـالت وتحديثات إذ تم إضافة بعـض المقررات وتم 

اسـتبعاد االخـرى لمـا يتالئم مع التسـميات والتطـورات الحديثـة لإلختصاص، إال ان  هـذه االضافات 

و التحديثـات فـي الغالـب لـم تخضـع لدراسـات علميـة  تسـتوعب بشـكل فعلـي  هـذه التغييرات 

ولمعرفـة مـدى مواكبتهـا للتوجهـات الحديثـة. ومـن هنا تكمـن األهميـة الفعلية و العلميـة للبحث 

فـي معرفـة البرامـج األكاديميـة القسـام المعلومـات و المكتبات فـي جامعات السـودان و العراق و 

مـدى توافقهمـا مـع متطلبات سـوق العمل. 

3ـ أهـداف البحـث: يهدف البحث الى معرفة واقع برامج التأهيل األكاديمي ألقسـام المعلومات 

و المكتبات بالجامعات السـودانية و العراقية ويتم ذلك من خالل: 

1.التعـرف علـى مسـميات اقسـام المعلومـات و المكتبـات بالجامعـات السـودانية و العراقيـة 

وارتباطاتهـا االكاديميـة ؟
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2.التعـرف علـى البرامـج االكاديمية التي تقدمها هذه االقسـام واالطالع على مقرراتها و مناهجها 

للمقارنـة وتحديد  االختالف بينها 

3.تحديـد إتجاهـات التحديـث و التغيير في المناهج و المقررات من أجل الوقوف على أسـباب 

نجاحها أو فشلها.

4.التعـرف علـى المهـارات المعرفيـة و الفنيـة المكتسـبة ومـدى تلبيتها لمتطلبات سـوق العمل  

فـي السـودان و العراق.

5.الخـروج بنتائـج وتصـورات  عـن البرامـج االكاديميـة الحاليـة وابـرز مالمـح التغييـر و التطوير 

. فيها

6.تقديـم مقترحـات حـول طبيعـة المناهـج و المقررات الدراسـية  الواجب تطويرها في اقسـام 

المعلومـات و المكتبـات  في السـودان و العراق.

4ـ حـدود البحـث: الحدود الموضوعيـة: البرامج االكاديمية )البكالوريوس(ألقسـام المعلومات و 

المكتبات السـودانية و العراقية. 

الحدود الزمانية: واقع البرامج االكاديمية القسام المكتبات خالل مدة الدراسة 2019/2018 

الحدود المكانية: اقسام المعلومات والمكتبات في الجامعات السودانية والجامعات العراقية.

5ـ منهـج البحـث: تـم اسـتخدام المنهـج المسـحي مـن خـالل مسـح كل أقسـام المعلومـات 

والمكتبـات فـي الوطـن العربـي و المنهج المقـارن إلجراء المقارنـة مع المناهج المتبعة في أقسـام 

المعلومـات والمكتبـات فـي الجامعـات السـودانية و الجامعـات العراقيـة.

6ـ الدراسات السابقة: 

1.خديجـة محمد أحمد محمد بخاري. برامج الدراسـات العليا فـي مجال المكتبات والمعلومات 

بالجامعات السـودانية: دراسـة تقويمية للفترة 1998-2006 - إطروحة دكتوراه، 2009. 

تهـدف الدراسـة للكشـف عـن واقـع البرامـج الحاليـة التـي تقدمهـا أقسـام المعلومـات 
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والمكتبـات علـى مسـتوى الدراسـات العليا ومقارنتهـا بالصورة المثلي لذلـك البرامج. من أهم 

النتائـج: ال تخطـي مفردات الدراسـات العليا محل الدراسـة للتخصص تغطيـة كاملة وهنالك عدم 

تـوازن فـي توزيـع المفـردات الدراسـية وعـدم اتفـاق المسـميات ووجود تكـرار في مـن التوصيات: 

مراجعـة وتطويـر البرامـج وتطويـر أعضـاء هيئة التدريـس. )الدرديـري 2017، ص 300(

2.أيمـن صالح.واقـع تدريـس علـوم المكتبـات والمعلومات في السـودان: دراسـة تحليلة مقارنة 

لجامعـات واليـة الخرطـوم، جامعة جوبـا – إطروحة دكتـوراه، 2008. 

تهدف الدراسـة إلى تقويم أداء أقسـام المعلومات موضوع الدراسـة في ظل التطورات الحديثة 

لمعرفـة العوامـل المسـببه للقصـور وتقديـم تصـورات مقترحـة لتحسـين أداء األقسـام مـن النتائج: 

عـدم وجـود تـوازن بيـن  مـواد الجامعة والكليـة ومـواد التخصص، عدم االهتمام باسـتخدام وسـائل 

وأسـاليب تدريـس متنوعـة، إهمـال الجانـب العملـي في بعـض األقسـام، ضعف مسـاندة المكتبات 

للعمليـة التعليميـة باألقسـام. مـن التوصيـات: ضـرورة االهتمـام بتطويـر وتحديـث مناهـج علـوم 

المكتبـات والتـوازن بيـن مقررات التخصـص وغير التخصصية تأهيـل أعضاء هيئة التدريس، توسـيع 

أسـاليب التدريس و األقسـام بالتدريب العملي وإنشـاء معامل ومكتبات ملحقة بأقسـام المكتبات. 

)صالـح 2008، ص4(

3.المنصوري،عزةأبوبكر.المقـررات الدراسـية بأقسـام المكتبات والمعلومـات بالجامعات الليبية 

ومـدى قدرتهـا التأهيلية الختصاصـي المعلومات.مؤتمر المكتبات الجامعية فـي ليبيا: الواقع واليات 

التطوير. جامعة المرقـب، 2015،ص541-595ص.

هدفـت الدراسـة بشـكل اساسـي الـى تحليـل و تقييـم البرامـج التي تـدرس بأقسـام المعلومات 

و المكتبـات ببعـض الجامعـات الليبيـة من حيـث مواكبتها للتطورات المتسـارعة وتلبيـة المتطلبات 

الوظيفيـة لغـرض تقديـم مخطـط يكفـل اعـادة هيكلة المقـررات الدراسـية بهذه االقسـام باالعتماد 

علـى االختصاصـات الوظيفيـة مـع توضيـح الهميـة ومبـررات هـذا التغييـر واثـاره علـى مسـتقبل 

المكتبـات و مراكـز المعلومـات فـي ليبيا.وقـد خرجـت الدراسـة بعـدة نتائـج كان اهمها: 

1.عـدم وضـوح الرؤيـا التأهيليـة فـي هـذه االقسـام ممـا ترتـب عليـه عـدم القـدرة علـى ربـط 
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مخرجاتهـا بسـوق العمـل.

2.غيـاب العديـد مـن المقـررات التي فرضهـا التغيروالتطور المسـتمر في مجـال المعلومات عن 

خارطـة المناهـج المعتمـدة بعـذه االقسـام و التـي كان لهـا االثـر السـلبي علـى التحصيـل 

للخريجين. المعرفـي 

اما ابرز التوصيات تمثلت بالتالي: 

1.تجنـب تدريـس الطـالب مقررات دراسـية ليس لها عالقة بالممارسـة الفعليـة المهنية في عالم 

العمـل و التـي تتسـم باالطـار النظـري والتـي ينتـج عنهـا مخرجات غير قـادرة علـى مواكبة 

المتطلبـات الوظيفية،وهـذا يكـون من خالل ادراك المجاالت المهنية التي يمكن ان يشـغلها 

الخريجيـن عند االنتهاء من الدراسـة.

2.ضـرورة اجـراء دراسـات علميـة لسـوق العمـل الوظيفيـة لتحديد احتياجـات القطاعيـن العام 

والخـاص والوظائـف المتاحة خالل عشـر سـنوات والعمـل على تطبيق نتائج تلك الدراسـات 

علـى برامـج اقسـام المكتبات والمعلومـات. )المنصـوري 2015، ص541(

4. راجحـة سـعد علـي راجـح. برامج أقسـام المكتبـات والمعلومـات بالجامعات اليمنية: دراسـة 

لجـودة المخرجـات التعليمية.قسـم المكتبـات و الوثائـق وتقنيـة المعلومـات. كليـة اآلداب.جامعة 

القاهـرة. أطروحـة دكتـوراه ـ 2017،ـ ص207 

تناولـت الدراسـة برامـج أقسـام المكتبات والمعلومات فـي الجامعات اليمنية  مـن اجل التعرف 

علـى محتـوى هـذه البرامـج ومـدى مواكبتها للتطـورات, وكذلـك المهـارات و الكفـاءات التي يجب 

أن يكتسـبها الخريجـون مـن هـذه البرامج , وتقييم أصحـاب فرص العمل في مؤسسـات المعلومات 

اليمنيـة لمخرجـات هـذه البرامـج, وقـد اسـتخدمت الدراسـة  المنهـج المسـحي و المنهـج المقارن 

وتـم اسـتخدام مجموعة من أدوات الدراسـة وهي قائمـة مرجعية واسـتبيانات موجهة ألعضاء هيئة 

التدريـس والخريجيـن وأصحـاب فرص العمل بسـوق العمـل اليمني.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: 

1.إن مسـتوى المهارات المكتسـبة لدى خريجي أقسـام المكتبات والمعلومات الحاسـوب وعدم 
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وجـود معامل ببليوغرافية وضعف المناهج الدراسـية ومؤسسـات التدريب.

وقد تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: 

1.ضرورة قيام أقسـام المكتبات والمعلومات بدراسـة احتياجات سـوق العمل وتلبيتها من 

خـالل برامجهـا بمـا يضمن أعـداد خريجيـن يمتلكون المهـارات والكفـاءات المطلوبة، 

وإشـراك سـوق العمل و الخريجين في تطوير وتحديث البرامج الدراسـية. )علي 2017، 

ص207(

ثانيًا.البرامج االكاديمية ألقسام المعلومات و المكتبات

1.برامج أقسام المعلومات و المكتبات بالجامعات السودانية: 

ـ برامج التأهيل االكاديمي: 

تتنوع المقررات في أقسـام المكتبات و المعلومات بالجامعات السـودانية  بحسـب خطة 

كل قسـم وأهدافه،اذ نجد هناك أقسـام تقدم  برنامج البكالوريوس وبعض الجامعات الدبلوم 

الوسـيط، ومعظـم  األقسـام تمنـح الدرجـات العليـا علي مسـتوى الدبلوم العالي والماجسـتير 

والدكتـوراه، كمـا أن بعـض األقسـام تمنـح درجة الماجسـتير بالمقـررات أو المقـررات وبحث 

تكميلـي. )أحمـد 2013، ص 964( ويمكـن تتبـع التطـور التاريخـي ألقسـام علـم المكتبـات 

والمعلومـات بمؤسسـات التعليـم العالـي في السـودان وكمـا مبين في الجـدول )1(: 

الجدول)1( يبين أقسام المعلومات و المكتبات في الجامعات السودانية

الجامعة
الكلية

)اإلرتباط األكاديمي(
سنة التأسيساألقسام العلمية

برامج التأهيل 

األكادمي

جامعة أم درمان  

اإلسالمية
1966قسم المكتبات و المعلومات كلية اآلداب 

البكالوريوس 

الماجستير الدكتوراه

كلية اآلدابجامعة الخرطوم 
قسم علوم المعلومات و 

المكتبات 
1992

البكالوريوس 

الماجستير 
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1993قسم المكتبات و المعلوماتكلية اآلداب جامعة النيلين 
البكالوريوس

الماجستير

جامعة دنقال
كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية
1996قسم المكتبات و المعلومات 

البكالوريوس 

الماجستير الدكتوراه

2000قسم المكتبات و المعلومات كلية التربية جامعة الجزيرة 
البكالوريوس 

الماجستير الدكتوراه

جامعة اإلمام 

المهدي
2003قسم المكتبات و المعلوماتكلية اآلداب 

البكالوريوس 

الماجستير الدكتوراه 

جامعة النيلين 
كلية علوم الحاسوب 

وتقانة المعلومات
2006نظم معلومات المكتبات 

البكالوريوس 

الماجستير 

جامعة بحري 
كلية دراسات المجتمع و 

التنمية الريفية 
2011قسم المكتبات و المعلومات 

البكالوريوس

الدبلوم المتوسط 

الدبلوم العالي 

الماجستير الدكتوراه

ـ االرتباط األكاديمي: 

ترتبـط معظـم أقسـام المكتبـات و المعلومات بالجامعات السـودانية إلى كليـة اآلداب و البعض 

اآلخـر يتبـع لكليـة التربيـة كما في جامعـة الجزيرة، أو كليـة تنمية المجتمع كما فـي جامعة بحري، 

و أحـد األقسـام يتبـع لكليـة الحاسـوب بجامعـة النيلين ولكـن األغلبيـة العظمى تتبع لكليـة اآلداب 

وكمـا موضح في الجـدول أعاله.

ـ المهارات الفنية والمعرفية: 

يفتفـر اغلبيـة خرجي أقسـام المعلومـات و المكتبات السـودانية  الى إمتالكهـم المهارات 

األساسـية بالتخصـص و ضعـف القـدرات، و السـبب فـي ذلـك الضعـف و التفاوت يعـود إلى: 

)الدرديـري 2017، ص 307(

1.القسم و طبيعة ما يُدرَّس من مقررات. 

2.شخصية الخريج، و رغبته في دراسة التخصص.
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3.التدريب و التطبيق العملي الذي يتلقاه أثناء الدراسة.

وقـد أجمـع رؤوسـاء اقسـام المعلومـات و المكتبـات في الجامعات  السـودانية  علـى مجموعة 

المهـارات التـي البـد أن يمتلكهـا خريجـو أقسـام المعلومـات و المكتبات و هـي كما يلي: 

1. البـد أن يكـون الخريـج مـزوداً بالمهـارات األساسـية للتخصـص بصـوره عامة و مهـارات أخرى 

مسـاعدة، كذلـك  معرفـة عالقة التخصـص بالتخصصـات األخرى.

2. اكتساب لغات أخرى وبخاصة اللغة اإلنجليزية.

3. تطويـر مهـارات التعامـل مـع الحاسـب اآللـي، و تقنيـات المعلومـات و االتصـاالت و لغـات 

البرمجـة، و النظـم الحديثـة فـي العمليـات الفنيـة بالتخصـص.

4. المهارات اإلدارية. 

5. المهارات الشخصية التي يمكن اكتسابها من خالل التعلم.

ـ المتطلبات األكاديمية: 

الجامعة
المتطلبات 

التخصصية

متطلبات غير 

التخصصية

العدد الكلي 

للساعات

عدد 

الساعات 

النظري

عدد 

الساعات 

العملي

17311469848جامعة أم درمان اإلسالمية

4833935340جامعة الخرطوم

84917713146جامعة النيلين

26441547975جامعة بحري

3011317712948جامعة  اإلمام المهدي

311011017130جامعة دنقال

37336012860جامعة الجزيرة

4481789286جامعة النيلين

ـ سـوق العمـل المسـتهدف: يتمثـل سـوق العمـل المعلوماتـي فـي السـودان بالقطـاع 
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الحكومـي الـذي تمثلـه مؤسسـات المعلومـات الخدميـة مـن مكتبـات ومراكـز معلومـات و 

دوروثائـق وأرشـيف. هنا يمكن القول إن المكتبـات الجامعية والمتخصصة على وجه التحديد 

هـي الفئـة الغالبة من حيث الحضور والفاعلية كمؤسسـات معلوماتيـة ذات عطاء ملموس.أما 

بالنسـبة للقطاع الخاص فمازال محصوراً وليس لديه دوركبيراً في اسـتخدام وتوظيف خريجي 

الجامعـات والمعاهـد العليـا فهـو ال يـزال سـوقاً محصـوراً فـي أنشـطة معينـة ال تحتـاج إلـى 

تلـك األنـواع مـن التخصصـات الجامعية المتمثلـة بخريجي الكليـات النظريةخاصة اإلنسـانية 

واالجتماعيـة واإلسـالمية.ويمكن إرجاع السـبب إلـى صعوبة حصول خريجي أقسـام المكتبات 

علـى وظائـف في مؤسسـات أخرى غير المكتبات بسـبب طبيعة المفردات الدراسـية للبرامج 

التعليميـة التـي ال تمنـح الفرصـة لخريجيهـا من أداء أعمال أخـرى. )الصـادق 2013، ص 16(

2.برامج أقسام المعلومات و المكتبات بالجامعات العراقية

ـ مراحل التطور التاريخية: 
يعـود التأهيـل األكاديمـي لعلـم المعلومـات والمكتبـات فـي العـراق الـى عـام 1970 إذ تعـد 

نقطـة انطـالق التأهيـل بشـكله األكاديمي  وقد مرت بمراحـل التطور يمكـن  إيجازها بالتالي: 

)الزهيـري 2011، ص1(

- فـي عـام 1970 بـادرت كليـة اآلداب فـي الجامعـة المسـتنصرية بفتـح فـرع المكتبـات، يمنح 

شـهادة الدبلـوم المتوسـط فـي علـم المكتبـات، يقبـل فيه خريجـو الدراسـة الثانويـة ومدة 

الدراسـة فيه سـنتان.

- فـي عـام1972  اسـتحدثت جامعـة بغـداد » المعهد العالي لعلـم المكتبـات والتوثيق«  حيث 

قبـل ذلـك المعهـد المتقدمين إليه من حملـة البكالوريوس ومن تخصصات علمية وإنسـانية 

متعـددة للدراسـة مـدة عام كامل، واسـتمر هذا المعهد حتى عـام 1977، حيث تم نقله إلى 

قسـم المكتبـات ليمارس مهامه في الجامعة المسـتنصرية.

- فـي عـام1980  تطورت الدراسـة في هذا االختصاص ليصبح قسـماً، حيـث تقرر في حينه قبول 

الثلـث المتفـوق األول مـن خريجـي الدبلـوم المتوسـط فـي الصـف األول السـتكمال مرحلة 

البكالوريوس. 
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- فـي عـام 1982تـم إلغـاء  المعهد العالي لعلـم المكتبات والتوثيق  كلياً بعـد صدور قرار بإلغاء 

برنامـج الدبلوم العالي فـي  الجامعات العراقية.

- فـي عـام 1983 توقـف العمـل نهائيـاً ببرنامـج الدبلـوم المتوسـط فـي الجامعـة المسـتنصرية 

ليتحـول البرنامـج كليـاً إلـى البكالوريـوس، حيث يقبـل الطلبة مباشـرة من خريجي الدراسـة 

الثانويـة. و مـدة الدراسـة أربـع سـنوات، ويمنـح الطالـب شـهادة البكالوريـوس فـي علـم  

لمكتبات. ا

- في نفس العام  1983 تم تأسيس قسم المكتبات والمعلومات في كلية اآلداب في جامعة البصرة. 

-  فـي عـام 1986 تـم اسـتحداث برنامج الماجسـتير فـي علم المكتبـات والمعلومات في قسـم 

المكتبـات والمعلومـات فـي كليـة اآلداب فـي الجامعة المسـتنصرية.  مدة الدراسـة سـنتان 

يقبـل فـي هـذا البرنامـج حملة شـهادة البكالوريـوس في علـم المكتبات.

- فـي عـام 1991 تـم دمـج قسـم المكتبات في معهـد اإلدارة التقني بقسـم الوثائـق في المعهد 

الفني المنصور وباسـم قسـم إدارة المكتبات. الذي نقل الحقا الى معهد اإلدارة في الرصافة. 

وهـذه المعاهـد تقبـل خريجـي الدراسـة الثانويـة مـن الفـروع العلميـة واألدبيـة والتجارية 

ومـدة الدراسـة بالمعهد سـنتان، ويمنح المتخرج شـهادة الدبلوم فـي المكتبات. 

- فـي عـام 1993 تـم اسـتحداث برنامـج الدكتـوراه فـي علـم المكتبـات والمعلومـات في قسـم 

المكتبـات والمعلومـات فـي كليـة اآلداب فـي الجامعـة المسـتنصرية.  يقبـل فيـه حملـة 

الماجسـتير فـي التخصـص، مـدة الدراسـة ثـالث سـنوات تبـدأ بالسـنة التحضيريـة بفصليـن 

متبوعـة باالمتحـان الشـامل ومـن ثـم يطلـب مـن الطالـب إعـداد أطروحـة الدكتـوراه.

- في عام 1995 أسس قسم المكتبات والمعلومات بكلية اآلداب بجامعة الموصل 

- فـي عام 2008 تم اسـتحداث دراسـة الماجسـتير في قسـم المعلومات والمكتبـات في جامعة 

البصرة. 

- فـي عـام2010  أعيـد العمـل ببرنامج الماجسـتير في جامعـة الموصل في العام الدراسـي بعد 

أن توقـف لفتـرة قصيـرة ثـم اسـتأنفت مـن جديـد بعد اسـتيفاء القسـم لشـروط ومتطلبات 

دراسـة الماجستير.
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ـ برامج التأهيل األكاديمي: 
تعـد أقسـام المكتبـات والمعلومـات فـي الجامعـات العراقيـة الجهـة األكاديمية المسـؤولة عن 

تأهيـل العامليـن فـي مجـال المعلومـات والمكتبـات ويوجـد منهـا فـي العـراق ثـالث أقسـام فـي 

)الجامعـة المسـتنصرية، جامعـة البصـرة، وجامعـة الموصـل( وكلهـا تمنـح شـهادة البكالوريوس في 

المكتبـات و المعلومـات. إذ تشـترك هـذه األقسـام مـع بعضهـا في وحـدة المناهج الدراسـية والتي 

سـتقوم الباحثة بذكرها الحقاً.كما تعد أقسـام المعلومات والمكتبات طالبها لنيل الشـهادات العلمية 

كمـا موضح فـي الجـدول أدناه.

الجدول )3( التأهيل  و اإلرتباط األكاديمي ألقسام المعلومات و المكتبات بالجامعات العراقية

الجامعة
الكلية

)اإلرتباط األكاديمي( 
برامج التأهيل األكاديميسنة التأسيساألقسام العلمية

كلية اآلداب الجامعة المستنصرية 
قسم المعلومات و 

المكتبات 
1970

البكالوريوس الماجستير

الدكتوراه

كلية اآلدابجامعة البصرة
قسم المعلومات و 

المكتبات
1983

البكالوريوس  الدبلوم 

العالي الماجستير

كلية اآلداب جامعة الموصل 
قسم المعلومات و 

المكتبات
1995

البكالوريوس 

الماجستير 

ـ االرتباط األكاديمي: 
ترتبـط أقسـام المعلومات والمكتبات في الجامعـات العراقية  بكليات اآلداب وهي كليات  

ذات توجهـات إنسـانية  أدبيـة  األمـر الذي اثر بشـكل ملحوظ على قبـول الطلبة من خريجي 

الدراسـة اإلعداديـة الفـرع األدبـي  للدراسـة فـي هـذه األقسـام وبالمقابـل نجد عـزوف طلبة 

الفـرع العلمـي للتقديـم لهـذه األقسـام باعتبارها أقسـام إنسـانية تنـدرج تحت مظلـة كليات 

اآلداب  علـى الرغـم مـن مناهـج وتوجهات هذه األقسـام تركـز  الجانب  العملـي والمهني  إذ 

تعتمـد التطبيقـات العمليـة إلـى جانـب النظريـات أساسـا لهـا ,وخصوصـا بعد االنفتـاح على 

االنترنـت و البيئـة التقنية وتطبيقاتهـا وخدماتها وتوظيفها في برامـج التأهيل األكاديمي لهذه 

األقسـام. )الزهيري 2011، ص 3(
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ـ المهارات الفنية و المعرفية: 
يكتسـب الطلبـة مهـارات متعـددة اثناء دراسـته في اقسـام المعلومات و المكتبـات بالجامعات 

العراقيـة والمتمثلة بالتالي: 

1.تزويد الطالب بمهارات البحث العلمي  بما يجعله له القدرة على عمل البحث العملي. 

2.اكسـاب الطالـب بعض المهارات عن طريق التعرف علـى اهم القواعد الحديثة في االختصاص 

مثـل قواعد RDA في مادة تنظيـم اوعية وصفي للمرحلتين االولى والثانية.

و  الكشـافات  و  الببليوغرافيـة،  القوائـم  الفكـري  النتـاج  أدوات حصـر  مـع  التعامـل  3.مهـارة 

الببليوغرافيـة. ومـادة  العملـي  التدريـب  خـالل  مـن  المسـتخلصات 

4.مهـارات تمكـن الطالـب مـن تعلـم أسـلوب كتابـة البحث العلمـي وفق االسـس المعتمـدة في 

ذلـك، وتهيئتـه إلى عمل بحث التخـرج في الصف الرابع والتعرف على خطـوات إعداد البحث 

العلمـي والمناهـج البحثيـة والهيئـات وأدوات جمـع المعلومات وكتابة البحث بشـكله النهائي.

5.إكتسـاب الطالب  المهارات االساسـية والبديهيات النشـاء قواعد بيانات بصورة نظرية وعملية.  

)المكتبات 2018(

6.القـدرة علـى التمييـز بيـن األنـواع المختلفـة للمكتبـات و مؤسسـات المعلومـات مـن حيـث 

مفهومهـا ووظائفهـا وخدماتهـا  وذلـك مـن خـالل  المسـاقات التاليـة: المكتبـات النوعيـة، 

المدخـل علـم المكتبـات. 

7.مهـارات اداريـة  بالمبـادئ  األساسـية إلدارة المكتبـات و مؤسسـات  المعلومـات مـن خـالل 

المسـاقات التاليـة: مبـادئ إدارة  المكتبـات و مراكـز المعلومـات.

8.مهـارات فنيـة خاصـة بالعمليـات الفنيـة وتنميـة المجموعـات المكتبيـة من خالل المسـاقات 

التاليـة: تنظيـم أوعيـة معلومـات وصفـي وموضوعـي اإلجـراءات الفنيـة بنـاء المجموعـات 

لمكتبية ا

9.مهـارات معرفيـة اذ يتعـرف الطالـب علـى  اهميـة التخصـص وتصنيفـه  ضمن العلـوم االخرى 
فضـال عـن معرفـة انـواع التخصصات العامـة والدقيقة فـي قسـم المعلومات والمكتبـات. )1(

)1(  مقابلة مع د.عمار زين العابدين رئيس قسم المعلومات و المكتبات – جامعة الموصل بتاريخ 2018/6/22
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10.مهـارات تقنيـة أن يمتلـك المعرفة بشـبكة اإلنترنت والمعرفة بالنظم اآللية المسـتخدمة في 

 winisis ونظام   koha حوسـبة المكتبـات و مراكـز المعلومات كنظام كوهـا

11.مهـارة التعامـل مـع مختلف مصادر المعلومات سـواء كانت  الورقيـة أو اإللكترونية، وباللغة 

العربيـة واالنكليزيـة، مصـادر المعلومـات التقليديـة و اإللكترونيـة، المخطوطـات، الوثائـق 

واألرشـيف.)1(* )2(*

ـ المتطلبات األكاديمية
تتبـع جميـع أقسـام المعلومـات و المكتبـات فـي الجامعـات العراقيـة نظـام موحـد للمقـررات 

الدراسـية حسـب قـرار اللجنـة القطاعيـة عـام 2003   .

ومنـذ العـام الدراسـي 2018/2017 تـم تطبيـق نظـام  الفصـول الدراسـية وإبتداءاً مـن المرحلة 

األولـى فـي كليـة اآلداب الجامعـة المسـتنصرية، أمـا جامعـة البصـرة و جامعة الموصـل فتم تطبيق  

نظـام الفصـول الدراسـية منذ العـام الحالـي 2019/2018. 

يبلـغ عـدد المقـررات 50 مقرر دراسـي موزع على فصلين دراسـيين لكل مرحلة دراسـية وبعدد 

سـاعات 137 سـاعة منها 103 سـاعة نظرية و34 ساعة عملي.

ثالثًا. مقارنة البيانات وتفسيرها: 
1.مسـمى االقسـام: مـن  خـالل الجـدول )1( يتضـح انـه اليوجـد اختـالف فـي مسـميات 

اقسـام المكتبـات و المعلومـات فـي الجامعـات السـودانية اذ معظمهـا تحت مسـمى 

المكتبـات والمعلومـات بإسـتثناء قسـمين تحت مسـمى علوم المعلومـات والمكتبات 

وقسـم نظـم المعلومـات و المكتبات.بينمـا نجـد ان اقسـام المعلومـات و المكتبـات 

بالجامعـات العراقيـة تقـع تحـت مسـمى واحـد قسـم المعلومـات و المكتبـات كمـا 

موضـح في الجـدول)3(

السـودانية  بالجامعـات  والمعلومـات  المكتبـات  اقسـام  ترتبـط  االكاديمـي:  2.االرتبـاط 

)1( * *  مقابلة مع د.سلمان جودي رئيس قسم المعلومات و المكتبات – جامعة البصرة بتاريخ  2018/7/1
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والجامعـات العراقيـة على حد سـواء بكليات انسـانية وتحديداً كليات اآلداب بإسـتثناء 

قسـم نظـم المعلومـات يرتبط بكلية الحاسـوب في جامعة النيلين وقسـم المكتبات و 

المعلومـات فـي جامعـة الجزيـرة يرتبط بكلية التربية وقسـم المكتبـات و المعلومات 

فـي جامعـة بحـري يرتبط بكلية  دراسـات المجتمـع و التنميـة الريفية.

3.نظـام الدراسـة:  بعـض أقسـام المكتبـات و المعلومـات  بالجامعـات السـودانية تقـدم 

برنامـج البكالوريـوس بمـدة خمـس سـنوات)البكالوريوس مـع مرتبة الشـرف( وبعضها 

تتبـع نظـام  أغلـب االقسـام  ان  العام(.فضالًعـن  )البكالوريـوس  اربـع سـنوات  بمـدة 

الفصول الدراسـية بإسـتثناء قسـم المكتبات و المعلومات  بجامعة أم درمان االسـالمية 

يتبـع نظـام العـام الدراسـي. والجديـر بالذكر اليوجـد تخصص دقيق إذ يتخـرج الطالب 

ببكالوريوس عام او بكالوريوس مع مرتبة الشـرف حسـب سنوات الدراسة.أما التخصص 

فيكـون فـي مرحلة الدراسـات العليـا حصراً.أما عن نظام الدراسـة بالجامعـات العراقية 

فجميـع اقسـام  المعلومـات و المكتبـات تتبـع نظام العام الدراسـي بإسـتثناء الجامعة 

المسـتنصرية فقـد تبنـت نظـام الفصـول الدراسـية مـن1 العـام الدراسـي 2018/2017 

والـذي جـاري العمـل بـه تدريجيـاً لبقيـة المراحـل الدراسـية.كما ان الطالـب الخريـج 

يحصـل علـى شـهادة البكالوريـوس بعـد دراسـة اربـع سـنوات والتخصـص يكـون فـي 

مرحلـة الدراسـات العليـا فقط.

4.المقـررات الدراسـية: مـن خـالل إطـالع الباحثـة علـى المقـررات الدراسـية و الخطـط 

ألقسـام المعلومـات و المكتبـات في الجامعات السـودانية و الجامعـات العراقية وكما 

مبيـن فـي الجـددول رقـم )5( والملحـق)1( و الملحـق )2( إتضـح للباحثـة وجـود مايلي: 

أ.مقـررات دراسـية مشـتركة تقدمهـا جميـع أقسـام المعلومـات والمكتبـات والمتمثلـة 

لتالي:    با

ـ المدخل الى علم المعلومات و المكتبات 

ـ المدخل الى األرشيف و الوثائق

ـ المدخل الى علم الحاسوب)أساسيات الحاسوب(

ـ اإلحصاء وتطبيقاته في المكتبات )المتقدم، التحليلي، التطبيقي(
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ـ مناهج البحث العلمي في علم المكتبات 

ـ قواعد البيانات 

ـ شبكات المعلومات 

ـ تقنيات المعلومات 

ـ تطبيقات الحاسوب في علم المعلومات 

ـ تحليل و تصميم النظم

ـ إدارة المكتبات و مراكز المعلومات 

ـ الفهرسة الوصفية)تنظيم أوعية وصفي(

ـ التصنيف  و الفهرسة الموضوعية )تنظيم أوعية موضوعي(

ـ علم الببليوغرافيا

ـ التكشيف و اإلستخالص

ـ نصوص باللغة االنكليزية 

ب.اإلختالف بمسـميات المقررات: الحظت الباحثة اإلختالف بمسـميات المقررات ليس 

فقـط بيـن البلدين إنما على مسـتوى البلد الواحد على سـبيل المثال: 

ـ الفهرسـة الوصفيـة )الجامعـات السـودانية(، تنظيـم أوعيـة موصفـي )الجامعـات 

العراقيـة(

ـ الفهرسـة الموضوعيـة )الجامعـات السـودانية(، تنظيم أوعيـة موضوعي)الجامعات 

العراقية(

البحـث  طـرق   ،) السـودانية  )الجامعـات  المكتبـات  علـم  فـي  البحـث  مناهـج  ـ 

العراقيـة( )الجامعـات 

ـ تنميـة المجموعـات )الجامعـات السـودانية (،بنـاء مجموعـات مكتبيـة )الجامعات 

العراقية(

ـ إدارة المكتبات و مراكز المعلومات، إدارة مؤسسات المعلومات 

ـ أخالقيات المهن باإلسالم في جامعات أخرى بالسودان أخالقيات مهنة المكتبات 
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ـ االحصاء في المكتبات بجامعات أخرى بالسودان  االحصاء التحليلي 

ـ االحصاء المتقدم بجامعات أخرى بالسودان االحصاء باستخدام الحزم الجاهزة 

خدمـات  المسـتفيدين،  دراسـات  المعلومـات،  تسـويق  المسـتفيدين،  خدمـات  ـ 

المعلومـات  خدمـات  محوسـبة،  معلومـات  المعلومات،خدمـات 

ـ إدارة السجالت االلكترونية، االرشيف االلكتروني، االرشيف و الوثائق 

ج. مقـررات تقـدم  حصـراً بجامعـات معينة سـواء كانت مقررات التخصـص او المقررات 

وهي:  العامة 

ـ نجـد إن جامعـة النيليـن وجامعـة بحـري تقـدم حصـراً مقـرر عـن المعلومـات و 

التنميـة فـي السـودان مـن أصـل ثمانيـة أقسـام.

ـ مقرر سياسة المعلومات يقدم في جامعة النيلين وجامعة بحري فقط.

ـ مقـرر التجـارة االلكترونيـة جامعـة بحـري وجامعة النيليـن - كلية علوم الحاسـوب 

وتقانـة المعلومات 

ـ مقـرر المكتبـات المدرسـية ومراكز مصـادر التعلم و مقرر المسـتودعات الرقمية و 

أمـن المعلومـات  يقدم بجامعـة اإلمام المهدي

ـ مقـررات عامـة كعلـم النفس وتاريـخ األدب العربي و الثقافة اإلسـالمية تقدم فقط 

بجامعـة دنقـال ضمن متطلبات الجامعـة و الكلية.

ـ وقـد إنفـرد قسـم نظـم المعلومـات المكتبيـة فـي كليـة علـوم الحاسـوب و تقانـة 

المعلومـات بتقديـم تخصصـات ال تقـدم بغيرها مـن الجامعات ألنهـا تنتمي الى 

كلية علمية تقنية ومن المواد التي تقدمها: )الجبر، الهندسـة، الذكاء االصطناعي، 

هندسـة برمجيات،النظم الخبيرة، الترميز و التشـفير، بحوث العمليات، النمذجة 

و المحـاكاة، تصميـم وإدارة المواقـع....( و كذلـك تقـدم أقسـام المعلومـات و 

المكتبـات فـي الجامعـات العراقيـة متطلبات الجامعـة و الكليـة المتمثلة بمقرر 

اللغـة العربيـة و اللغـة اإلنكليزيـة والديمقراطية وحقوق اإلنسـان.



 ف. ش.مملو سا.ل ................................................................................................................  277

ـ النتائج و التوصيات 

أواًل. النتائج
مـن خـالل مقارنـة إسـتعراض الباحثة للمناهج الدراسـية و مقارنتها بالجامعات التي تم دراسـتها  

تمثلـت النتائج بمايلي: 

1.ترتبـط أغلـب أقسـام المعلومـات و المكتبـات بالجامعـات السـودانية و الجامعـات العراقيـة 

بكليـات إنسـانية وإجتماعيـة و التـي تتمثـل بكليـة اآلداب، ماعدا ثالثة أقسـام تتبع للكليات 

التاليـة: كليـة الحاسـوب و وتقانـة المعلومـات، كليـة دراسـات المجتمـع و التنميـة الريفية، 

كليـة التربية.

2.تحمـل أغلـب أقسـام المعلومات و المكتبات بالجامعات السـودانية مسـمى واحد وهو قسـم 

المكتبـات و المعلومـات وقسـم واحـد تحـت مسـمى قسـم علـوم المعلومـات و المكتبات 

وقسـم آخـر تحت مسـمى نظـم المعلومـات و المكتبات.أما فيما يخص األقسـام بالجامعات 

العراقيـة فتحمل نفس المسـمى قسـم المعلومـات و المكتبات واإلرتبـاط االكاديمي بكليت 

اآلداب.

3.اإلعتمـاد علـى الجانـب النظـري في تقديـم المقررات إذ يفـوق عدد السـاعات النظري بفارق 

كبيـر عـن عـدد السـاعات العمليـة فيمـا يخـص مقـررات التخصص نتيجـة النقص فـي توافر 

اإلمكانيـات المسـاعدة من مختبـرات و غيرها.

4.الضعـف فـي برامـج ومقـررات التطبيـق العملـي إذ ال يوجـد فـي بعـض الجامعـات مقـرر 

خـاص بالتطبيـق العملـي ضمن برنامجهـم األكاديمي كجامعـة الخرطوم والنيليـن /اآلداب و 

الحاسـوب وجامعـة الجزيـرة.

5.تتبـع معظـم أقسـام المعلومـات و المكتبـات بالجامعات السـودانية النظام الفصلي بإسـتثناء 

جامعـة أم درمان اإلسـالمية.

6. هنـاك إتجـاه قـوي نحـو التطوير التحديث المسـتمر للمقررات الدراسـية إذ نجـد ان الخطط 
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الدراسـية يتم تغيراها بشـكل مسـتمر بما يتماشـى مـع التطوير.

ثانيًا.التوصيات
1.ضرورة ربط المقررات الدراسـية باالحتياجات الفعلية لسـوق العمل من خالل تدريب الطلبة 

في مؤسسـات المعلومات بمختلف أنواعها.

2.تهيئة المختبرات و المكتبات إلستيعاب الطلبة و تقديم المقررات على نحو عملي أفضل.

3.أن يكـون التغييـر و التحديـث بقبول طلبة من الفرع العلمي لإلرتقاء بمسـتوى المهارات التي 

يكتسـبها الطلبة نظراً لتوجه األقسـام نحو المقررات التكنولوجية الحديثة.

4.ضـرورة إعـادة النظـر فيمـا يخـص اإلرتبـاط األكاديمـي ألقسـام المعلومـات و المكتبـات بمـا 

يتماشـى مـع متطلبـات سـوق العمـل و التوجهـات الحديثـة و المسـتقبلية.

5.العمـل  علـى توحيـد التسـميات الخاصة بالمقررات على مسـتوى البلد الواحـد كما هو الحال 

في الجامعـات العراقية.

6.التركيـز علـى المهـارات التـي يكتسـبها الطالب مـن خالل إعـداد البحوث العلميـة و التدريب  

العملـي إذ الحظـت الباحثـة وجـود بعض المقـررات العامة التي التضيف اليهـم أية مهارات 

. متخصصة

7.التعاون و التنسـيق بين األقسـام  على مسـتوى الجامعات داخل كل بلد فيما يتعلق بالبرامج 

و المقـررات الدراسـية مـن خـالل إصدارتقاريـر لهـذه االقسـام تصـدر الجمعيـات الموجودة 

فـي كل بلدتتضمـن التطـورات و التغييـرات واإلتجاهـات الحديثـة للتخصـص لتالفي مسـألة 

التفـاوت فيما بين األقسـام.

8.التأكيـد علـى مسـألة دراسـة المهـارات و الكفايـات الخاصـة بالهيئـة التدريسـية إذ ان العديد 

منهـم ينقصهـم المهارات الالزمة سـواء كانت تكنولوجية أم مهنية لرفع مسـتوى التأهيل في 

هـذه األقسـام  ممـا ينعكس مسـتقبالً على المهـارات التي يكتسـبها الطالب.   
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ملحق )1( 

مقارنة بين المواد الدراسية في أقسام المعلمومات و المكتبات بالجامعات السودانية و العراقية
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المدخل الى علم االرشيف

المدخل الى علم المكتبات و 

المعلومات


المدخل الى علم الحاسوب

المعلومات و المجتمع

االحصاء و المكتبات

علم المعلومات

مناهج البحث في علم المكتبات

تايخ اوعية معلومات ومؤسساتها

مدخل لدراسة مصادر و مراجع

مصادر و مراجع متخصصة

الوسائط المتعددة

قواعد البيانات

تطبيقات الحاسوب في علم 

المعلومات
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تقنيات المعلومات

تحليل وتصميم نظم

إدارة السجالت األلكترونية

ادارة المكتبات و مراكز المعلومات

تنمية مصادر المعلومات

الفهرسة الوصفية

أساسيات التصنيف

خدمات معلومات محوسبة

علم االجراءات المكتبية

الفهرسة الموضوعية

التصنيف المتقدم

علم الببليوغرافيا

التكشيف و االستخالص

سيكولوجية القراءة

نصوص باللغة االنكليزية

التدريب العملي

مشروع البحث

دراسات ببليومترية

إدارة المعرفة
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المعلومات و االتصال

دراسات دولية مقارنة

النشر و مؤسساته

علم الكتابة العربية

االحصاء التحليلي

الوثائق االسالمية و السودانية

اقتصاديات المعرفة

التشريعات و المعايير للمكتبات 

ومراكز المعلومات


دراسات المستفيدين

خدمات المستفيدين

استرجاع المعلومات

التحليل الموضوعي

االحصاء المتقدم

المكتبة الرقمية

شبكات المعلومات وتقنية 

االتصاالت


الفهرس المقروء آليا

تاريخ السودان ثقافته وتراثه

المخطوطات
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المعلومات و التنمية بالسودان

اخالقيات مهنة المكتبات

علم التوثيق

سياسة المعلومات

تسويق المعلومات

اسس تقنيات المعلومات

التجارة االلكترونية

تصميم وادارة المواقع

ضبط الجودة في المكتبات و 

مراكز المعلومات


المكتبات المدرسية و مراكز 

مصادر التعلم


علم المكتبات الدولي المقارن

االرشيف االلكتروني

المستودعات الرقمية

اللغة العربية

االنترنت في المكتبات

امن المعلومات

مبادئ اللغة االنكليزية

مدخل الى علم النفس



........ ل..حل .نتاوم  .لةلرماا لا لف .ناثيدحلا ت .ناجتالا للنللحثلا .ن در.دمر ت .نث..امر  284

الدراسات العربية

الحضارة االسالمية 

التربية الرياضية 

القرآن الكريم 

صناعة و نشر الكتب 

الكتابة و فنون التعبير 

علم نفس النمو 

التربية الزراعية

التربية البيئية

االصول االسالمية للتربية

علم النفس التعليمي 

مقاصد الشريعة االسالمية 

مصادر المعلومات االلكترونية

اإلدارة التربوية

تقويم و تطوير المناهج 

الوسائل التعليمية

نشاط)مسرح،أسرية،موسيقى(

االحصاء التربوي



 ف. ش.مملو سا.ل ................................................................................................................  285

مصادر المعرفة االسالمية

طرائق التدريس العامة

القياس و التقويم التربوي 

طرائق التدريس العامة

أساسيات المناهج وتنظيماتها

دراسات سودانية و

اخالقيات المهن باالسالم

تاريخ الفكر و التشريع االسالمي

الثقافة االسالمية

مهارات دراسية

البحث العلمي في القران و السنة

الحسبان

المكتبات النوعية

الجبر و الهندسة التحليلية

هياكل البيانات

الذكاء االصطناعي

انظمة حماية وتحكم

النمذجة و المحاكاة
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هندسة البرمجيات

النظم الخبيرة

الترميز و التشفير

نظم المعلومات  و المكتبات

بحوث العمليات

حقوق االنسان

الديمقراطية

تاريخ االدب العربي

علم الوثائق

المكتبة و البحث

النشر االلكتروني

المواد السمعية و البصرية
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المستخلص 
تنـاول البحـث مفهـوم البيانـات الضخمـة Big Data وعـرض مـن خـالل االحصائيـات حجم تلك 

البيانـات التـي تتضاعـف سـنويا وبيـن مصادرهـا ومن اهمهـا مواقع التواصـل االجتماعي الفيسـبوك 

ومحـركات البحـث مثـل كـوكل، كمـا بيـن خصائصها الثالثـة )الحجـم والتنوع والتسـارع( كمـا تناول 

اهميتهـا حيـث ان كل مانقـوم بـه يعتمـد علـى قدرتنا على الوصول الـى كميات هائلة مـن البيانات 

كمـا بيـن التقنيات والبرامج المسـتخدمة في تحليـل البيانات الضخمـة وادوات معالجتها مع التركيز 

علـى برنامـج هادوب Hadoop االكثر شـيوعا واسـتخداما من قبل الشـركات العالميـة الكبيرة وبين 

مزايـاه ومكوناتـه االساسـية. وتطرق البحث الـى مجاالت االفادة من البيانـات الضخمة ومنها المجال 

الطبـي والتسـوق االلكتروني وتحسـين الخدمـات الحكومية وفي المجال االكاديمـي وذلك في رصد 

المشـاكل التعليمية وتحسـين خطط التعليم وبين التقارب بين مهنة اختصاصيي المعلومات وعالم 

البيانـات الوظيفـة االكثـر جاذبيـة مسـتقبال حيـث ان عملهمـا ينصـب علـى التنقيـب عـن البيانـات 

وتحليلهـا واسـتخالص المعلومـات المفيدة منهـا وتحويلها الى معرفة مع بيـان المهارات التي يحتاج 

ان يتـزود بهـا اختصاصـي المعلومـات ليقـوم بمهمـة عالـم البيانـات. كمـا نـوه البحـث عـن اآلثـار 

السـلبية لتحليـل البيانـات الضخمـة فـي بعـض المياديـن ومنهـا المجـال السياسـي حيث انهـا تقلل 

الصـدف الخالقـة والخيـارات العفوية وتسـاهم في سـحق الديمقراطية.

مقدمة: حجم البيانات
عصرنـا هـو عصـر البيانات الضخمة حيـث تتضاعف كمية المعلومات التـي ننتجها كل عام. فكل 

دقيقـة يولـد العالـم مـن حولنـا مايقـرب مـن 1.7 مليون بليـون بايت مـن البيانات من خـالل مئات 

اآلالف مـن عمليـات البحـث عبـر جوجـل والمنشـورات عبر الفيسـبوك. وهـذه المعلومـات تعكس 

طريقـة تفكيرنـا وشـعورنا. فعلـى سـبيل المثـال لـدى موقع فيسـبوك الـذي انطلق في العـام 2004 

حوال 2 مليار مسـتخدم مسـجل )حوالي ربع سـكان العالم( منهم 1.5 مليار مسـتخدم نشط. ويوميا 

يضـاف الـى هـذا الموقـع حوالـي 2.5 مليار محتـوى )اي مايعـادل 500 تيرابايت مـن المعلومات()1( 

https: //sci- :؟ ولماذا يجب ان نهتم بها؟. متاح على الرابطBig data 1(  انمار رؤوف. ماهي البيانات الضخمة(
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معظمهـا يخـزن علـى شـكل صـور. وبحسـب شـركة انتـل ان حجم البيانـات التـي ولدها البشـر من 

بدايـة التاريـخ وحتـى عـام 2003 ماقـدره 5 اكسـابايت لكن هـذا الرقم تضاعف 500 مـرة من خالل 

عـام 2012 ليصـل الـى 2.7 زيتابايـت.)1( وهناك 12 تيرابايـت من التغريدات يوميا مـع 25 تيرا بايت 

مـن سـجالت الدخـول علـى فيسـبوك يوميـا وعلـى تويتـر اكثـر مـن 200 مليـون مسـتخدم يكتبـون 

اكثـر مـن 230 مليـون تغريـدة يوميـا. حجـم البيانات كان فـي 2009 حوالـي 1 زيتا بايـت )تريليون 

كيكابايـت( وفـي 2011 ارتفـع الـى 1.8 زيتا بايت.

تقـول IBM اننـا ننتـج 2.5 كوينتيليـون بايـت مـن البيانـات كل يـوم )الكوينتيليون هـو الرقم 1 

متبوعـا ب 18 صفـرا( هـذه البيانـات تنبـع من كل مـكان مثل المعلومـات حول المنـاخ والتعليقات 

المنشـورة علـى مواقـع التواصل االجتماعـي والصور الرقميـة والفديوهات ومعامالت البيع والشـراء. 

Big Data والكلمة الطنانة التي تصف هذا الكم من المعلومات هي البيانات الضخمة

فقـد حـددت الحكومـة البريطانية عام 2012 البيانات الضخمـة بوصفها واحدة من ثمان تقنيات 

مسـتقبلية عظيمـة.)2( وذكـر تقريـر اعـده البيـت االبيـض ان اهم مصـادر البيانـات الخاصـة باالفراد 

هـي وسـائل التواصل االجتماعـي وتطبيقات الهاتف المحمول والسـجالت والبيانات المحفوظة لدى 

السـلطات المحلية وقواعد البيانات التجارية والبيانات الجغرافية والدراسـات االسـتقصائية والوثائق 

التقليديـة الممسـوحة ضوئيـا ونظـام تحديـد المواقـع جـي بـي اس وفواتيـر المدفوعات الشـخصية 

وخرائط الشـبكات الالسـلكية وكافة تحركاتنا اليومية حتى ان الكلمات التي تكتب للبحث عن شـئ 
للشـراء او معلومـة مـا يجـري حفظها وان كانت قد مسـحت قبل ضغـط زر البحث.)3(

ne.com/article/story_5571 ص.1

https: //bigdatainarabic.wordpress. الرابط  على  متاح  والتحديات.  الفرص  الضخمة:  البيانات     )1(

bigdatachancesandchallenges/18/03/2014/com/ ص.4

)2(   انمار رؤوف. مصدر سابق

بأنفاسنا. متاح على  الضخمة وكيف تتحكم  البيانات  اكثر عن  ايديكم واعرفوا  اتركوا ما في  )3(   هيفاء زعيتر. 

D8%88%D9%83%D9%B1%AA%D8%D8%A7%D8%/17/06/2017/com/life.https: //raseef22 الرابط: 

-85%D9%83%8A%D9%AF%D9%8A%D8%D9%A3%8A-%D8%D9%81%D9%-A7%D8%85%D9%-A7%
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تأتـي كميـة البيانـات المهمة بالنسـبة للعلوم االجتماعية مـن الطريقة التي نسـتخدمها للتعامل 

مـع اجهزتنـا والمعلومـات التي تعطيها تلك االجهزة عن نمط حياتنا، ففي كل مرة نشـتري فيها شـيئا 

من امازون او نسـتخدم حسـابنا البنكي او نشـغل جهازا كهربائيا او هاتفنا او نكتب بريدا الكترونيا 

فاننـا ننشـئ بيانـات سـتحتوي معلومات يمكن مـن حيث المبـدا تحليلها فيمكن على سـبيل المثال 

تحديد عادات الشـراء او الحالة الصحية او الميول الشـخصية واالتجاهات النفسـية.)1( 

مشكلة البحث: 
ينتـج العالـم مـن حولنا حالياً أكثر مـن 1.7 ترليون بايت من البيانات فـي الدقيقة الواحدة، منها 

ما تقوم بعض مراكز البيانات بتخزينه وتحليله، ومنها ما يتم مسـحه لعدم أهميته. وبحسـب شـركة 

إنتـل، فـإن حجـم البيانـات التـي أنتجهـا العالم منـذ بداية عصـر اإلنترنـت وحتى عـام 2003م يقدر 

بأكثـر مـن 5 إكسـابايت )اإلكسـابايت تعادل البليـون كيكابايت(، وتضاعف هذا الرقـم أكثر من 500 

مـرة خـالل عـام 2012م، ليصل إلى 2.7 زيتابايت )الزيتابايت يعـادل األلف بليون كيكابايت(. فهناك 

ر عددها  عشـرات المالييـن مـن األفراد في أنحـاء العالم يسـتخدمون الهواتف المحمولة - التـي يقدَّ

بأكثـر مـن ثمانيـة مليـارات هاتف - إلجراء مكالمات، أو إلرسـال رسـائل نصية أو بريـد إلكتروني، أو 

مشـاهدة محتـوى رقمـي علـى الشـبكة وعمليات تحويـل األموال، أو شـراء قطعة مالبـس. كل هذه 

النشـاطات تتـرك أثـراً رقميـاً، ومن ثم تشـكِّل هـذه المعلومات فـي مجموعها ما يُعرف بــ »البيانات  

الضخمـة« بحيـث إنـه مـن الصعـب معالجتهـا اآلن باسـتخدام برنامـج واحـد أو جهـاز مسـتقل، أو 

باسـتخدام تطبيقات معالجة البيانـات التقليدية. 

-B1%AB%D8%D8%83%D9%A3%D8%-A7%D8%88%D9%81%D9%B1%D8%B9%D8%A7%D8%88%D9%

/A8%D8%84%D9%A7%D8%-86%D9%B9%D8%

20Raghad/%file: ///C: /Users/Dr متاح على الموقع .Big data = »1(  ماهي البيانات الضخمة »البيغ داتا(

B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%A8%D8%20%A7%D8%B3%D8%A7%D8%86%Downloads/%D9

8A%D9%A8%D8%84%D9%A7%D8%20%8A%D9%87%D9%20%A7%D8%85%8A-%D9%D9%A8%D8%

20%A9%D8%85%AE%D9%D8%B6%D8%84%D9%A7%D8%20%AA%D8%A7%D8%86%D9%A7%%D8

20%_A7%AA%D8%D8%A7%AF%D8%D8%20%BA%8A%D8%D9%A8%D8%84%D9%A7%D8%_

pdf.)2(20%9F%20Data(%D8%Big(
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ان إدارة البيانـات الضخمـة وتحليلهـا همـا التحـدي األكبـر للعديـد مـن المنظمـات بمختلـف 

أحجامهـا وفـي جميـع الصناعات للخـروج برؤية ومعنى واضحيـن لما تمثله هـذه البيانات. ويحاول 

الباحـث االجابة عـن التسـاؤالت االتية: 

ماهي خصائص البيانات الضخمة وماهي انواعها؟ . 1

ماهي ادوات معالجتها وتقنياتها؟. 2

ماهي مجاالت استثمارها ؟. 3

ماهي مخاطرها وسلبياتها؟. 4

اهمية البحث: 
يكثـر الحديـث عـن البيانـات الضخمـة أو ما يعـرفBig Data  وتأثيرهـا على العالم، وتكتسـب 

هـذه الدراسـة اهميتهـا النظريـة مـن اهمية موضوعهـا الـذي يتمثل في الوعـي بالبيانـات الضخمة 

مـن حيـث مفهومهـا وخصائصهـا وتحدياتهـا ومجـاالت االفـادة منهـا، وهـو موضـوع حديـث فـي 

حقـل المكتبـات والمعلومـات لـم يخضـع بعد للدراسـة والبحث. لقـد أصبحت محاوالت االسـتفادة 

مـن تحليـالت البيانـات الضخمـة عامـالً مشـتركاً بيـن الشـركات الكبيـرة والناشـئة وحتـى الجامعات 

والمراكـز البحثيـة. كما فتحت فرصاً عديدة أمام روَّاد األعمال إلنشـاء مشـروعات تسـاعد الحكومات 

والمؤسسـات التـي تختـزن محتويـات رقميـة هائلـة فـي تنظيـم بياناتهـا وتحليلهـا. تقنيـة  البيانات 

الضخمـة مهمـة ألنهـا تسـاعد المنظمات علـى جمع وتخزيـن كميات هائلـة من البيانـات والتعامل 

معهـا بالسـرعة المناسـبة وفي الوقت المناسـب

تعريف البيانات الضخمة 
ظهـر مفهـوم البيانـات الضخمـة الول مـرة علـى يـد النـي Lany عـام 2001 فقـد وصـف النـي 

البيانـات الضخمـة بانهـا »البيانـات التي ال يمكن معالجتهـا بواسـطة ادوات ادارة البيانات التقليدية، 

وان هـذه البيانـات حتـى تكـون ضخمـة يجـب ان تتصـف بثـالث خصائـص تبـدأ بالحـرف V وهي: 
)1( variety والتنـوع ،velocity والسـرعة ،volume الحجـم

البيانات الضخمة Big data لدى العاملين في المكتبات  )1(  الشوابكة، يونس احمد اسماعيل. الوعي بمفهوم 
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عـرف معهـد ماكنـزي العالمي سـنة 2011 البيانات الضخمة انهـا »اي مجموعة من البيانات بحجم 
يفـوق قـدرة ادوات قواعد البيانـات التقليدية من التقاط تلك البيانات وتخزينهـا وادارتها وتحليلها.)1(

وقـد عرفتهـا جارتنـر المؤسسـة الرائـدة فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات عـام 2012 بانهـا “ 

اصـول معلومـات كبيـرة الحجم، عالية السـرعة، وعالية التنوع تتطلب اشـكال جديـدة من المعالجة 
لتعزيزعمليـة صنـع القـرار والفهـم العميـق وتحسـين العملية.)2(

مصادر البيانات الكبيرة: 
والميكانيكيـة واالالت  االلكترونيـة  االجهـزة  انتاجـه عبـر  مايتـم  الضخمـة تضـم كل  البيانـات 

والتطبيقـات المختلفـة، وقـد تختلـف نوعيـة البيانات حسـب نوع المصـدر ويندرج تحـت البيانات 

الضخمـة البيانـات التجاريـة والصحيـة واالجتماعيـة والعلميـة والسياسـية وغيرها وفيمـا ياتي امثلة 
لبعـض مصـادر البيانـات: )3(

بيانات شـبكات التواصل االجتماعي: كالتغريدات على تويتر، الدردشـة على الجات، الرسـائل . 1

النصية، االعجابات بمنتج او منشـور معين، مشـاركة الحالة او فيديو مع االصدقاء

بيانـات محـركات البحـث search engine data: مثـل الكلمات التي تكتب للبحث عن شـئ . 2

للشـراء او معلومـة مـا فيجري حفظها وان كانت قد مسـحت قبـل ضغط زر البحث

المتخصصة فرع  المكتبات  االكاديمية: دراسة حالة لمكتبة الجامعة االردنية. في: المؤتمر السنوي لجمعية 

الخليج العربي )24: 2018: مسقط(. ص 5. 

 https: :وتحسين التعليم. متاح على الرابط Big Data 1(  عبد الرحمن عويض الجعيد. تحليل البيانات الكبيرة(

AA-%D8%A7%D8%86%D9%A7%8A%D8%D9%A8%D8%84%D9%A7%//www.new-educ.com/%D8

B%AD%D8%AA%D8%D8%88%D9%-A9%D8%B1%8A%D8%D9%A8%D8%83%D9%84%D9%A7%%D8

85%8A%D9%D9%84%D9%B9%AA%D8%D8%84%D9%A7%D8%-86%8A%D9%D9%3

https: //bigdatainarabic.wordpress. الرابط  على  متاح  والتحديات.  الفرص  الضخمة:  البيانات    )2(

bigdatachancesandchallenges/18/03/2014/com/ ص. 5

)3(   Points, T. HADOOP - QUICK GUIDE. [cited 2017 25 Jul.]; Available from: http: //www.tutorial-
spoint.com/hadoop/hadoop_quick_guide.htm..
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الحساسات وصور االقمار الصناعية. 3

4 . Internet of things انترنت االشياء

بيانات النقل. 5

بيانات شبكة الكهرباء. 6

بيانات تبادل السلع والتجارة االلكترونية. 7

مشاريع دراسة الظواهر الطبيعية. 8

سجالت المرضى. 9

بيانات الجينات. 10

11-بيانات الصندوق االسود في الطائرات. 11

شكل رقم )1( مصادر البيانات الضخمة

تسونامي البيانات
بحسـب مجلـة “فوربـس” جـرى بيـن عامـي 2013 و2015 خلق بيانـات تعادل ماشـهده التاريخ 



295  ................................................................................................ ش.ف.ر. مف   ا  .نبلر.  د.ر

البشـري كامـال. وبحلـول عام 2020 سـيتم خلـق حوالـي 1.7 ميغابايت من المعلومـات الجديدة في 

كل ثانيـة لـكل فـرد على هذا الكوكب، سـجل العام 2015، على سـبيل المثـال، 40 الف عملية بحث 

علـى غوغـل خـالل الثانيـة الواحدة. وفي اغسـطس من العام نفسـه، رصد فيسـبوك اسـتخدام مليار 

شـخص للتطبيـق يوميـا وشـهد الموقع ارسـال 31.25 مليون رسـالة و 2.77 مليون فديـو في الدقيقة 

الواحـدة. امـا اليوتيـوب فسـجل خـالل دقيقـة واحـدة تحميـل 300 سـاعة مصـورة، كمـا تـم التقاط 

تريليـون صـورة والمالييـن منهـا تمـت مشـاركتها الكترونيـا، وفـي العـام 2020، سـيكون هنـاك فـي 

العالـم حوالـي 6.1 مليـار مسـتخدم للهواتـف الذكيـة، واكثر مـن 50 مليـار جهاز ذكي، كلهـا متصلة 
)1 ببعضها)

شكل رقم )2( حقائق رقمية

المعلومـات واسـتثماراته  الـى توقـع زيـادة االنفـاق فـي قطـاع تكنولوجيـا  المصـادر  وتشـير 

المسـتقبلية فـي البيانـات الضخمـة وادواتهـا حيـث توقعـت جارتنـر بانفـاق 29 بليـون دوالر فـي 

)1(   هيفاء زعيتر. مصدر سابق. ص2
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العـام2012 علـى تقنيـات البيانـات الضخمـة وبمعـدل نمـو سـنوي 45% فـي مجـال تحليل شـبكات 
)1(  social network analysis and content analysis المحتـوى التواصـل االجتماعيـة وتحليـل 

 
شكل رقم )3( االنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات واستثماراته المستقبلية في البيانات 

الضخمة وادواتها

خصائص البيانات الضخمة: 
البيانـات الضخمـة لهـا ثـالث صفـات هي الحجـم والتسـارع والتنـوع، اختصارا يطلـق على هذه 

)2( )3v’s( الصفـات الثالثـة

1- الحجـم Volume: يكـون حجـم البيانات كبير جـدا ويقاس بوحدات القيـاس التيرابايت 

بيتابايـت(   والزيتـا بايـت )1024 اكسـابايت(  )ترليـون بايـت( واالكسـابايت )1024 

لخ ا

)1(   البيانات الضخمة: الفرص والتحديات. مصدر سابق. ص.7

)2(  Glossary, G.I. What is big data? [cited 2017; Available from: www.gartner.com/it-glossary/big-data.
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2- التنـوع variety: تاتـي البيانـات مـن مصـادر مختلفـة وفـي اشـكال مختلفـة، فقـد تكـون 

بيانـات واردة مـن اجهـزة رصـد وحساسـات )sensors( وغيرهـا  نصوص،صـوت، فيديـو، صـور، 

3- التسـارع  velocity: وهـو معـدل تدفـق البيانات التي قد ترد بشـكل حـزم )batch(، وقد ترد 

اسـبوعيا او يوميا، او كل سـاعة، او كل دقيقة او كل ثانية او كل ملي ثانية

 
شكل رقم )4( خصائص البيانات الضخمة

انواع البيانات: 
تـرد البيانـات مـن مصـادر مختلفـة فـي اشـكال مختلفـة وتنـوع كبيـر، فمنهـا النصـوص والصور 

واالصـوات والفديوهـات والنمـاذج ثالثيـة االبعاد والمحـاكاة وبيانات المواقع.ويمكـن تصنيف هذه  
البيانـات الـى ثالثة انـواع رئيسـية هي )1(

1 .Rational data مثل البيانات العالئقية structured data البيانات المهيكلة

2 .XML مثل بيانات semi structured data البيانات شبه المهيكلة

https: //www.researchgate.net/profile/ الرابط  على  متاح  هــادوب.  تعلم  عثمان.  الرحمن  )1( عبد 

Hadoop_for_Beginners_-_in_Arabic/_318866503/publication/Abdelrahman_Osman3

Hadoop-for-Beginners-in-Arabic.pdf/59906a48a6fdcc10d8114874/links
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3 .word, pdf, text, media logs مثل ملفات Unstructured data البيانات غير المهيكلة

ومـن التحديـات التـي تواجـه البيانـات الضخمـة هذا التنـوع واالختـالف، فالتطبيقـات واالدوات 

التقليديـة صممـت لتتعامـل مـع نـوع واحد مـن البيانات.

 تقنيات البيانات الضخمة
تقنيـات البيانـات الضخمـة مهمـة فـي توفيـر تحليل اكثـر دقة، يقود الـى اتخاذ قـرارات حكيمة 

تـؤدي الى تشـغيل كفـوء وتقليـل التكلفة وتقليـل المخاطر فـي االعمال.

ولالفـادة مـن قـوة البيانـات الضخمـة يتطلـب ذلـك بنيـة تحتيـة الدارة ومعالجـة كـم هائل من 

البيانـات المهيكلـة والغيـر مهيكلـة فـي الزمـن الحقيقـي مـع االحتفـاظ بالخصوصية والسـرية.

هنـاك العديـد مـن ادوات معالجـة البيانـات الضخمـة المتوفـرة فـي السـوق والمنتجـة من قبل 

شـركات مختلفـة مثـل امـازون، اي بي ام، ميكروسـوفت، وجوجل وهنـاك ادوات مفتوحة المصدر ال 

 Hadoop، Cloudera، MongoDB، تقـل كفـاءة عـن هـذه االدوات التجاريـة. ومـن هـذه االدوات

 Tableau، Splice Machine، MarkLogic، Google Charts، SAP، Pentaho، Mortar،

Cambridge Semantics، Infochimps  Cloud، Talend  وغيرهـا كثيـر مـن االدوات منهـا ماهـو 
مفتـوح المصـدر ومجانـي ومنها ماهو تجـاري.)1(

)1(  Eldow, M.E.Y. How Industry Can Get Involved in Sudan with Focusing on Finance, Telecommuni-
cations & Higher Education Sectors 2017.
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Hadoop برنامج هادوب
اصبـح اسـم هـادوب مرادفا للبيانـات الضخمة، فهو برنامـج مفتوح المصدر بأطـار تخزين موزع 

لمجموعـة كبيـرة مـن البيانات فـي تجمعات حواسـيب )computer clusters(، ممـا يعطيه خاصية 

التوسـعية )scalability( واالعتماديـة )reliability( والعمـل دون القلـق مـن فشـل االجهـزة. ولديه 

القـدرة علـى تخزيـن بيانـات كبيرة مـن جميع انـواع البيانات، مع القـدرة على التعامـل مع وظائف 
متزامنـة ال حدود لهـا تقريبا.)1(

هادوب Hadoop: مقدمة تاريخية
بـدأت جوجـل بحـل جـزء مـن مشـكلة البيانـات الضخمة فـي العـام 2003 وذلك بنشـرها لورقة 

)1(   عبد الرحمن عثمان. مصدر سابق. 
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بعنـوان نظـام ملفـات جوجـل ) The Google File System  ()1( هـذه الورقة قدمـت حل المكانية 

كتابـة وقـراءة الملفـات الموزعة بكفـاءة عالية. ثم قدمت جوجل حل للجزء االخر من المشـكلة في 

عـام 2004 وذلـك فـي الورقة التي نشـرتها عن كيـف تتم معالجة البيانات الضخمـة في بيئة معالجة 

 MapReduce: simplified data processing متوازيـة وعلى بيانات موزعـة. وكانت الورقة بعنوان
)2(.on large clusters

اسـتفاد دوق كتن Doug Cutting  من فكرة هتين الورقتين في حل مشـكلة البيانات الضخمة 

التي واجهته عندما كان يعمل على أحد المشـاريع. وبنى نظاما ناجحا معتمدا على هذين البحثين.

فـي عـام 2005 تـم تعيينـه فـي ياهـو واعطـى فريـق عمـل لبنـاء بيئـة نظـام مـوزع علـى قـرار 

مشـروعه السـابق.فنجح فـي ذلـك وسـمى هـذا النظـام هـادوب، وقـررت ياهـو ان تجعلـه مفتـوح 

المصـدر. بعـد العديـد مـن التجرب ظهرت النسـخة االولى مـن هـادوب Hadoop 1.0.0  في العام 

2011. وكانـت هـذه النسـخة تتكـون مـن جزئيـن فقـط هما: 

1 .HDFS اسموه  A distributed file system نظام ملفات موزع

اسـموه . 2   A distributed programming framework موزعـة  برمجـة  عمـل  اطـار 

اللتيـن نشـرتهما جوجـل مـن  MapReduce. وهذيـن الجزئيـن همـا تطبيـق للورقتيـن 

. قبل

 Hadoop  وفي العام 2012 قام مجتمع المصادر المفتوحة باصدار النسـخة الثانية من هادوب

2.0.0، وفـي هـذه النسـخة تـم اضافـة جزء ثالث لهـدوب هـو YARN  اآلن صدرت النسـخة الثالثة 

 )3(..alpha2 3.0.0 Hadoop في العام 2017 وهي نسـخة تجربيـة

)1(  Ghemawat, S., H. Gobioff, and S.-T. Leung. The Google file system. in ACM SIGOPS operating 
systems review. 2003. ACM.

)2(  Dean, J. and S. Ghemawat, MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. To appear 
in OSDI, 2004: p. 1.

)3(   عبد الرحمن عثمان. مصدر سابق.
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Hadoop مميزات هادوب
فـي  مقـال لـه يسـتعرض برايـن بروفـت الميـزات التي جعلـت هادوب مـن احد اهـم التقنيات 

التـي قدمـت فـي هـذا المجـال، فانه طفل عالـم البيانـات الضخمة المدلـل، مدلل لدرجـة ان منصة 

البيانـات المفتوحـة هذه اصبحـت عمليا مصطلحا مرادفا للمصطلح الشـائع لتخزين وتحليل كميات 

كبيرة مـن المعلومات.

كان المحفـز االكبـر لنجـاح هادوب في السـوق بسـيط: قبل هادوب كان تخزيـن البيانات باهظ 

الثمـن، وهـادوب يسـمح لـك بـان تخـزن القـدر الـذي ترغـب بـه مـن المعلومات بـاي صيغـة تريد 

عـن طريـق اضافـة مزيـد من المخدمـات الى كتلة هـادوب Hadoop cluster ببسـاطة. يضيف كل 

مخـدم جديـد )الـذي يمكـن ان يكـون عبـارة عـن اجهـزة x86 باسـعار رخيصة نسـبيا) تخزينـا اكثر 

وقـدرة معالجـة اكبـر لكتلة هادوب ككل. هذا يجعل تخزين البيانات بواسـطة هادوب ارخص بكثير 
مـن الطرق السـابقة لتخزيـن البيانات.)1(

سـريع: يقـوم هـادوب بمعالجـة البيانـات باماكن تواجدها بحيـث يقوم كل حاسـب في التجمع 

بمعالجـة البيانـات المخزنـة فيـه ويتم ذلك فـي وقت واحد.

معالجـة االعطـال تلقائيـا: بمـا ان هادوب يمتلـك عددا كبيرا مـن االجهزة، ويكرر نسـخ البيانات 

فـي هـذه االجهـزة، فلن يتسـبب تعطـل بعضها في ايقـاف العمل. عنـد تعطل احد االجهزة سـيقوم 
هـادوب تلقائيـا بتكرار نسـخ البيانـات التي كانت بالجهـاز المعطل.)2(

اشهر مستخدمي هادوب
Facebook، Twitter، Apple، Google، Amazon، Microsoft، IBM،، Yahoo، The 

New York Times، Electronic Arts، eBay، LinkedIn 

https: // :امرا هاما جدا في عالم البيانات. متاح على الرابط Hadoop 1(   صالح كيالي. ماالذي يجعل هادوب(

hyperstage.net/archives/1409 ص. 2.

)2(   عبد الرحمن عثمان. مصدر سابق.
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مكونات هادوب Hadoop االساسية
يقـوم هـادوب Hadoop بتنفيذ نموذج حسـابي يدعـى MapReduce الفكرة ببسـاطة انه بدال 

من ان ترسـل االمر او المهمة التي تريد الى خادم / سـيرفر واحد، فانك ترسـلها الى جميع الخوادم 

/ السـيرفرات فـي نفـس اللحظة وكل سـيرفر يقوم باعطائـك مالديه من بيانات ثـم يتم عمل تجميع 

هـذه البيانـات واعادتهـا لك كحزمة واحدة. وتتكـون االدوات التي تتعامل مـع البيانات الضخمة من 
ثالثة اجزاء رئيسـية وهي: )1(

 	)Data mining( ادوات التنقيب عن البيانات

 	)Data analysis( ادوات التحليل

 	)Dashboard/ visualization( ادوات عرض/ تصوير النتائج

وكما يأتي: )2(

HDFS -1  وهـي اختصـار للكلمـات Hadoop Distributed File System او نظـام هـادوب 

المـوزع: يسـتخدم كنظـام ملفات لتخزيـن البيانات فـي اوعية تخزينية موزعـة، وهو مفتوح 

المصدر.

MapReduse -2: بيئة برمجة تستخدم المعالجة المتوازية في معالجة البيانات.

YARN -3: وهـي اختصـار للكلمـات Yet Another Resource Negotiator وهو جزء مسـئول 

عـن ادارة موارد التجمعـات )clusters( في هدوب. 

مجاالت االفادة من البيانات الضخمة
اوال- المجـال الطبـي: تحـول البشـر شـيئا فشـيئا من طب التعامـل مع األمراض إلى طب يسـعى 

للتنبـؤ باألمـراض ومنعها،وتقديـم العـالج المالئـم لكل شـخص بمسـاعدة كـم هائل مـن المعلومات 

يجمعهـا هاتفـه الذكـي، ما يفتـح الباب لعصر جديد من الطب تلعب فيـه البيانات الصحية الضخمة 

20Raghad/%file: ///C: /Users/Dr 1(  عدنان مصطفى البار. البيانات الضخمة ومجاالت تطبيقها. متاح على الرابط(

pdf.)3(20%2017-November-01-Downloads/Article-of-the-Week-Adnan-Albar ص.4-3

)2(   عبد الرحمن عثمان. مصدر سابق.
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وتحليالتهـا دورا بـارزا. أصبـح بإمـكان المستشـفيات الحكومية والمراكـز الطبية واألطباء  اإلسـتفادة 

مـن البيانـات الضخمـة فـي دراسـة سـلوكيات المرضـى عبر تحليـل ملفاتهـم الطبية والزيـارات التي 

قامـوا بها للعـالج مما قد 

يساعدهم على تقديم خدمة طبية أفضل.)1(

ثانيـا- التسـوق االلكترونـي: زيـادة اربـاح الشـركات وتقديـم خدمـات افضـل للزبائـن: اتاحـت 

البيانات الضخمة لمؤسسـات االعمال زيادة ارباحها وتعزيز وضعها التنافسـي. حيث ان خوارزميات 

التسـوق االلكتروني تسـتغل كل جزء صغير من البيانات المتاحة عن المسـتخدمين لمعرفة ميولهم 

وتفضيالتهم بغية عرض البضائع بامثل طريقة ممكنة تجلب لشـركات التسـوق االلكتروني اكبر ربح 

ممكـن، وال تحلـل هـذه الخوارزميـات البيانـات التي تحصـل عليها مـن تصفح المسـتخدم لالنترنت 

وحسـب بـل قـد تتبـع زيارتـه لالسـواق الحقيقية من خـالل جهـاز تحديد المواقـع المثبـت بجهازه. 

وهـذه الخوارزميـات تمتاز بقابلية التعلم، فعلى سـبيل المثال نتائج البحث باسـتخدام تطبيق كوكل 

االن تختلـف مـن شـخص الخر بناء علـى مايتعلمه التطبيق مـن تفضيالت االشـخاص وميولهم، حتى 

مـع اسـتخدام نفـس الكلمـات الدالليـة للبحث، بـل ان بامكان محرك البحـث كوكل التنبـؤ بما يروم 
المسـتخدم البحـث عنه قبـل تزويده بكامل النـص الداللي. )2(

التسـوق عبـر فيسـبوك: باالضافـة الـى كـوكل فـان لتطبيـق فيسـبوك هـو االخـر خوارزمياته في 

التحليل التي تتيح للتطبيق ان يعرف تفضيالت االشـخاص ويزودهم بما يودون قراءته او مشـاهدته، 

ولـه ميـزة تجاريـة حيـث تسـتطيع اي جهـة ارسـال اعالنـات مخصصـة للعمـالء حسـب اهتماماتهم 

)1(   عدنان مصطفى البار. مصدر سابق. ص.8.

)2(   حسن مازن. تحليل البيانات الضخمة يحدد اذواق التسوق االلكتروني. – صحيفة العرب. العدد 10507 )2017(. 

D9%A7%D8%-84%8A%D9%D9%84%AD%D9%AA%D8%https: //alarab.co.uk/%D8 متاح على الرابط

AE%D%D8%B6%D8%84%D9%A7%AA-%D8%D8%A7%D8%86%D9%A7%8A%D8%D9%A8%D8%84%

-82%D9%A7%D8%88%D9%B0%D8%A3%AF-%D8%AF%D8%AD%D8%8A%D8%D9%-A9%D8%85%9

%83%D9%84%D9%A5%D8%84%D9%A7%D8%-82%D9%88%D9%B3%AA%D8%D8%84%D9%A7%D8%

8A%D9%86%D9%88%D9%B1%AA%D8%D8
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موجهة لهم شـخصيا عبر مايسـمى االسـتهداف الجزئي microtargeting  تتيح للمسـتخدم ان يرى 

مايحتاجـه فعـال فـي حياتـه او مايثير اهتمامه من حاجيـات، مما يزيد من فرصة شـرائه عبر الموقع 

او تفاعلـه مـع االعالنات ممـا يزيد من اربـاح الموقع.)1( 

ثالثـا - تطويـر الخدمـات الحكومية: اصبح بامـكان المختصين بتطوير الخدمـات الحكومية رصد 

مـدى رضـا المواطنيـن عـن الخدمـات الحكوميـة المقدمـة لهم وعلـى ضـوء النتائج المحللـة يمكن 

اسـتنتاج مايلـزم عمله للتطوير والتحسـين. ومن اكبـر المصادر لتلك البيانـات الضخمة هي البيانات 
المسـجلة مـن خالل عمليات التعداد السـكاني والتسـجيل فـي قواعد البيانـات الحكومية.)2(

رابعا - في المجال االكاديمي: رصد المشاكل التعليمية وتحسين خطط التعليم

مؤسسـات التعليـم العالـي لديهـا كـم هائـل مـن البيانـات الضخمـة والتـي تتدفـق مـن كل 

االتجاهـات عبـر تطبيقـات االنترنـت والبرامـج والفصـول الدراسـية عبر االنترنـت واالختبار، وسـائل  
االعـالم االجتماعيـة والمدونـات ومسـوحات الطـالب.)3(

ويمكـن االفـادة مـن تحليل هـذه االنواع مـن البيانات الكبيرة فـي التعليم بهدف تحسـين تعلم 

الطـالب واضفاء الطابع الشـخصي على مسـار الطالب الى اتقان المحتوى مـن خالل التعلم التكيفي 

ممـا ينتـج  عنـه تعلـم افضـل نتيجة لتشـخيص اسـرع واكثر تعمقـا الحتياجـات التعلـم او المتاعب 

التـي تواجهـه اثنـاء عمليـة التعلم بما في ذلك تقييـم المهارات مثل التفكير المنظـم والتعاون وحل 

المشاكل

)1(   المصدر السابق. ص3.

)2(   عدنان مصطفى البار. مصدر سابق. ص. 5

http: //blog. الرابط:  على  متاح  العالي.  التعليم  مؤسسات  في  الكبيرة  البيانات  تحليل  حايك.  هيام     )3(

A7%AA-%D8%D8%A7%D8%86%D9%A7%8A%D8%D9%A8%D8%84%D9%A7%naseej.com/%D8

D8%A4%D8%85%8A-%D9%D9%81%D9%-A9%D8%B1%8A%D8%D9%A8%D8%83%D9%84%D9%

-85%8A%D9%D9%84%D9%B9%AA%D8%D8%84%D9%A7%AA-%D8%D8%A7%D8%B3%D8%B3%

8A%D9%84%D9%A7%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%
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ويمكـن ان توفـر هـذه البيانـات ادوات حديثـة وفعالـة لقيـاس اداء الطـالب للمهـام التعليمية وفي 
تصميم بيئات تعلم وفق احتياجاتهم وتقدم تحليال لردود الفعل الفردية والجماعية للقضايا التعليمية.)1(

البيانـات الكبيـرة سـتبقى فـي مؤخـرة  التـي تفشـل فـي توظيـف  التعليميـة  ان المؤسسـات 

التصنيفـات الجامعيـة الن البيانات هي الوقود االسـتراتيجي الذي يغذي القـرارات ويدفع الى االمام.

علم البيانات: الوظائف االكثر جاذبية
علـم البيانـات Data science يعـرف هـذا العلـم بانـه اسـتخراج المعرفة من كميـات كبيرة من 

 Data البيانـات سـواء كانـت منظمـة او غيـر منظمـة، ويعتبر امتـدادا لمجـال التنقيب عـن البيانات

mining والتحليـالت التنبؤيـة Predictive analytics. ويدخـل ضمـن البيانات غيـر المنظمة انواع 

مختلفـة مـن البيانـات مثـل رسـائل البريـد االلكترونـي والفديـو والصـور والمحتوى الخاص بوسـائل 
التواصـل االجتماعـي وغيرها.)2(

المهمـة االساسـية لعلـم البيانـات هي تحويـل البيانات الخـام وفوضى البيانات الـى معرفة قابلة 

للعمـل عليهـا والتي يمكن اسـتخدامها من قبـل صانعي القرار، كما ان مهمـة اختصاصيو المعلومات 

هـي تسـهيل خلـق المعرفة في المجتمع ومن السـهل ان نـرى التداخل هنا. 

اختصاصيـو المعلومـات كانـو على الدوام يقومـون باعمال كبيرة فـي ادارة المعلومات وتنظيمها 

وهـذه هـي المهـارة االساسـية فـي علوم البيانـات وهي تظهـر بوضوح فـي عملية تنظيـف البيانات 

الكبيـرة. كمـا ان اختصاصيـو المعلومـات كانـو دائمـا الموصـل والناقـل للمعرفـة ولديهـم خبـرة في 
تحويـل المعلومات الـى اسـتراتيجيات وموارد للتحقـق والتعلم.)3(

)1(   عبد الرحمن عويص الجعيد. مصدر سابق. ص. 2

D8%_85%D9%84%D9%B9%https: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8 :2(   الموسوعة الحرة. متاح على الرابط(

 AA%D8%A7%D8%86%D9%A7%8A%D8%D9%A8%D8%84%D9%A7%

الثالث. متاح على  الجزء  الحادي والعشرين:  القرن  الوظائف االكثر جاذبية في  البيانات.  )3(   هيام حايك.علم 

8A%%D9%A8%D8%84%D9%A7%D8%-85%D9%84%D9%B9%http: //blog.naseej.com/%D8 الرابط: 

A6%D8%A7%D8%B8%D8%88%D9%84%D9%A7%D8%88%AA-%D9%D8%A7%D8%86%D9%A7%D8
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اليـوم نـرى الكثيـر مـن االعالنـات عـن الوظائـف ل “عالـم البيانـات” لـذا يحتـاج اختصاصـي 

المعلومـات ان يكـون لديـه المـام بـاالدوات البرمجية التي يمكنهـا تحويل البيانات وان يفهم اسـس 

ادوات اسـترجاع المعلومـات وكيفيـة عمـل الملخصـات الوصفيـة واالختبـارات االساسـية للبيانـات 

الرقميـة وعـرض البيانـات بطريقة فعالة باختصـار ليتمكن اختصاصيو المعلومـات من انجاز مهامهم 

البـد مـن ممارسـة مجموعة من المهارات المتطـورة بحيث تمكنهم من تلبية احتياجات المسـتخدم 

للمعلومـات مـن جهـة وكيفيـة تنظيـف البيانات من جهـة اخرى.

البيانات الضخمة: المخاطر الظاهرة والمستترة
قـد تسـتغل البيانـات الضخمـة فيمـا يسـمى التنميـط النفسـي حيـث يشـرح صاحـب شـركة 

كامبريدج اناليتكا الذي تحمل شـركته شـعار » الداتا تتحكم في كل مانفعله« بان شـركته تسـتخدم 

الداتـا لتغييـر السـلوك وكيـف تتيـح محيطـات البيانـات تحديـد مشـاعر كل شـخص فـي امريـكا 

بدقـة فائقـة واسـتخدامها الحقـا فـي الحمـالت االنتخابية حيـث يتم تقسـيم انواع الشـخصيات الى 

مجموعـات فرعيـة ثـم تسـتخدم عوامـل اخرى لتقسـيم تلـك المجموعـات الفرعية الـى مجموعات 

اصغـر، مايسـهل خلـق رسـائل موجهة بدقة ومصممة لتناسـب كل شـخص تقريبا حسـب احتياجاته 

والنفسـية. العاطفية 

يسـمح موقـع جامعـة كامبريـدج بتجربـة طريقـة التنميـط النفسـي مـن خـالل فيسـبوك عبـر 

الموقـع https: //applymagicsauce.com/ ويسـمح لمسـتخدمه بالتمـدد كشـبكة العنكبوت بين 

بوسـتات االصدقاء على فيسـبوك وطبيعة االصدقاء واليكاتهم وخالل ثواني يسـتطيع تحديد الميول 
الشـخصية التـي توضـح درجة االنفتـاح والسـعادة والتقبـل والعصبية.)1(

مايخبـؤه االنترنـت عنـك: يحـذر باريسـر مـن فقاعـات الترشـيح التي تحصـر نتائج بحـث معين 

نقـوم بـه علـى االنترنـت فيما يعتقد االخير اننـا نريد رؤيته، لكن ليس بالضـرورة مانريد رؤيته فعال. 

A%D8%B0%D8%A7%AC%D8%D8%-B1%AB%D8%D8%83%D9%A3%D8%84%D9%A7%D8%-81%D9%

AB%D8%D8%84%D9%A7%D8%-A1%D8%B2%AC%D8%D8%84%D9%A7%D8%-A9%8A%D8%D9%8

AB%D8%84%D9%A7%

)1(   هيفاء زعيتر. مصدر سابق. ص. 4
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وفقاعـة الفـرد المرشـحة هـي عالـم المعلومـات الفريـد الخـاص بـه علـى االنترنـت، فالموجـود في 

فقاعـة احدهـم يعتمـد علـى مـن يكـون ومايقوم بـه. اي ان الفـرد ال يرى فـي الواقع  ماالـذي يحرر 

بعيـدا عنـه وال يصله.

وتشـكل نبـوءة البيانـات خطرا على اشـكال الصـدف الخالقة والخيـارات العفوية وتهدد بسـحق 

االبـداع والديمقراطيـة ويعطـي باريسـر مثـاال، فيقـول طلبت من مجموعـة من االصدقـاء ان يبحثوا 

فـي كـوكل عن مصر وان يرسـلو لي لقطـات لما حصلو عليه، وقد كانت النتائـج ملفتة جدا فاحدهم 

لـم يحصـل على اي شـئ حـول التظاهرات فـي مصرفي صفحته االولـى من نتائج بحث كـوكل بينما 

اتـت نتائـج بحـث االخر مليئـة بها. يقول اريك شـميت » اصبح من الصعب على الناس مشـاهدة او 

اسـتهالك شـئ لـم يتم بمعنى ما تخصيصه لهـم«. وفيما تجاوزت تكنولوجيـا البيانات الضخمة نقاش 

االطـر القانونيـة والتنظيميـة فاليـزال النقـاش السياسـي / القانونـي حـول اطرهـا االخالقيـة وتالعبها 

بالعقول والعوامل النفسـية شـبه نادر.
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االستنتاجات 
ان تقنية البيانات الضخمة تعتبر واحدة من ثمان تقنيات مستقبلية عظيمة . 1

اهـم مصـادر البيانـات الضخمـة هي بيانـات وسـائل التواصـل االجتماعي وبيانـات محركات . 2

البحـث وبيانـات تبـادل السـلع والتجـارة االلكترونيـة وصور االقمـار الصناعية 

يـزداد االسـتثمار فـي مجـال تقنيـات البيانات الضخمة سـنويا حيـث بلـغ 2000 مليون دوالر . 3

عـام 2011 ووصـل الـى 5000 مليـون دوالر عام 2016.

توجـد العديـد مـن برامـج معالجـة البيانـات الضخمـة ولكـن اكثرهـا اسـتخداما هـو برنامج . 4

هادوب Hadoop حيث يسـتخدم على نطاق واسـع من قبل الشـركات الكبيرة مثل فيسبوك 

ومايكروسـوفت وكـوكل وأبل وامـازون واي بي ام.

يتميـز برنامـج هـادوب بعـدة مميـزات تجعلـه المفضـل فـي عالـم البيانـات الضخمـة منهـا . 5

ان تخزيـن البيانـات باسـتخدامه ارخـص بكثيـر مـن الطـرق السـابقة والسـرعة فـي معالجة 

البيانـات فـي اماكـن تواجدهـا اضافـة الـى قدرتـه علـى معالجـة االعطـال تلقائيا.

يمكـن االفـادة من تحليـل البيانات الضخمة في عـدة مجاالت منها المجال الطبي والتسـوق . 6

االلكترونـي وفـي تحسـين الخدمـات الحكوميـة وفـي المجـال االكاديمـي عـن طريـق رصد 

المشـاكل التعليمية وتحسـين خطـط التعليم.

مـن بيـن الوظائف االكثر جاذبية مسـتقبال هي »عالم البيانات« الذي يقوم بمهمة اسـتخراج . 7

المعرفـة مـن كميـات كبيرة من البيانات سـواء كانـت منظمة ام غير منظمـة ويعتبر امتدادا 

لمجـال التنقيب عن البيانـات والتحليالت التنبؤية.

مـن سـلبيات تحليـل البيانات الضخمة هو سـحق االبـداع والديمقراطية فـي بعض المجاالت . 8

حيـث انها تشـكل خطرا على اشـكال الصـدف الخالقة والخيـارات العفوية.

مقترحات الدراسة 
ان اختصاصيـو المعلومـات يعرفـون قيمة مصـادر المعلومـات التقليدية ولكنهـم اليمتلكون . 1
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الخبـرة الكافيـة لمعرفة القيمـة الحقيقية للبيانات الخام وطـرق التعامل معها حيث المفتاح 

االساسـي لفهمهـا يكـون مع تحليـالت جديدة وقوية، لـذا يحتاج اختصاصيـو المعلومات الى 

معرفـة اساسـيات البيانات الضخمة وكيـف تؤثر على البحوث االكاديمية وكيفية اسـتخدامها 

وايـن يمكـن العثـور عليهـا كما ان مؤسسـات المعلومات تحتاج الن يكـون لها دور في جعل 

مجموعـات البيانـات الكبيـرة اكثـر فائـدة واكثـر وضوحـا ويمكـن الوصـول اليها عـن طريق 

تصنيفهـا وتصميـم المخططـات الفوقية ومنهجة طرق اسـترجاعها

يحتـاج اختصاصيـو المعلومـات الذيـن يعملون في اماكـن لها صلة بقطاع االعمـال ان يعرفو . 2

كيـف يمكـن للشـركات االفـادة مـن اشـكال البيانـات الضخمـة وكيـف يوفـر التنقيـب عـن 

البيانـات ميزة تنافسـية.

يمكـن للمؤسسـات التعليميـة تحليل البيانـات الضخمة عن الطلبة بهدف قيـاس فعالية اداء . 3

الطـالب للمهـام التعليمية ومن ثم تحسـين خطط التعليم.

يمكـن للمكتبـات والمؤسسـات البحثية ان تسـتفيد من تحليل البيانـات الضخمة في تحديد . 4

االتجاهـات البحثيـة للعلمـاء والباحثيـن ومن ثم توظيـف ذلك في عمليات التزويد والشـراء 

لمقتنياتهـا مـن المصادر في المجـاالت الموضوعية التي يحتاجها المسـتفيدون. 

مـن الضـروري تحديـث وتطويـر المناهج الدراسـية في اقسـام علـم المعلومـات والمكتبات . 5

لتشـمل علـم البيانات الذي يعنـى بتحويل البيانات الخام وفوضى البيانـات الى معرفة قابلة 

للعمـل عليهـا والتـي يمكـن اسـتخدامها مـن قبـل صانعي القـرار، كمـا ان مهمـة اختصاصيو 

المعلومـات هـي تسـهيل خلـق المعرفـة فـي المجتمع ومن السـهل ان نـرى التداخل هنا.
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الملخص 
لقـد ألقـت التحـوالت الرقمية المتسـارعة بظاللهـا المتعددة علـى علوم المكتبـات والمعلومات 

بالجامعـات الجزائريـة، ولم تجد مناصـا من مواكبة مختلف التغيرات التكنولوجية لتحسـين وتطوير 

المحتويـات التعليمية لمختلف مسـتويات التدريس.

ويعتبـر معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسـنطينة2.  وقسـم المكتبـات والعلوم الوثائقية 

بجامعة باجي مختار بعنابة  من أبرز  المؤسسـات التعليمية التي تأقلمت مع متغيرات التكنولوجيا 

الحديثـة، وذلـك بتطويـر المـواد  الكالسـيكية وكـذا  اسـتحداث وإضافة مقاييس جديـدة ذات عالقة 

بالفضـاء الرقمي وتأثيرات  أجيـال الويب المختلفة.  

وإذا كان واقـع التجريـب يتسـم بالكثيـر مـن الخصائص والمميـزات التقنية، فإن مسـتقبل 

علوم المكتبات والتوثيق بهما سيشـهد تغييرات هائلة، وذلك في ظل االبتكارات واالختراعات 

المتعـددة التـي نشـهدها  يوميـا فـي مختلـف مناحـي الحياة.بيـد أن كل معهـد أو قسـم لـه 

خصوصياتـه واجتهاداته التي تميـزه عن اآلخر.     

مـن ثمـة، فـإن هـذه الورقـة تحـاول إجـراء مقارنـة بيـن تأثيـرات التحـوالت الرقمية علـى برامج 

ومحتويـات التدريـس بـكل من المؤسسـتين، مـع إبراز التشـابه واالختالف بينهما، مع ذكر األسـباب، 

وتحليـل النتائـج  للخـروج بنمـوذج بيداغوجـي أكثـر تأقلما وتكيفا مـع التطـورات التكنولوجية. 

الكلمات المفتاحية: 
علـوم المكتبـات والمعلومـات، البيئـة الرقميـة، التأهيل األكاديمـي، المقـررات التعليمية، معهد 

علـم المكتبـات التوثيـق، جامعـة قسـنطينة2، قسـم المكتبـات والعلـوم الوثائقيـة  بجامعـة باجـي 

مختـار بعنابة
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مقدمة 
لقـد هـدف إصالح التعليـم العالي في الجزائر  إلى تمكين جامعاتنا مـن رفع التحديات العديدة 

الناجمـة عـن التحـوالت العميقـة للمحيـط العالمـي الجديد، إنه إصالح شـامل في تصـوره، تدريجي 

واندماجـي فـي تنفيـذه، وهويضمن تكوينـا مواكبا للمعاييـر الدولية مع الحفاظ علـى طابع الخدمة 

العموميـة للجامعـة.و مـن ذاك مواكبـة التحـوالت الرقمية عند تبنـي أو إدخال تعديـالت و تغييرات 

فـي مضاميـن البرامـج التعليميـة ومقـررات المقاييـس المددرجـة تحـت تأثيـر البيئـة االلكترونية و 

الفضـاء الرقمي.

ومـن ثمـة شـرعت بعض معاهـد المكتبـات و المعلومـات الجزائريـة العريقة فـي ادخال 

نظـام  LMD  منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات، ومنهـا معهد علـم المكتبـات و التويثـق بجامعة 

قسـتطينة2  عبد الحميد مهري، كما تم اسـتحداث أقسـام جديدة في التخصص نفسـه ومنها 

قسـم المكتبـات والعلـوم الوثائقيـة  بجامعـة باجـي مختـار بعنابـة.و الغايـة المشـتركة هـو 

تسـاوي فـرص االلتحـاق للجميع دون اقصاء، فضال عن فتح مجـاالت نظام جديد مع االحتفاظ 

ببعـض المقـررات الكالسـيكية المتوارثة عن النظـام التقليدي،والذي احتـاج لتصحيح  مختلف  

االختالالت عبر تقويم شـامل وعميق، وذلك سـواء على مسـتوى التسـيير أواآلداء والمردودية، 

و توظيـف التقنيـات الحديثـة و األجهـزة التكنولوجية  لتجسـيد  التأقلـم الفعلي مع التحوالت 

الرقمية.

اإلشكالية      
إن الضغـوط التـي تواجههـا العديـد من معاهد و أقسـام علـوم  المكتبات  الجامعـات الجزائرية  

إلصـالح نظمهـا التعليمية ليسـت نتاجاً للتغير التقني و التحـوالت الرقمية فقط كما يعتقد الكثيرون، 

وإنمـا هـي فـي الحقيقـة نتاج لقـوى متنوعـة ومتفاوتة فـي طبيعتها وتأثيرهـا. هذه القـوى المؤثرة 

تشمــــل – إلـى جانـب الثـورة المعلوماتيـة – التغييـر المفاهيمـي حـول الكيفيـة التـي يتعلـم بهـا 

الفـرد، فأسـاليب التعليـم والتعلـم الحديثـة المعتمـدة على هـذا التغير تتناغـم مرتكزاتهـا ومبادئها 

مـع متطلبـات الحيـاة والعمـل فـي األلفية الثالثة مـن جهة ومع إمكانـات التقنية من جهـــة أخرى.
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و مـن أهـم  المشـكالت الرئيسـة التـي تواجـه التعليـم الجامعـي، مشـكلة الحافـز )الدافعيـة( 

للتعلـم،و مشـكلة نقـل التعلـم الجامعـي إلـى المواقف الحياتيـة، ثم  دمـج التقنية فـي التعليم في 

ضـوء التحـوالت الرقميـة.و مـن ثمـة فـإن المعرفـة تبنى وال تنقـل) بناء المعرفـة(، كمـا  أن المعرفة 

عمليـة تعاونيـة  تتضافـر فيهـا  الجهـود  مـع تطبيقـات التقنيـات الحديثـة و تكنولوجيـات الفضـاء 

الرقمي.

و قـد وجـدت معاهد و أقسـام علـوم المكتبات بالجامعات الجزائرية نفسـها مجبرة على مواكبة 

التطـورات التكنولوجيـة و توفيـر  مختلـف  األجهـزة و الوسـائل التقنيـة فـي العمليـة التعليميـة، و 

بالتالـي حتميـة  إجـراء  طفـرة هائلـة فـي  محتـوى  المـواد و المقاييـس للتأقلم مع سـوق المحيط 

الداخلـي  و الخارجي)1(. 

و علـى ضـوء ذلـك يمكـن طـرح تسـاؤالت الدراسـة كمـا يلـي: إلـى أي مـدى أثـرت  التحـوالت 

الرقمية على تطورات معهد و قسـم المكتبات  التويثق بجامعة قسـنطينة2، بجامعة عنابة؟   كيف  

تتجلـى مظاهـر  تأثيـر  التحـوالت الرقميـة فـي  كال  المؤسسـتين ؟  ما هـي التعديـالت و التغييرات 

التـي أجريـت عليهمـا  فـي ظـل البيئـة االلكترونية و الواقع  الرقمـي ؟    ما هي  طبيعـة التحديثات 

و التحيينـات فـي برنامـج المقـررات التعليميـة وفـق التحـوالت الرقميـة ؟  مـا هـي أوجـه الشـبه و 

االختـالف بيـن المؤسسـتين فـي مضاميـن المقاييـس و المواد المدرسـة فيهما ؟

المنهجية 
لقـد اعتمدنـا علـى المنهـج الوصفـي إلنجاز هذه الدراسـة و تحليـل المعطيـات و نتائج البحث، 

و كـذا المنهـج المقـارن  بيـن معهد علم المكتبات بجامعة قسـتطينة2 نفسـه وكذا قسـم المكتبات 

بعنابة.وذلـك برصـد كل المقـررات المدرسـة فـي كل منهمـا، و بطريقة تصاعدية  من السـنة االولى 

بالجامعات  والمعلومات  المكتبات  علوم  ومستقبل  واقع  على  وأثرها  الرقمية  التحوالت  بوكرزازة.  كمال    )1(

الجزائرية: دراسة مقارنة  بين تجربتي  معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسنطينة2 وقسم المكتبات 

والعلوم الوثائقية  بجامعة باجي مختار بعنابة. المؤتمر الدولي األول: واقع أنظمة المعلومات والتوثيق في 

ظل التحوالت الجديدة والرهانات المستقبلية 

يومي 09/08 مارس2017
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ليسـانس إلى غاية  السـنة الثانية ماسـتر، مبرزين المقاييس المشـتركة و تلك التي  تختلف بينهما.

م المعرفي بالجامعات  و التحوالت الرقمية  التقدُّ
م المعرفـي ” يقصـد بـه ” التنميـة المعرفية “، التي تشـكل جــزء من ” التنمية الشـاملة  ” التقـدُّ

“حيـث أن ” التحـدي المعرفـي ” المعاصـر، هـو جـزء مـن التحـدي األكبـر، أي مواكبـة التحـوالت 

الرقميـة، و كمـا أن ” التقنيـة ” و ” العلـم ” ونحوهما من وســائل المعرفة هم المدخل إلى مواجهة 

ب علـى ِصعابه، لـذا أصبح موضـوع المجتمعات المتقدمـة اليوم هو  ذلـك التحـدي، وأدواتـه والتغلُـّ

بـزوغ ” مجتمـع المعرفـة ” والتفاعـل مع متطلباتـه ومقتضياته.

كمـا تواجـه المؤسسـات التعلمية الجامعيـة تبايناً ملحوظاً بيـن توقعات الطـالب وأصحاب العمل 

مـن جهـة، وقـدرة هـذه المؤسسـات على تلبيـة حاجاتهم من جهـة أخرى، مـا يزيد الضغـوط الملقاة 

عليهـا بهـدف تطويـر برامجها التعليمية والحفاظ على االسـتمرارية وتحقيق الربح، فـي إطار التغيرات 
المسـتمرة التـي تشـهدها القوانين التنظيمية والمنافسـة المحتدمة والحاجة إلـى التمويل.)1(

وشـّكل هـذا الموضـوع مـادة النقـاش األسـاس ضمـن عـرض قدمتـه »ديلويـت« خـالل »القمـة 

العالميـة للحكومـات 2016« التـي عقـدت فـي دبي وحضرها أكثـر من ثالثة آالف مسـؤول حكومي 

مـن مختلـف أنحـاء العالـم.  و تدخـل أحد الخبـراء مبرزا  تزايـد الضغوط على المؤسسـات التربوية 

لتقـدم طروحـاً مؤثـرة وفاعلـة حـول أهدافهـا المتعلقة بالتوظيـف والحـراك االجتماعـي واالندماج. 

ولقـد عملـت الجامعـات خـالل األعـوام الماضيـة علـى تقديـم التعليـم وفـق نمط أوحـد للطالب ال 

يناسـب المتطلبـات المختلفـة للتعامـل مع التحديات المرتبطـة بازدياد أعداد الطـالب والحاجة إلى 

التحـول الرقمـي. إال أّن طـالب اليـوم يطالبـون بمقاربـات أكثـر تخصصـاً وشـخصية في حيـن ال تزال 
الجامعـات غيـر قـادرة علـى تحديـد اإلمكانـات المادية الالزمـة لتلبية تلـك الحاجـات الخاصة.)2(

كمـا أبـرز اسـتطالع  »ديلويـت« األخيـر بعنـوان »رحلـة الحكومـة نحو التحـول الرقمـي« والذي 

الرقمي.متواجد على  التحول  يواجه متطلبات  المنطقة  العالي في  التعليم  اللندنية. قطاع  الحياة   )1(  جريدة  

13934585/http: //www.alhayat.com/m/story 2016/01/12 خط.تاريخ الزيارة

)2(  المرجع السابق.
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شـارك فيـه أكثـر مـن 1200 مسـؤول حكومي من أكثر من 70 بلـداً، تتواجد المؤسسـات العامة ومن 

بينهـا المؤسسـات التربوية فـي مراحل مختلفة من التحول الرقمي في وقـت يواجه بعضها تحديات 

متعـددة تمنعهـا من االسـتفادة من تحـوالت التكنولوجيا الرقمية.

وعلـى سـبيل المثـال، تعتبـر 87 فـي المئـة مـن المؤسسـات التربوية التي شـملها االسـتطالع أّن 

إدارة ثقافـة المؤسسـة هـي من أهم التحديات التي تواجهها، فيمـا يعتبر  أكثر من 75 في المئة من 

المشـاركين باالسـتطالع مـن قطـاع التعليـم العالي أنهـم غير راضين عـن الموردين الذيـن يتعاملون 

معهم. وأظهر االسـتطالع أّن نسـبة ضئيلة من المؤسسـات الجامعية المشـاركة فيه تقع ضمن خانة 

المؤسسـات الناضجـة رقميـاً فيمـا ال تزال معظـم الحكومات في المراحل األولـى أو في طور التحول 

الرقمي.

كمـا شـرح الرئيـس المسـؤول عن القطاع العـام في »ديلويـت«، مايك تورلي، خـالل القمة كيف 

يمكـن للتحليـالت أن تسـاعد الجامعات على إجراء التغيير في عملية إرشـاد الطـالب بطريقة فردية 

واسـتباقية ومسـتندة إلـى الوقائع. وقـال: »إّن المؤشـرات والتوقعات الناتجة مـن التحليالت الخاصة 

بالطـالب يمكـن أن تحـول الخدمـات المقدمة للطالب لتصبح أكثر شـخصية واسـتباقية وغير مكلفة 

مقارنـة بالجلسـات اإلرشـادية الفرديـة. مـا سيسـمح للمرشـدين والمدرسـين الخاصيـن والمعلميـن، 

بالتركيـز فـي وقتهـم الضيـق على الطـالب الذين يحتاجـون إلى متابعـة، فيتمكن هـؤالء من تحقيق 

نتائج أفضل في مسـيرتهم الدراسـية«.

مفهوم المعرفة االلكترونية 
 وهـي المعرفـة التـي يتـم تداولهـا على الشـبكة )الداخليـة –الخارجيـة –االنترنت( وفـق نماذج 

األعمـال اإللكترونيـة بمـا يحقق رافعـة األصول الرقمية )منتجـات وخدمات رقمية(والوصول الواسـع 

والمـرن إليهـا فـي زمـان وفـي أي مكان مسـتندة إلى بنيـة تحتية فعالـة وثقافة قائمة على التقاسـم 

علـى نطاق واسـع داخل الشـركة وخارجها.

خصائص المعرفة اإللكترونية: 
-المعرفـة اإللكترونيـة هـي من إنتـاج اإلنترنت ومعرفة يتـم تداولها على الشـبكة والوصول إليها 
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عن طريق التشـبيك الفائق. 

-هي نماذج قائمة على النقرات خالفا لنماذج األعمال القائمة على األحجار.

-المعرفة اإللكترونية وثيقة الصلة بالمنتجات الرقمية وبرامج التعلم اإللكتروني.

- تعمل في سوق حيث وصول الناس إليها بال حدود.

ومن أدوات العمل التشارك في المعرفة االلكترونية  نجد التعليم اإللكتروني

تأثير التحوالت الرقمية و  التعليم اإللكتروني
منهـا  اإلنجليزيـة  اللغـة  فـي  مختلفـة  بأشكــــال  اإللكترونــــي  التعلـــــم  مصطلــــح  يأتـي 

)E-learning،e-learning، Elarning، Electronic learning(. ومهمـا كان شـكل كتابة المصطلح، 

فـإن مفهـوم التعلـم اإللكترونـي فـي جوهـره وأبعـاده ومضامينـه يعنـي »عمليـة تحويـل التعليـم 

التقليـدي )وجهـاً لوجـه( الـى شـكل رقمـي لالسـتخدام عـن بعـد »)Oliver، 2002(. وهنـاك مـن 

الباحثيـن مـن يـرى أن التعلـم اإللكترونـي هـو« أحـد الوسـائل التعليمية التـي تعتمد علـى تقنيات 

االتصـاالت اإللكترونيـة وتقنيـات الخدمـة الذاتيـة إلتاحـة المعرفـة للذيـن ينتشـرون خـارج قاعـات 

الدراسـة »  )Bush،1997(.كما توجد تعريفات للتعلم اإللكتروني تسـتند الى مستوياته. فالتعلـــــم 

اإللكترونــي المتزامن )Synchronous e-learning(  يعني أن جميع الطلبة والمدرسـين يتواصلون 

معـاً فـي وقـت واحـد تقريبـاً ووفـق جدول زمنـي محـدد مسـبقاً ليتلقـون ويتبادلـون المعرفة على 

 Asynchronous( الخط مما يسهل من عملية التعلم. أمــا التعلــــم اإللكترونــي غيـــر المتزامــن

e-learning( فهويعطـي المعنـى التقليـدي للتعلـم اإللكترونـي حيث يقـوم الطلبة بإنجـاز مهامهم 

الدراسـية بشـكل ذاتـي وفـي الوقـت الذي يالئمهـم وذلك باالعتماد علـى األقراص المدمجة وشـبكة 

اإلنترانـت أواإلنترنـت. وقـد يحصـل نوع مـن المداخالت مع المدرسـين من خالل لوحـات اإلعالنات 

علـى الشـبكة والبريـد اإللكتروني، أوقد يكون بشـكل ذاتي بالكامل ومسـنود بالروابـط الى المراجع 

وإنتشـار  تنامـي  بالتحديـد  المنصرمـة  الخمـس  السـنوات  شـهدت  بدالً عن مدرس حقيقي  

المؤسسـات والجمعيـات والمجاميـع التي تـروج للتعلم اإللكترونـي أوالتعلم عن بعـد، أوالتي تقدم 

إرشـادات ونصائـح لألفـراد  والمجاميـع والـدول الراغبة في استكشـاف هـذا العالم وفوائـده الجمة.



321  ............................................................................................................... ش.ر.ةال  لدة. . ع

ويطلـق علـى مثـل هذه المبادرات تسـمية األوراق البيضـاء )White papers( ذلك أن كل ورقة من 

هـذه األوراق تقـدم إرشـادات وخدمـات ذات نفـع عـام وخاص.

يمكـن اعتبار التعليم اإللكتروني أسـلوبا من أسـاليب التعليم لتقديـم  المحتوى التعليمي وإيصال 

المهارات والمفاهيم للمتعلم على تقنيات المعلومات واالتصاالت للتحوالت الرقمية.  و ذلك  بالشكل 

الـذي يتيح للطالـب التفاعـل النشـيط مـع المحتوى والمـدرس والزمالء بصـورة متزامنة وغيـر متزامنة 

فـي الوقـت والمـكان والسـرعة التي تناسـب ظروف المتعلـم وقدرتـه،وإدارة كافة الفعاليـات العلمية 
التعليميـة ومتطلباتها بشـكل إلكتروني مـن خالل األنظمة اإللكترونيـة المخصصة لذلك.)1(

كمـا أن اسـتخدام الوسـائل التكنولوجيـة الحديثـة فـي تقييـم الطالـب أعطـى فعاليـة و نجاعـة 

ملحوظـة، وذلـك لوجـود أدوات تقـوم بتقييـم درجـات الطالـب بنـاًء علـى االختبـارات التـي قـام 

باجتيازهـا. و توفّـر أيضـا علـى مدار الوقت لدراسـة المادة والقيـام باألبحاث المتعلقـة بها حيث إّن 

المعلومـات المطلوبـة متوفّـرة علـى شـبكة اإلنترنت.واألهـم مـن ذلك كلـه تحّكم الطالـب بالوقت 

المناسـب لـه للدراسـة وتنظيـم وقتـه ومسـؤولياته دون الحاجـة إلـى الذهـاب شـخصيّاً إلى القسـم 

الجامعي.

تكيف المدرس والتعليم الرقمي
عندمـا يتحـول أعضـاء هيئة التدريس من الجلـوس خلف منصة المحاضرات إلـى الوقوف بجوار 

أجهزة الحاسـوب المحمول أو أمام الكاميرات – أو كليهما – فإن الشـغل الشـاغل أمام إدارات تقنية 

المعلومـات فـي المؤسسـات األكاديميـة هـو كيفيـة مسـاعدة أعضـاء هيئـة التدريس علـى التحول 

السـلس إلـى عصـر التعلـم الرقمـي)2(. و قـد ثبـت بنـاء على نتائـج بعض الدراسـات المسـحية حول 

)1(  أميمة سميح الزين. التحول لعصر التعلم الرقمي تقدم معرفي أم تقهقر منهجي. بالمؤتمر الدولي الحادي 

عشر لمركز جيل البحث العلمي حول التعلم بعصر التكنولوجيا الرقمية، االتحاد العالمي للمؤسسات العلمية 

بالتعاون مع جامعة طرابلس لبنان. 22 - و24 أبريل 2016. مركز جيل البحث العلمي، 2016 .ص.9.

)2(   الفرماوي، أحمد. التحول لعصر التعلم الرقمي ودمج التقنية في التدريس..متاح على الخط.تاريخ االطالع  

2016-01-15
http: //blog.naseej.com/2013/11/26/cloud-computing-in-campus-survey
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الحوسـبة األكاديميـة لعـام 2013  بـأن كبـار مسـئولي التقنيـة في 451 كليـة وجامعة قامـوا بترتيب 

أولويات تقنية المعلومات في المؤسسـات التي يعملون بها.)1( وال شـك أن الكفاءة والقدرة من أهم 

العناصـر التـي يتوجـب توافرهـا لـدى المـدرس لتحقيق النجـاح الذاتي فـي تدبير الشـؤون التريوية 

والتعليميـة خاصـة فـي زمن غزو التكنولوجيا للحياة المدرسـية والموؤسسـات العامـة والخاصة.

حيـث “إن أي اسـتتخدام للوسـائل التقنيـة الحديثـة فـي أي مجـال مـن مجـاالت الحيـاة البد أن 

تصاحبـه قـدرة وكفـاءة علـى اسـتخدام تلـك الوسـائل واالسـتفادة منها في ذلـك المجـال، فالمدرس 

سـيظل يسـعى إلى تدريب المتعلمين ويدير العمليات التعلمية، ويقود إلى تمرير التقنية للمتعلم 

بسالسـة ومرونـة، إنمـا و كمـا أن هناك حدوث تغيـر في الوضـع التعليمي التعلمي باعتمـاد التقنية 

الرقميـة فـإن هنـاك كذلـك تغيير في وضعيـة الفاعليـن أو الثالـوث االتربوي المؤلف مـن المدرس/ 

المتعلم/والصيغةالتعليميـة التعلميـة، هـذا التطـور سـيقود ربمـا الـى تخلخل في بنيـة العالقة التي 

تجمـع هـذا الثالـوث وهذا ما يدل على أن هناك فعال تغير من ان المعلم ” كونه مصدر للمعلومات 

الـى كونـه ميسـرا ومدربا ومنظما ومخططـا للعماية التعلميـة/ التَعلُمية وغير ذلك مـن االدوار التي 

يقتضيهـا تحـول المتعلم من مسـتقبل سـلبي للمعلومات الـى متعلم فعال وهـذا الموقف التعليمي 

يتـم فـي بيئة غنيـة بمصادر المعلومـات وتقنية المعلومـات واالتصاالت.

بنـاًء علـى التحـول فـي نمـوذج التعليـم مـن تعليـم موّجـه بوسـاطة المعلـم إلـى تعليـم موّجه 

بوسـاطة المتعلـم نتيجـة التحـول، يتوقـع التربويـون تحوالً جــوهرياً فـي دور المعلـم. يوضح هذه 
التحـوالت: )2(

بيئات التعلم الموّجهة بوساطة المتعلم بيئات التعلم الموّجهة بوساطة المعلم

إلى من

- مستشار معلوماتي  - مصدر وحيد للمعلومات 

- موّجه ومدرب وميسر للتعلم  - مقدم للمعلومات

)1(  المرجع نفسه

)2(  بدر بن عبد الله، الصالح. مستقبل تقنية التعليم ودورها في إحداث التغيير النوعي في طرق التعليم والتعلم. 

الرياض: مركز البحوث التربوية،2003.ص.67.
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- مصمم ومطور للمادة الدراسية - ناقل للمادة الدراسية 

- مرشد أكاديمي  - العمل مع مجموعة طالبية كبيرة

- عضو في فريق تعاوني.  - العزلة في القاعات الدراسية 

شكل  التحوالت في دور المعلم
أنمـا يبقـى المعلـم موجهـا يربـي القيـم فـي نفـس الطالـب مـن خـالل مـا ِيُسـمى ب ” التعليم 

الموجـه” مـن تصويب مسـار المتعلمين لجهة سـالمة التعامل مع بعـض المواقع خاصة التي تخدش 

الحيـاء وتـؤذي النفـس وتثيـر النعـرات كـي ال يقعـوا في مـا يسـمى     “االنحـراف الرقمي”فنحصل 

علـى نتائـج عكسـيةال تخدم مسـار القيـم والتنمية والتعلـم الهادف.

  نظم التعليم الذكية و المعرفة  وفق التحوالت الرقمية  
ترتبـط نظـم التعليـم الذكيـة بدرجة كبيـرة بالتكنولوجيـا المبنية علـى المعرفـة المنضوية تحت 

تأثيـرات التحـوالت  الرقميـة، حتـى أن نظـم التعليم الذكية يمكـن أن يطلق عليها »نظـم مبنية على 

المعرفة« Knowledge Based Systems، ويسـتخدم هذا المصطلح أيًضا كمرادف لمصطلح النظم 

الخبيـرة، ويفـرض هـذا المفهـوم شـكال هيكليًـا خاًصـا علـى النظـام البرمجي لهـذه النظـم يميز بين 

عـرض المعرفـة وعمليـات التفكير واالسـتنتاج المنطقي المرتبطة بهـذه المعرفة.

وحتـى يمكـن لنظـم التعليـم الذكية أن تقدم تعليًمـا مرنًا فعاال يحاكى المعلم البشـرى ويتحقق 

مـن خاللـه األهـداف التعليميـة المرغوبـة، يجـب أن تحتوى هذه النظـم على نمـاذج معرفية لثالثة 

عناصـر أساسـية للعمليـة التعليميـة هـي: “المحتـوى أوالمجـال التعليمـي” المطلـوب تدريسـه، 

“اسـتراتيجيات التدريـس” التـي يجب أن تتبع في تدريـس المحتوى التعليمـي، و”الطالب” الموجه 
إليـه البرنامـج التعليمي.)1(

كمـا تحتـوى تلـك النظـم التعليميـة الذكيـة علـى »واجهــة تفاعــل« ذات طبيعة خاصة تسـمح 

بالربـط بيـن هـذه النمـاذج المعرفيـة الثالثـة للنظام والطالب المسـتخدم لـه. وغالبًا مـا يكون ذلك 

الترابـط والتفاعـل باللغـة الطبيعيـة للطالـب، ممـا يسـهم فـي تحقيـق الهـدف المنشـود مـن هـذه 

)1(  بدر بن عبد الله، الصالح.المرجع السابق.ص.101.
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النظـم، المتمثـل فـى التدريـس الفعـال للطالـب الفـردي مـن خـالل اسـتراتيجيات تدريـس متنوعة 

تتناسـب مـع طبيعتـه، ومـن خـالل التفاعـل المتبـادل بيـن الطالـب والبرنامـج فـي االتجاهيـن )من 

الطالـب إلـى البرنامـج ومـن البرنامـج إلـى الطالـب(، والقيـام باالستكشـافات واالسـتنتاجات وحـل 

المشـكالت… وغيـر ذلـك مـن العمليـات التـي تقـوده نحوالتعلـم اإليجابـي الفعال. 

اإلستراتيجية تقود التحوالت الرقمية قبل التكنولوجيا 
فـي ظـل التطـورات الرقميـة التـي يشـهدها العالم، وازديـاد أهميـة اإلسـتراتيجيات الرقمية لدى 

الشـركات، أصـدرت ديلويـت تقريـراً جديداً تؤكـد فيه أّن عمل المؤسسـات وفقاً إلسـتراتيجية رقمية 

واضحـة هـو العامـل األساسـي فـي بنـاء قدرتهـا علـى تحقيـق التحـوالت الرقميـة وإعـادة هيكلـة 
أعمالها.)1(

وفي هذا اإلطار، علق أحد الخبراء  ب: »أّن العمل وفقاً السـتراتيجية رقمية واضحة أمر أساسـي. 

وبالتالـي، وحدهـا المؤسسـات و هيئـات التعليـم التـي تعمـل على وضـع اسـتراتيجيات رقمية على 

المسـتوى الداخلـي هـي التـي تمضـي قدمـاً. وتتميز هـذه المؤسسـات باحتضانهـا لمبـادئ اإلبتكار 

والتعـاون، ووجـود مـدراء يقدرون أهميـة التكنولوجيا وتأثيرهـا على األعمال، وأهميـة الحفاظ على 

المواهـب وتطويرها في اسـتمرار التقـدم الرقمي«

وتتضّمن الخالصات األساسية للتقرير النقاط التالية: 

- االستراتيجيات الرقمية تدفع بالنضوج الرقمي قدماً

- قوة استراتيجية التحول الرقمي تكمن في نطاقها وأهدافها.

- إتخـاذ الحلـول للمشـاكل و المخاطـر يشـكل معيـاراً تعليميـا، حيـث تعتبر المؤسـات الناضجة 

رقميـاً أكثـر قـدرة علـى اتخـاذ المخاطر مـن تلك األقـل نضجاً. 

- مديرو  المؤسسات التعليمية  يتحكمون بجدول أعمال النشاطات الرقمية 

)1(  Gerald C. Kane. strategy not technology drives digital-transformation. MITSloan  Management 
review. July 14, 2015.p.15.
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- تعزيز ابتكار التقنيات الرقمية أمر ضروري.)1(

الدراسة الميدانية
تعريف بمعهد علم المكتبات والتوثيق جامعة قسنطينة2  عبد الحميد مهري: 

ينتمـي معهـد علـم المكتبـات والتوثيـق حاليـا إلى جامعـة قسـنطينة 2 ، والتي أنشـئت بموجب 

المرسـوم التنفيـذي رقم 11-401 المـؤرخ في 28 نوفمبـر 2011، حيث يتشـكل معهد علـم المكتبات 

والتوثيـق حاليـا من قسـمين هما :  قسـم المكتبـات ومراكز التوثيق وقسـم التقنيات األرشـيفية، وقد 

أنشـئ بموجـب القـرار الـوزاري رقم 424 المـؤرخ في 12 نوفمبـر 2012.و قـد كان المعهـد أول مـن 

اعتمـد تطبيـق نظام LMD فـي علوم المكتبات على المسـتوى الوطنـي ابتداء من عـام 2006-2005. 

و قد أصبح المعهد قطب امتياز، حيث أصبح ذا  تسـجيل وطني لكل حاملي شـهادات البكالوريا 

مـن مختلـف جهـات الوطن.وترجع نشـأة معهد علـم المكتبات إلى سـنة 1982، لتكويـن دفعة من 

حاملـي الدبلـوم العالـي للمكتبييـن، تلتهـا دفعـات لتكويـن التقنييـن، وكـذا الليسـانس، اجتهد هذا 

المعهـد لتطويـر هـذا التخصص بمـا كان يملكه من أسـاتذة رغم قلتهم، وكذلك من خالل االسـتعانة 

بالخبـرات العربية، واألجنبية.

وقـد مـر المعهـد بمراحـل متعـددة أهمها تـم تحويله إلى قسـم علـم المكتبات في إطـار نظام 

الكليـات سـنة 1998، حيـث أسـند إلى كلية العلـوم اإلنسـانية واالجتماعية. خالل هـذه المرحلة أي 

فـي كنـف كليـة العلوم اإلنسـانية واالجتماعية عرف القسـم تطورا كبيرا على جميـع األصعدة، فعلى 

مسـتوى البحـث العلمـي توج بإنشـاء ثالثـة مخابر بحثية اسـتقطبت مختلف األسـاتذة الباحثين. 

ومـن ناحيـة التأطيـر فقـد تدعم القسـم بعدد مهم من األسـاتذة من ذوي الدرجـات العليا، ومن 

الناحية البيداغوجية اسـتقطب القسـم عددا كبيرا من الطلبة في مسـتويات الليسـانس والماجسـتير 

والدكتـوراه، وقـد عمـل القسـم علـى تخريـج دفعـات مـن حاملـي الماجسـتير كانـت أساسـا لفتـح 

تخصصـات المكتبـات والمعلومـات في العديد مـن الجامعات، وخاصة بالناحية الشـرقية من الوطن 

)1(  Gerald C. Kane..p.15.
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هـذا ماجعلـه ا ليرتقي إلـى مرتبة قطب امتيـاز كمعهد لعلم المكتبـات والتوثيق.)1( 

تعريف بقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية بجامعة باجي مختار عنابة: 

يعتبـر قسـم علـم المكتبـات بجامعـة باجـي مختـار عنابـة مـن األقسـام الحديثـة التـي ترافـق 

ظهورهـا مـع تطبيق نظـام LMD ، حيث بدأ عملية التكوين خالل الموسـم الجامعي 2006/ 2007، 

أنشـئ اسـتجابة لالحتياجـات التي يشـهدها السـوق في مجال اإلطـارات المتخصصة للعمل وتسـيير 

مؤسسـات المكتبـات، األرشـيف والتوثيـق خاصـة في الشـرق الجزائر.

ينتمـي قسـم علـم المكتبات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية واالجتماعية، يقوم القسـم بتخريج 

دفعات الطلبة في مسـتويي الليسـانس و الماسـتر منذ سـنة 2009 بطريقة متواصلة، ويكون خالل 

السـنة الجامعيـة الحاليـة 2016/2015 أكثـر مـن 330 طالبـا في كل المسـتويات، بما فيهـا 05 طلبة 

في طـور الدكتوراه.

مقارنـة بيـن المـواد التعليميـة وتأثيـر التحـوالت الرقميـة علـى برامـج التعليـم، بيـن معهد علم 

المكتبـات والتوثيـق بجامعـة قسـنطينة -2- وقسـم علم المكتبـات والعلوم الوثائقيـة بجامعة باجي 

مختـار عنابة: 

يتميـز  معهـد علـم المكتبـات والتوثيق بجامعة قسـنطينة -2- حاليا  بوجود تمازج بين مشـروع 

جديـد- قطـب امتيـاز- بـدأ تطبيقـه منـذ سـنتين وسـيعمم نهائيـا  وبيـن  مشـروع قديـم  ينتظـر 

اسـتكماله و االنتهـاء منـه. و توضيـح ذلـك أنـه يتواجـد  تخصصان يدرسـان ابتداءا من السـنة الثانية 

ليسـانس همـا: تخصـص مكتبات ومراكـز المعلومات وتخصص تقنيات أرشـيفية فـي النظام الجديد، 

بينما في النظام القديم المؤقت  من السـنة الثالثة ليسـانس إلى السـنة الثانية ماسـتر يتيح تخصصا 

ثالثـا وهـو تخصـص تكنولوجيـا المعلومـات والتوثيق وذلك السـتكمال تدريس هـذا التخصص ضمن 

عـرض التكويـن السـابق. فـي حيـن أن فـي قسـم علـم المكتبـات والعلـوم الوثائقية بجامعـة باجي 

مختـار عنابـة السـنة أولى ليسـانس يدرسـون جذع مشـترك علـوم إنسـانية واجتماعية، وابتـداءا من 

السـنة الثانيـة يتيـح تخصـص وحيد وهـو تخصص مكتبـات ومعلومات.

)1(  مقابلة مع نائب مدير المعهد المكلف بالمسائل المرتبطة بالطلبة. 05جانفي2017.
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وفي اآلتي عرض لمحتويات المقارنة بين الجامعتين: 

مالحظة: )X( يمثل كل مادة تعليمية في إحدى الجامعتين.
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1. جدول المقارنة الخاص بالسنة أولى ليسانس ل.م.د: 

السنة أولى ليسانس

المواد التعليمية

هة
شاب

مت
 ال

واد
لم

ا

فة
ختل

لم
د ا

موا
ال

المواد التي مستها 

التحوالت الرقمية

جامعة 

قسنطينة

جامعة 

عنابة

 

معهد علم المكتبات 

والتوثيق بجامعة 

قسنطينة -2-

قسم المكتبات والعلوم الوثائقية 

بجامعة باجي مختار عنابة

1 
تخصص: مكتبات ومراكز 

معلومات

جذع مشترك علوم إنسانية 

واجتماعية

2XXتنظيم وتسيير أنظمة المعلوماتتنظيم وتسيير المكتبات 2

3 
الوصف المقنن 

للمنوغرافيات
2Xتاريخ الجزائر المعاصر 

4 
مدخل إلى المناهج 

الببليوغرافية
2Xمدخل إلى الببليوغرافيا

2Xمدخل إلى مجتمع المعلوماتمدخل لعلوم المعلومات 5

2Xمدارس ومناهجمناهج البحث 6

2Xالفرد والثقافةالمكانز 7

2Xمدخل إلى الفلسفةببليوغرافيا متخصصة 8

2Xمذاهب فلسفية كبرىالتقنيات األرشيفية 9

2XXمدخل إلى علم اآلثارالتكنولوجيا والمجتمع 10

XXإعالم آليمدخل إلى اإلعالم اآللي 11

12 
مدخل إلى العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية

مدخل إلى وسائل اإلعالم 

واالتصال
2X
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13 
مدخل إلى تاريخ 

اإلنسانية
Xتاريخ الحضارات

Xلغة أجنبيةانجليزية 14

15 
الوصف المقنن لألوعية 

الفكرية
X

16 
منهجية البحث في علم 

المكتبات
X

Xاإلحصاء 17

Xلغات توثيقية: تصانيف 18

Xالبحث الوثائقي 19

Xأرشيف 20

Xفرنسية 21

المجموع 

الجزئي
2013%6.060201

3.03%39.40%60.60%النسبة المئوية

المجموع 

الكلي
33122103

9.09%63.63%36.36%100%النسبة المئوية

الجدول رقم 01 المقارنة بالسنة أولى ليسانس ل.م.د
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الشكل رقم 02 المقارنة بالسنة أولى ليسانس ل.م.د

يمثـل الجـدول األول مقارنـة بيـن المـواد التعليمية فـي كل من معهـد علم المكتبـات والتوثيق 

بجامعـة قسـنطينة -2-، وقسـم علم 

المكتبـات وعلـوم التوثيـق بجامعة باجـي مختار عنابة، والخاص بالسـنة أولى ليسـانس، وتتمثل 

هـذه المقارنـة في إيجاد أوجه التشـابه واالختـالف بين برامج التدريس فـي كال الجامعتين باإلضافة 

إلـى معرفـة مـدى تأثيـر التحـوالت الرقميـة والتكنولوجيـة عليهـا مـن خـالل التعديـل فـي المـادة 

المقدمـة أو اسـتحداث مـواد جديـدة، حيـث أن عـدد المـواد المقدمة فـي معهد جامعة قسـنطينة 

فـي السـنة أولـى تصـل إلـى 20 مادة، فـي حين أن عـدد المواد في قسـم جامعة باجـي مختار عدد 

المـواد هـو 13 مـادة، وهـذا راجع إلـى أن في معهد علم المكتبـات والتوثيق تقدم برامج تدريسـية 

متخصصة في المجال ابتداءا من السـنة األولى ليسـانس، في حين أن قسـم علم المكتبات يدرسـون 
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جـذع مشـترك علـوم إنسـانية واجتماعيـة، ومنه فإن نسـبة التشـابه تمثـل 36.36% ونسـبة االختالف 

تصـل إلـى 63.63%، أمـا فيمـا يخص المـواد المتأثـرة بالتطـورات التكنولوجية فنسـبتها تمثل %9.09 

مـن إجمالـي عـدد المـواد بين معهد جامعة قسـنطينة وجامعـة عنابة، منها 6.06% للمـواد المقدمة 

فـي المعهـد و3.03% للمواد المقدمة في القسـم. 

2. جدول المقارنة الخاص بالسنة الثانية ليسانس ل.م.د: 
السنة الثانية ليسانس

المواد التعليمية

هة
شاب

مت
 ال

واد
لم

ا

فة
ختل

لم
د ا

موا
المواد التي مستها ال

التحوالت الرقمية

جامعة 
قسنطينة

جامعة 
عنابة

معهد علم المكتبات 

والتوثيق بجامعة 

قسنطينة -2-

قسم المكتبات والعلوم 

الوثائقية بجامعة باجي 

مختار عنابة

1 

كل من: تخصص مكتبات 

ومراكز المعلومات 

وتخصص تقنيات أرشيفية

 تخصص: مكتبات 

ومعلومات

2 
الببليوغرافيا والوابوغرافيا الببليوغرافيا المحسبة

المتخصصة
2XXX

2Xلغات التوثيقالتحليل الوثائقي 3

4 
علم الكتاب: تاريخ الخدمة المرجعية

المكتوب
2X

5 
تكنولوجيا المعلومات التسيير االلكتروني للوثائق

والتوثيق
2XXX

6 
الوصف المقنن للمواد 

الغير مطبوعة

الوصف المقنن لألوعية 

غير المطبوعة
2XXX
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7 
معايير الوصف و 

التكشيف

المعايير الموحدة في 

المؤسسات الوثائقية
2X

2Xمدخل إلى علم األرشيفمعالجة األرشيف 8

9 
أساسيات وسياسات 

أرشيفية

تنظيم وتسيير أنظمة 

المعلومات
2XX

2Xالفكر الخلدونيإدارة الملفات 10

11 
التسيير االلكتروني للوثائق 

)ECM( و

إعالم آلي توثيقي
2XXX

12 
معالجة، حفظ وحذف 

الوثائق

صيانة وترميم الوثائق 

والمخطوطات
2X

2Xمناهج وتقنيات البحثأدوات البحث عن الوثيقة 13

14 
المؤسسات األرشيفية في المؤسسات األرشيفية

الجزائر
2X

15 
التراث المادي والالمادي البحث الوثائقي المحسب

في الجزائر
2XX

16 
لغات إنشاء الوثيقة 

الرقمية

المجتمع واالقتصاد في 

الجزائر المعاصرة
2XX

17 
تسيير وإدارة السمعي 

البصري

نظريات اإلعالم
2XX

2Xفرنسيةانجليزية 18

19 
تسيير مجموعات الوثائق 

الرقمية
XX

XXببليولوجيا 20

XXإعالم آلي 21

Xتحرير الوثائق 22

XXطرق البحث على االنترنت 23

24 
تحويل، تسليم وجدول 

التسيير
X

25 
علم النفس االجتماعي 

لالتصال
X

26.831105%2417المجموع الجزئي
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12.35%40.48%58.54%النسبة المئوية

41162516المجموع الكلي

39.18%60.98%39.24%100%النسبة المئوية

الشكل رقم 03 المقارنة بالسنة الثانية  ليسانس ل.م.د
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 يمثـل الجـدول الثانـي مقارنـة بين المـواد التعليمية فـي كل من معهد علم المكتبـات والتوثيق 

بجامعـة قسـنطينة -2-، وقسـم علـم المكتبات وعلـوم التوثيق بجامعة باجي مختـار عنابة، والخاص 

بالسـنة الثانية ليسـانس، من خالل أوجه التشـابه واالختالف بين برامج التدريس في كال الجامعتين، 

كذلـك مـدى تأثيـر التكنولوجيا الحديثـة عليها من خالل التعديـل في المادة المقدمة أو اسـتحداث 

مـواد جديـدة، حيـث أن عدد المـواد المقدمة في معهد جامعة قسـنطينة في السـنة الثانية هو 24  

مـادة، و عـدد المـواد فـي قسـم جامعـة باجي مختار عـدد المواد هو 17 مـادة، نظرا إلى أن السـنة 

الثانيـة ليسـانس فـي قسـم علم المكتبـات بجامعة باجي مختـار يدخلون ضمن تخصـص واحد وهو 

ومعلومات.  مكتبات 

ومـن جانـب آخر معهد علـم المكتبات والتوثيـق يقدم تخصصين في المجـال: تخصص مكتبات 

ومراكـز المعلومـات وتخصـص تقنيـات أرشـيفية أي مـا يمثـل فـارق 18.06% بين عدد المـواد، ومنه 

فـإن نسـبة التشـابه تمثـل 39.24% ونسـبة االختـالف هـي 60.98%، أمـا فيما يخـص المـواد المتأثرة 

بالتطـورات التكنولوجيـة فنسـبتها تمثـل 39.18% من إجمالي عـدد المواد في كلتـا الجامعتين، منها 

26.83% للمـواد المقدمـة فـي المعهـد و12.35% للمـواد المقدمـة فـي القسـم، ممـا يعنـي إحداث 

التحـوالت الرقمية للتطورات على مسـتوى المواد المدرسـة في المعهد بفـارق 14.48% مقارنة بتلك 

على مسـتوى القسـم بجامعـة عنابة. 
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3. جدول المقارنة الخاص بالسنة الثالثة ليسانس ل.م.د: 

السنة الثالثة ليسانس

المواد التعليمية

هة
شاب

مت
 ال

واد
لم

ا

فة
ختل

لم
د ا

موا
ال

المواد التي مستها 

التحوالت الرقمية

معهد علم المكتبات 

والتوثيق بجامعة 

قسنطينة -2-

قسم المكتبات والعلوم 

الوثائقية بجامعة باجي 

مختار عنابة

جامعة 

قسنطينة

جامعة 

عنابة

1 

تخصص مكتبات ومراكز 

المعلومات.

 تخصص تقنيات أرشيفية.

 تخصص تكنولوجيا 

المعلومات والتوثيق

تخصص مكتبات 

ومعلومات

2 
تسويق أنظمة 

المعلومات

تسويق أنظمة 

المعلومات
2XXX

2XXXبنوك وقواعد المعلوماتبنوك وقواعد المعلومات 3

4 

معالجة المعلومات 

والوصف المقنن للوسائط 

االلكترونية

معالجة المعلومات 

والوصف المقنن للوسائط 

االلكترونية

2XXX

2Xالتحليل الوثائقيالتحليل الوثائقي 5

2Xمعالجة األرشيفمعالجة األرشيف 6

7 
تطبيقات الرقمنة في 

أنظمة المعلومات

تطبيقات الرقمنة في 

أنظمة المعلومات
2XXX

2XXسياسة تنمية المجموعاتصناعة المعلومات 8

9 
إدارة المخاطر في أنظمة 

المعلومات

إدارة المخاطر في أنظمة 

المعلومات
2X

2XXXالبرمجيات الوثائقيةالبرمجيات الوثائقية 10



........ .نتاوم  .لةلرماا ت .ناث. ا  ا  يدف .ناجتالا ت .ناثيدحلا ت رل ملا .ناممر .ن.اامر  336

2XXXتقييم أنظمة المعلوماتتقييم أنظمة المعلومات 11

2XXXالمكتبات الرقميةالمكتبات الرقمية 12

2Xالنشر وحقوق التأليفالنشر وحقوق التأليف 13

2Xمنهجية وأدوات البحثمنهجية وأدوات البحث 14

15 
علم النفس االجتماعي 

لالتصال

علم النفس االجتماعي 

لالتصال
2X

16 
الحوكمة وأخالقيات 

المهنة

الحوكمة وأخالقيات 

المهنة
2X

2Xانجليزيةانجليزية 17

2Xالمجتمع والمخدراتالمجتمع والمخدرات 18

XXاألرشفة االلكترونية 19

20 
نظرية األنساق 

المعلوماتية
XX

Xتبليغ األرشيف 21

22 
التسيير االلكتروني 

للمعلومات والوثائق
XX

23 
وسائل البحث في 

األرشيف
X

24 
المؤسسات االقتصادية 

واإلدارية في الجزائر
X

25 
المؤسسات الوثائقية 

االفتراضية
XX

XXالشبكات الوثائقية 26

XXتصميم مواقع الويب 27

XXتطبيقات االنترنت 28

29 
تقييم مواقع الويب 

والويبومترية
XX

30 
علم األرشيف: مفاهيم 

ومصطلحات
X

Xوظائف األرشيف 31

35.561607%3017المجموع الجزئي
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15.56%36.17%63.83%النسبة المئوية

47321523المجموع الكلي

51.11%31.91%68.09%100%النسبة المئوية

الشكل رقم 04 المقارنة بالسنة الثالثة  ليسانس ل.م.



........ .نتاوم  .لةلرماا ت .ناث. ا  ا  يدف .ناجتالا ت .ناثيدحلا ت رل ملا .ناممر .ن.اامر  338

يمثـل الجـدول الثالـث مقارنـة بين المـواد التعليمية في كل مـن معهد علم المكتبـات والتوثيق 

بجامعـة قسـنطينة -2-، وقسـم علـم المكتبات وعلـوم التوثيق بجامعة باجي مختـار عنابة، والخاص 

بالسـنة الثالثة ليسـانس، من خالل أوجه التشـابه واالختالف بين برامج التدريس في كال الجامعتين، 

كذلـك تأثيـر التحـوالت الرقميـة على هـذه المواد، حيث أن عـدد المواد المقدمة فـي معهد جامعة 

قسـنطينة فـي السـنة الثالثـة هـو 30  مـادة، و عـدد المـواد فـي قسـم جامعـة باجـي مختـار عـدد 

المـواد هـو 17 مـادة، ويرجـع ذلـك إلـى التخصـص الوحيـد فـي السـنة الثالثـة ليسـانس فـي قسـم 

علـم المكتبـات بجامعـة باجـي مختار وهـو: تخصص مكتبـات ومعلومـات، في حيـن أن معهد علم 

المكتبـات والتوثيـق يقـدم 3 تخصصـات في المجال: تخصـص مكتبات ومراكـز المعلومات، تخصص 

تقنيـات أرشـيفية باإلضافـة إلى تخصـص تكنولوجيا المعلومـات والتوثيق.

نظـرا السـتكمال تدريـس هـذا التخصـص ضمـن عـرض التكويـن السـابق لعـرض التكويـن الـذي 

يشـمل السـنة أولـى والثانية ليسـانس، حيـث  يمثل الفارق  بيـن عدد المواد13 مادة، غير أن نسـبة 

التشـابه تمثـل 68.09% ونسـبة االختـالف هـي 31.91%، ويرجـع ارتفاع نسـبة التشـابه إلـى أن عرض 

التكويـن فـي المجال موحد من قبل الـوزارة، أما فيما يخص المواد المتأثـرة بالتطورات التكنولوجية 

فنسـبتها تمثـل 51.11% مـن إجمالي عدد المـواد في كلتا الجامعتين، حيث أنه مـن المالحظ ارتفاع 

فـي نسـبة المـواد المهتمـة بالتطـورات الحديثة مقارنة بالسـنة األولى والثانية ليسـانس، منها نسـبة 

35.56% للمـواد المقدمـة فـي المعهـد و15.56% للمـواد المقدمـة فـي القسـم، ممـا يعنـي إحداث 

التحـوالت الرقميـة للتطـورات علـى مسـتوى المواد المدرسـة في المعهـد بفـارق 20 % مقارنة بتلك 

على مسـتوى القسـم بجامعـة عنابة.
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4. جدول املقارنة الخاص بالسنة أوىل ماسرت ل.م.د: 

السنة أولى ماستر

المواد التعليمية
هة

شاب
مت

 ال
واد

لم
ا

فة
ختل

لم
د ا

موا
ال

المواد التي مستها 

التحوالت الرقمية

معهد علم المكتبات والتوثيق 

بجامعة قسنطينة -2-

قسم المكتبات والعلوم 

الوثائقية بجامعة باجي 

مختار عنابة
جامعة 

قسنطينة

جامعة 

عنابة

1 

تخصص مناجمنت المكتبات 

ومراكز التوثيق.

تخصص تقنيات أرشيفية.

تخصص تكنولوجيا حديثة

تخصص معالجة المعلومات

2XXXحوسبة ورقمنةالنظم الجديدة للمعلومات 2

2XXXبرمجيات وثائقيةبرمجيات نظم المعلومات 3

2XXالمعالجة الموضوعيةإعالم آلي توثيقي 4

2Xمنهجية وتقنيات البحثمنهجية البحث الببليوغرافي 5

2Xانجليزيةانجليزية 6

2XXاستخالص وتكشيفمجتمع المعلومات 7

2XXXلسانيات التوثيقالشبكات ونظم المعلومات 8

إدارة المعرفة 9
اإلدارة العلمية ألنظمة 

المعلومات
2XXX

10 
تسيير ومعالجة األرشيف 

الجاري
2Xبناء المجموعات المكتبية

2XXXالتسيير االلكتروني للوثائقتسيير وأرشفة الكترونية 11

2Xبناء نظم المكانزالتشريع األرشيفي الجزائري 12

2Xبحث ببليوغرافيبحث وثائقي 13

2Xالسلسلة الوثائقيةالمخطوطات 14

Xأرشيف المجموعات المحلية 15

16 
الوصف والمعايير في 

األرشيف
X
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17 
األرشيف االلكتروني 

والرقمي
XX

Xمباني األرشيف 18

Xاالتصال وتثمين األرشيف 19

XXماوراء البيانات واألرشفة 20

XXاإلدارة االلكترونية للوثائق 21

Xتكوين المستفيدين 22

XXببليولوجيا 23

XXتكنولوجيا التعليم عن بعد 24

XXالويب وحقوق التأليف 25

XXالويب المفتوح 26

27 
التعليم اآللي والتكنولوجي 

للمستخدمين
XX

28 
المؤسسات األرشيفية عبر 

الويب
XX

XXالتسويق 29

30 
تصميم وتحليل نظم 

المعلومات
XX

31 
أخالقيات المهنة في مجتمع 

المعلومات
XX

Xالملكية الفكرية 32

XXاالنترنت: خدمات وتطبيقات 33

Xحفظ وصيانة األرشيف 34

المجموع 

الجزئي
3313%43.48205

النسبة 

المئوية
%71.74%28.26%10.87

المجموع 

الكلي
46123425

النسبة 

المئوية
%100%26.09%73.91%54.34



341  ............................................................................................................... ش.ر.ةال  لدة. . ع

الشكل رقم 05 المقارنة بالسنة األولى ماستر 
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    يمثل الجدول الرابع مقارنة بين المواد التعليمية المدرسـة  في كل من معهد علم المكتبات 

والتوثيـق بجامعة قسـنطينة -2-، وقسـم علـم المكتبات وعلوم التوثيق بجامعـة باجي مختار عنابة، 

والخـاص بالسـنة أولـى ماسـتر، من خـالل معرفة أوجه التشـابه واالختـالف بين برامـج التدريس في 

كال الجامعتيـن، وأيضـا  معرفـة تأثيـر التحـوالت الرقميـة علـى هـذه المـواد، حيـث أن عـدد المـواد 

المقدمـة فـي معهـد جامعـة قسـنطينة فـي أولـى ماسـتر هـو 33  مـادة، و عـدد المـواد فـي قسـم 

جامعـة باجـي مختـار عـدد المـواد هـو 13 مـادة، ذلـك أن في قسـم علـم المكتبات بجامعـة باجي 

مختـار تخصـص وحيد وهو: تخصـص معالجـة المعلومات.

       فـي حيـن أن معهـد علـم المكتبـات والتوثيـق يقـدم 3 تخصصـات فـي المجـال: تخصـص 

مناجمنـت المكتبـات ومراكـز التوثيـق، تخصـص تقنيات أرشـيفية باإلضافـة إلى تخصـص تكنولوجيا 

حديثـة، حيـث  يمثـل الفـارق  بيـن عـدد المواد20 مـادة نظرا لفـارق عـدد التخصصـات، ومنه فإن 

نسـبة تشـابه المـواد التعليميـة  تمثل 26.09% ونسـبة االختالف هي 73.91%، أمـا فيما يخص المواد 

المتأثـرة بالتحـوالت الرقميـة فنسـبتها تمثـل 54.34% مـن إجمالي عدد المـواد في كلتـا الجامعتين، 

حيـث أنـه مـن المالحظ ارتفاع في نسـبة المـواد المهتمة بالتطـورات الحديثة مقارنـة بالتكوين في 

الطور األول، منها نسـبة 43.48% للمواد المقدمة في المعهد و10.87% للمواد المقدمة في القسـم، 

ممـا يعنـي إحـداث التحـوالت الرقميـة للتطورات على مسـتوى المواد المدرسـة فـي المعهد بفارق 

32.61 % مقارنـة بتلـك علـى مسـتوى القسـم بجامعة عنابة.
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5.المقارنة الخاص بالسنة الثانية ماستر ل.م.د: 
السنة الثانية ماستر

المواد التعليمية

هة
شاب

مت
 ال

واد
لم

ا

فة
ختل

لم
د ا

موا
ال

المواد التي مستها 

التحوالت الرقمية

معهد علم المكتبات 

والتوثيق بجامعة قسنطينة 

-2-

قسم المكتبات والعلوم 

الوثائقية بجامعة باجي 

مختار عنابة
جامعة 

قسنطينة

جامعة 

عنابة
تخصص مناجمنت 

المكتبات ومراكز التوثيق.

تخصص تقنيات أرشيفية.

تخصص تكنولوجيا حديثة

تخصص معالجة المعلومات

2XXتقييم أنظمة المعلوماتتقييم األرشيفات 1

2 
التنشيط في المكتبات 

ومراكز التوثيق

معالجة مصادر المعلومات
2X

2XXXبنوك المعلوماتالتكتالت المكتبية 3

2Xبحث ببليوغرافيبحث ببليوغرافي 4

5 
اليقظة المعلوماتية 

والتكنولوجية
XX

6 
السمعي البصري والوسائط 

الرقمية
XX

7 
مناهج البحث في علم 

المكتبات
X

XXنظم المعلومات االفتراضية 8

9 
تسيير مشاريع الرقمنة في 

المؤسسات األرشيفية 
XX

10 
إنشاء وتنظيم مصلحة 

أرشيف
X

Xمباني المؤسسات التوثيقية 11
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المجموع 

الجزئي
1104

%33.33
0502

13.33%26.67%73.33%النسبة المئوية

المجموع 

الكلي
1521307

46.66%86.67%13.33%100النسبة المئوية

جدول المقارنة الخاص بالسنة الثانية ماستر ل.م.د

الشكل رقم 06 المقارنة بالسنة الثانية ماستر
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يبـرز الجـدول الخامـس مقارنة بين المواد التعليمية المدرسـة  في كل مـن معهد علم المكتبات 

والتوثيـق بجامعة قسـنطينة -2-، وقسـم علـم المكتبات وعلوم التوثيق بجامعـة باجي مختار عنابة، 

والخـاص بالسـنة الثانيـة ماسـتر، مـن خـالل معرفـة أوجـه التشـابه واالختالف بيـن برامـج التدريس 

فـي كال الجامعتيـن، وأيضـا معرفـة تأثيـر التحـوالت الرقمية على هـذه المواد، حيث أن عـدد المواد 

المقدمـة فـي معهـد جامعـة قسـنطينة فـي الثانيـة ماسـتر هـو 11  مـادة، و عـدد المواد في قسـم 

جامعـة باجـي مختـار عـدد المـواد هـو 04 مـادة، ذلـك أن في قسـم علـم المكتبات بجامعـة باجي 

مختـار تخصـص وحيـد وهـو: تخصـص معالجـة المعلومـات، فـي حيـن أن معهـد علـم المكتبـات 

والتوثيـق يقـدم 3 تخصصـات فـي المجـال: تخصص مناجمنـت المكتبـات ومراكز التوثيـق، تخصص 

تقنيـات أرشـيفية باإلضافـة إلـى تخصـص تكنولوجيا حديثـة، و الفارق  بيـن عدد المواد هـو 7 مواد 

نظرا لفـارق عـدد التخصصات.

      وانخفـاض العـدد اإلجمالـي للمـواد ذلـك ألن السداسـي الثانـي يتـم اإلعداد لمذكـرة تخرج، 

ومنـه فـإن نسـبة تشـابه المـواد التعليميـة  تمثـل 13.33% ونسـبة االختـالف هـي 86.67%، أما فيما 

يخـص المـواد المتأثـرة بالتحـوالت الرقمية فنسـبتها تمثـل 46.66% من إجمالي عدد المـواد في كلتا 

الجامعتيـن، منهـا نسـبة 33.33% للمواد المقدمـة في المعهد و13.33% للمواد المقدمة في القسـم، 

ممـا يعنـي إحـداث التحـوالت الرقميـة للتطورات على مسـتوى المواد المدرسـة فـي المعهد بفارق 

20 % مقارنـة بتلك على مسـتوى القسـم بجامعـة عنابة.
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6. المقارنة اإلجمالية لجميع السنوات الدراسية بين معهد علم المكتبات والتوثيق 
بجامعة قسنطينة -2- وقسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية بجامعة باجي مختار 

عنابة: 
المواد التي مستها التحوالت الرقميةالمواد المختلفةالمواد المتشابهةالمواد

جامعة عنابةجامعة قسنطينة -2-جامعة قسنطينة -2- وجامعة عنابةالجامعة

741085420العدد

11.09%29.06%63.35%36.65%النسبة

الجدول رقم 06 المقارنة  االجمالية   للمواد  في جميع السنوات

الشكل رقم 07 المقارنة  االجمالية   للمواد  في جميع السنوات
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يمثـل الجـدول السـادس مقارنـة إجمالية بيـن معهد علم المكتبـات والتوثيق بجامعة قسـنطينة 

-2- وقسـم علـم المكتبـات والعلـوم الوثائقيـة بجامعة باجي مختار عنابة من السـنة أولى ليسـانس 

إلـى السـنة الثانيـة ماسـتر، حيـث أنـه مـن مجمـوع 182 مـادة تعليميـة فـي كال الجامعتيـن يحقق 

التشـابه في 74 مادة بنسـبة 36.65% واختالف 108 مادة  بنسـبة 63.35%، هذا من جهة ومن جهة 

أخـرى عـدد المـواد التي تأثرت بالتحوالت الرقمية في جامعة قسـنطينة هـو 54 مادة من أصل 118 

مـادة بنسـبة 29.06%، وعـدد المـواد التـي تأثـرت بالتحـوالت الرقمية فـي جامعة عنابـة هو 20 من 

أصل 64 مادة أي بنسـبة 11.09%، مايعني أن ارتفاع نسـبة االختالف مقارنة بنسـبة التشـابه وارتفاع 

نسـبة المـواد المتأثـرة بالتطـورات التكنولوجية يعود إلـى تعدد التخصصات فـي المعهد في جامعة 

قسـنطينة  الـذي يعطـي امكانيـة التوسـع فـي مجـاالت علـوم المكتبات أكثـر على غرار القسـم في 

جامعـة عنابـة والتي تتيـح تخصص واحد.

7. مخطط تطور تأثير التحوالت الرقمية على المواد المدرسة في معهد جامعة 
قسنطينة -2- وقسم جامعة عنابة: 

مـن خـالل المخطـط يتبيـن أن تأثيـر التحـوالت الرقمية على المواد المدرسـة فـي كل من معهد 

علـم المكتبـات والتوثيـق بجامعة قسـنطينة -2- وقسـم علـم المكتبـات والعلوم الوثائقيـة بجامعة 

باجـي مختـار عنابـة فـي ارتفـاع متزايـد فـي كال الجامعتيـن وخـالل السـنوات الدراسـية اإلجماليـة 

لمسـتوى الليسـانس والماسـتر، علـى غـرار السـنة الثانية ماسـتر وذلك بسـبب تقديم مـواد تعليمية 

خـالل السداسـي األول فقـط والسداسـي الثانـي يتـم فيـه إعـداد مذكـرة تخـرج، ونسـبة التأثيـر 

التكنولوجـي فـي معهـد جامعة قسـنطينة أكثر منه في قسـم جامعة عنابة بسـبب التعمق  والتعدد 

فـي التخصـص والـذي يفـرض متطلبات االعتمـاد علـى التكنولوجيـا الحديثة.

النتائج العامة للمقارنة: 
من خالل النتائج المتحصل عليها في المقارنة يمكن استخالص عدة نتائج كاآلتي: 

المـواد التعليميـة المقدمـة في معهـد علم المكتبـات والتوثيق بجامعة قسـنطينة -2- هي أكثر 

تخصصـا  وتأثـرا بالتحـوالت الرقمية والتكنولوجية الحديثة مقارنة بتلك المقدمة في قسـم المكتبات 

والعلـوم الوثائقيـة بجامعـة باجي مختار عنابة، من خالل ارتفـاع المعدل العام لالختالف بين  المواد 
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التعليميـة بنسـبة 63.35%  أي بفـارق 26.70% بيـن المـواد المتشـابهة والمختلفـة بيـن الجامعتيـن، 

ومعـدل المـواد المتأثرة بالتحوالت الرقمية في جامعة قسـنطينة هـو 29.06%  مقارنة بجامعة عنابة 

بمعـدل 11.09% أي بفـارق 17.97% بيـن الجامعتين، غير أن نسـبة التأثير علـى المواد التعليمية في 

كلتـا الجامعتيـن لـم تتعـدى نصف مجموع المـواد أي لم تتعدى نسـبة 50% وذلك بحكم أن: 

السـنة أولـى ليسـانس فـي جامعة عنابـة هي جذع مشـترك وإدراج مواد متخصصـة يكون ضمن 

حجـم سـاعي صغيـر، على عكس معهـد علم المكتبات الذي يدخل ضمن التخصص منذ السـنة أولى 

ليسـانس، و فيما يخص من السـنة الثانية ليسـانس إلى غاية السـنة الثانية ماسـتر فإن معهد جامعة 

قسـنطينة -2- يقـدم 3 اختصاصـات فـي المجـال: تخصـص مناجمنـت المكتبـات ومراكـز التوثيـق، 

تخصـص تقنيـات أرشـيفية باإلضافـة إلـى تخصـص تكنولوجيا حديثة، فـي حين أن في قسـم جامعة 

عنابـة متـاح تخصـص واحد وهو مكتبـات ومعلومات.

هـذا مـن جهة ومن جهة أخرى نسـبة التأثير والتغيير واالسـتحداث في المواد التعليمية تماشـيا 

مـع التطـور التكنولوجـي فـي تزايـد مسـتمر حسـب االنتقـال فـي التـدرج السـنوي من السـنة أولى 

ليسـانس إلـى السـنة الثانيـة ماسـتر، ويرجـع ذلـك إلـى التعمـق فـي التخصـص وظهـور المتطلبات 

الحديثـة مـع التقـدم الزمني لسـنوات التدريس.

االقتراحات على ضوء النتائج: 
من خالل النتائج المتحصل عليها يمكن أن نصل إلى مجموعة من االقتراحات أهمها: 

-بالنسـبة لقسـم المكتبـات والعلـوم الوثائقيـة بجامعـة باجـي مختـار عنابة يمكـن إدراج ضمن 

مشـاريع التكويـن الجامعـي سـواء فـي الليسـانس أو الماسـتر تخصـص أو تخصصـات أخرى 

ممـا يمنـح التفـرع والتعمق والذي بدوره يسـمح التعمق أكثر في مجـال االختصاص وإدراج 

مواد تعليميـة جديدة.

-االعتمـاد علـى الوسـائط التكنولوجيـة الحديثة في تقديم المـواد التعليمية وفـي الحصول على 

المعلومة.

-إمكانيـة التعـاون بيـن الجامعتيـن لتوحيـد المقررات الدراسـية ليصـب في مجـال التعمق أكثر 
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فـي االختصـاص وبالتالـي سـهولة إدخال التقنيـات الحديثة علـى المقررات.

-ضـرورة التـزود  وإتاحـة مصـادر المعلومـات الحديثـة والتـي تسـمح بالدخـول بسـهولة فـي 

متطلبـات التحـوالت الرقميـة والتـي تتيـح التغييـر فـي المـواد التعليميـة بمـا يتماشـى مـع 

لتطور. ا

- إنشـاء ورشـات تكوينيـة  للطلبـة بيـن  معهد قسـنطينة و قسـم عنابة  و ذلك لتبـادل الخبرات 

و تفعيـل توحيد المقاييس و المشـاريع المسـتقبلية

-تنظيـم ملتقيـات علميـة مشـتركة حـول مضاميـن المـواد التعلمية و كيفيـة  مواكبـة التحوالت 

الرقميـة، مـع  اشـراك الطلبـة في النقـاش و الحوار  لتثميـن التطورات و المشـاريع المدرجة 

. بينهما
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المستخلص
محمـود صالـح اسـماعيل, أسـماء غانم رمضـان. تجارب التحويـل من AACR2 الـى RDA. بحث 

مقـدم الـى المؤتمـر الدولـي التخصصـي فـي المعلومـات والمكتبـات: التنظيـم المعرفي فـي البيئة 

الرقميـة.- العـراق: الجامعـة المسـتنصرية, مركـز الفهرسـة ونظـم المعلومـات التابـع لمكتبـة ودار 

مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة, 27-28شـباط 2019.

تناولـت الدراسـة اهـم التطبيقـات الحديثـة فـي مجـال المعاييـر الخاصة بالفهرسـة وهـو معيار 

 ،RDAحيث تهدف الدراسـة إلى التوسـع فـي التعرف علـى معيار ,RDA وصـف المصـادر واتاحتهـا

وأهـم األسـباب التـي دعـت المكتبـات ومراكـز المعلومـات للتحـول إلـى تطبيـق هـذه القواعد في 

فهارسـها, كمـا تحـاول الدراسـة توضيـح الفروقـات الجوهريـة بيـنAACR2 و RDA والمميـزات 

واالهـداف التـي تتمع بهـا قواعد وصف المصادر الجديدة واقسـامها ومرتكزاتهـا، باإلضافة إلى رصد 

تجربـة مكتبـة جامعـة السـلطان قابوس وتجربة مكتبة العتبة العباسـية المقدسـة للتحـول في نظام 

الفهرسـة مـن نظـام AACR2 الـى نظـام RDA مع ذكر أسـباب التحول ومدى جاهزيـة المكتبة لهذا 

التحـول والصعوبـات التـي واجهتهـا المكتبـة واإلشـارة إلـى النتائـج العائـدة للمكتبـة من اسـتخدام 

وتطبيـق هـذه القواعد.

ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 
اصبـح معيـار وصـف المصـادر واتاحتها RDA ضـرورة يفرضهـا الواقع علـى المكتبات حيث . 1

 AACR2 ان هـذا التحـول هـو تحـول عالمـي فالواجب على المكتبات ان تتماشـى معـه ألن

مصممـة لمعالجـة المـواد المطبوعة فلهذا التسـتطيع معالجة مشـاكل المـواد الرقمية.

تطـور وتعـدد احتياجـات المسـتفيدين أدى إلـى تحـول مكتبـة جامعـة السـلطان قابـوس . 2

RDA.ومكتبـة العتبـة العباسـية المقدسـة إلـى تطبيـق قواعـد

كان تحـول المكتبـات الـى تطبيـق معيـار RDAوفـق مراحـل وخطـوات مدروسـة باالضافـة . 3

لعمـل نسـخة تجريبيـة تـم تطبيقهـا علـى تسـجيالت المكتبـة وبعدهـا تـم اتخـاذ قـرار التحويل. 
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واوصت الدراسة: 
علـى المكتبـات متابعـة التطـورات الحاصلـة فـي مجـال المعاييـر الخاصـة بالفهرسـة وبـدء . 1

التحـول الفعلـي نحـو تطبيـق معيـار RDA حيـث ان قواعـد AACR2 لـن تتطـور وسـيواجه 

المكتبيـون الحقـاً مشـاكل ال حلول لها في ال AACR كما وسـيواجه المكتبيون مشـاكل في 

عمليـة تبادل التسـجيالت.

2 . RDA هنـاك دعـوة الن تقـوم المكتبات العربية بالتعاون فيمـا بينها على تبني تعريب معيار

ويمكـن ان يتم ذلك بالتعـاون مع مكتبة الكونكرس االمريكية.
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اإلطار العام للدراسة

1-1 مشكلة الدراسة: 
تسـعى المكتبـات ومراكـز المعلومـات نحـو توظيف البيئـة االلكترونية فيها وذلك بسـبب توجه 

الكثيـر مـن المسـتفيدين نحو البيئـة االلكترونية لالسـتفادة من خدماتها. حيث اسـتفادت المكتبات 

مـن كل خاصيـة موجـودة في بيئة االنترنت مـن بينها المصادر المتاحة عر شـبكة االنترنت، فعملت 

جاهـدة علـى اقتنـاء المصـادر االلكترونيـة ذات الوسـائط المتعـددة لتخـدم كافـة شـرائح مجتمـع 

المسـتفيدين, لذلـك عندمـا دخلـت هـذه المصـادر إلـى المكتبـة أصبحت قواعـد الفهرسـة االنجلو 

RDA األمريكيـة عاجـزة عـن وصفهـا لهذا السـبب تحولـت الكثير من المكتبـات نحو تطبيـق معيار

ليسـهل عمليـة وصـف المصـادر االلكترونيـة ومـن ثم تسـهل الوصـول إليها بكل سـهولة ويسـر من 

قبـل المسـتفيدين, حيث عمـل هذا المعيار على إضافـة حقول جديدة إلى التسـجيلة الببليوغرافية 

الـذي أعطـى قيمـة مضافة إلى مصـادر المعلومـات الكترونية.

تتمحـور مشـكلة الدراسـة فـي ضعـف وقصـور قواعـد AACR2 عن وصـف مصـادر المعلومات 

االلكترونيـة وظهـور معيار جديد سـاهم فـي وصف هذه المصادر كما أنه بدخـول هذا المعيار أدى 

إلـى وجـود بعـض مظاهر التغيير في المكتبة الرئيسـة مـن ناحية التغيير في النظـم اآللية والكوادر 

البشـرية, وتكمـن المشـكلة فـي المقـدرة على التعامل مـع هذا المعيـار الجديد وتوظيفه بالشـكل 

الدقيـق والصحيـح ليصـف مصـادر المعلومـات االلكترونية كما أن وجنـي ثمار تطبيق هـذا المعيار 

فـي المكتبـات يعتمد علـى مدى رضى المسـتفيد عنه.

1-2 أهداف الدراسة: 
تهـدف الدراسـة فـي التوسـع فـي التعـرف علـى نظـام RDA و رصـد تجربـة مكتبـة السـلطان 

قابـوس ومكتبـة العتبـة العباسـية المقدسـة للتحـول فـي نظـام الفهرسـة مـن نظـام AACR2 الى 

 RDA نظام.
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1-3 منهج الدراسة وأدواتها: 
تـم اسـتخدام منهـج دراسـة حالـة، بحيـث طبـق علـى مكتبة العتبـة العباسـية المقدسـة وتمثل 

فـي اعـداد مقابلـة مقننـة مع مديـر مركز الفهرسـة ونظـم المعلومات فـي مكتبـة ودار مخطوطات 

العتبـة العباسـية المقدسـة, المنهج اإلسـتطالعي حيث أطلعـت الباحثة على الكثير مـن المعلومات 

والدراسـات التـي وضعـت فـي هـذا الموضـوع للتعـرف علـى هـذا النظـام الجديـد الـذي أحـدث 

تطـور ونقلـة كبيـرة فـي المكتبـات ومراكـز المعلومـات وتسـهيل االجـراءات إلخصائـي المعلومات 

والمسـتفيدين، وكذلك توضيح مبررات التحول إلى هذا النظام, كما تم اسـتخدام األسـلوب الوصفي 

والـذي تمثـل فـي وصـف قواعـد الفهرسـة ومقارنة التسـجيالت فيما بينهـا, اما ادوات الدراسـة فهي 

المقابلة, والدراسـات السـابقة.

1-4 الدراسات السابقة: 

1. الخميسي. صافية. رصد تجربة تحول مكتبة جامعة السلطان قابوس إلى تطبيق 
.)1( )RDA(قواعد وصف المصادر الجديدة

تهـدف هذه الدراسـة إلى التوسـع في التعرف علـى نظام وصف المصادر RDA، وأهم األسـباب 

التـي دعـت المكتبـات ومراكـز المعلومـات الـى التحـول إلـى تطبيـق هـذه القواعـد فـي فهارسـه, 

باإلضافـة إلـى رصـد تجربـة المكتبـة الرئيسـية لجامعة السـلطان قابـوس للتحول في نظام الفهرسـة 

مـن نظـام AACR2 الـى نظـام RDA مـع ذكر أسـباب التحول ومـدى جاهزية المكتبة لهـذا التحول 

واإلشـارة إلـى النتائـج المتوقعـة مـن اسـتخدام وتطبيق هـذه القواعد, كمـا تحاول الدراسـة توضيح 

الفروقـات الجوهريـة بيـن AACR2 و RDA والمميـزات التـي تتمـع بهـا قواعـد وصـف المصـادر 

الجديـدة، مـع طـرح تسـجيالت ببليوغرافية لـكال النوعين.

ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة: 

نتيجة لتغيرات التي تشـهدها بيئة المعلومات والنشـر االلكتروني وظهور مصادر المعلومات . 1

)1( الخميسي, صافية. رصد تجربة تحول مكتبة جامعة السلطان قابوس إلى تطبيق قواعد وصف المصادرالجديدة 

))RDAاعداد صافية الخميسي... واخرون. جامعة السلطان قابوس, كلية االداب والعلوم االجتماعية, 2014.
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االلكترونيـة تكاثفـت الجهـود لنشـر معيـار جديـد للفهرسـة يتوافق مـع التطـور االلكتروني 

)RDA(.السـريع وهو معيار

كان تحـول المكتبـة الرئيسـة وفـق مراحـل و خطـوات مدروسـة حيـث كانـت هنـاك فترات . 2

تجريبية.

واوصت الدراسة بضرورة تطبييق معيار RDA على جميع المكتبات لكي يضمن اتحاد

التسجيالت الببليوجرافية وبالتالي يسهل استرجاعها من قبل مستخدميها

والتواصل وإلقتناء بكل يسر.

هاني محمد علي حماد. قواعد وصف المصادر واتاحتها RDA: دراسة تحليلية)1(.. 2
اسـتهدفت الدراسـة استكشـاف وتحليـل معيـار قواعد وصف المصـادر واتاحتهـا RDA ,كذلك 

اتبعـت الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلي للتعرف علـى حالة التطبيق لمعيـار RDA في مجتمع 

المكتبـات المصـري ومـدى الوعـي بـه )المكتـب االقليمـي لمكتبـة الكونجـرس بالقاهـرة, ومكتبة 

الجامعـة االمريكيـة بالقاهـرة(, كمـا اعتمـد الباحـث المنهـج التجريبـي القائـم علـى الممارسـة 

التطبيقيـة والخبـرة العمليـة للباحـث بحكـم تعاملـه مـع قواعـد الفهرسـة, بهـدف تطبيـق معيـار 

RDA علـى عينـة مـن مصـادر المعلومـات العربية للوقـوف على مالمح سياسـة تدريبيـة تطبيقية 

للمعيـار فـي البيئـة العربيـة, وقـد توصلـت الدراسـة الـى نتائـج مـن اهمهـا ان معيـار RDA جاء 

كوريـث لقواعـد الفهرسـة االنجلـو امريكيـة وليـس مكمـالً لها, حيـث انه معيـار مبني علـى ماهو 

جيـد فيهـا ويتخـذ توجهـاً مختلفـاً بشـكل جذري, كمـا تم االعتمـاد على بعـض المعاييـر الركائزية 

 ,ISBD مثـل المعيـار الدولـي للوصـف الببليوجرافـي RDA االخـرى عنـد تصميـم وانشـاء معيـار

معيـار مـارك21 للبيانـات الببليوجرافيـة, معيـار مـارك21 للبيانـات االسـتنادية, ومجموعـة عناصـر 

 ONIX ايضاً مـع معيار RDA واصفـات البيانـات الخاصـة بمعيـار دبلـن كـور كمـا يتوافـق معيـار

وهـو اطـار عمـل لتصنيـف المصادر. 

 Resource Description =دراسة تحليلية :RDA 1( )هاني محمد علي حماد. قواعد وصف المصادر واتاحتها(

and Access)RDA(.- اطروحة دكتوراة: جامعة الفيوم, 2014.
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محمد فتحي عبدالهادي. تنظيم المعلومات في بيئة الويب العربية: اجتهادات . 3
ورؤى مستقبلية)1(.

تسـعى هـذه الدراسـة إلـى اسـتعراض أبرز التطـورات الحدیثـة فى تنظیـم المعلومـات فى بیئة 

الویـب، واالجتهـادات العربیـة فى التعامل معها، من أجل طرح رؤى مسـتقبلیة لالسـتفادة منها على 

نحـو فعال, تعتمد الدراسـة علـى المنهج الوصفى التحلیلى، مع االعتماد علـى المصادر الحدیثة عن 

تنظیـم المعلومـات، وفحـص بعض األدوات والوسـائل العربیة لتنظیم المحتوى فـى هذا المجال, قد 

تبیـن أن أحـدث معیـار عالمـى للوصـف هو “وصـف وإتاحـة المصادر )الـذي توصلت الدراسـة انه 

لـم يطبـق اال فـي عـدد قليل مـن المكتبات العربیـة, وبالتالى یتطلـب األمر ضرورة اإلسـراع بتطبیق 

هـذا المعیـار فـى المكتبـات العربیـة علـى نطاق واسـع، مـع ضـرورة اإلسـراع بترجمة المعیـار إلى 

العربيـة, علـى ان تهتـم المكتبـات العربیـة الكبیـرة وعلـى رأسـها المكتبـات الوطنیة بوضع سیاسـة 

مفصلـة لتطبیـق المعیـار مـع األخـذ فـى االعتبـار ألهدافهـا وأولویاتها وطبیعـة مصـادر المعلومات 

التـى تتعامل معها.

جامعة  مستقبلية.-  ورؤى  اجتهادات  العربية:  الويب  بيئة  في  المعلومات  تنظيم  عبدالهادي.  فتحي  )1( محمد 

dz/instbiblio/wp-.http: //WWW.univ-constantine2 الموقع:  على  متاح  االداب.  كلية  القاهرة, 

content/uploads/sites7. بتاريخ: 2018/5/20.
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 AACR2R: Anglo-American 2-2 التحول من قواعد الفهرسة األنكلو- أمريكية
 :RDA: Resources Description and Access الى قواعد وصف المصادر واتاحتها Cataloging

مـن أجـل مواكبـة التطـورات في مصـادر المعلومـات وأوعيتها التي ال تسـتطيع قواعد الفهرسـة 

أن تبقـى سـاكنة أمامهـا فقد تم االتفـاق على ضرورة المراجعة المسـتمرة لقواعد الفهرسـة األنكلو- 

أمريكيـة فـي طبعتهـا الثانية واسـتمر اصدار الطبعات للقواعـد واجراء التعديـالت والتغييرات لتالئم 

احتياجـات العصـر وتعـد اإلصدارة المطبوعـة من مراجعـة 2002 تحديث 2005 للطبعـة الثانية من 

AACR2R حجـر الزاويـة فـي تأريـخ نشـر التقنيـن، بعد ذلـك بدأت أعـراض الشـيخوخة تظهر على 

قواعـد AACR2 وأدرك القائمـون عليهـا الحاجـة لخطـة ترسـم الطريـق لمسـتقبلها وإعـادة تقييـم 

مبادئهـا التـي باتـت بحاجـة ماسـة إلـى تغييرات أساسـية لحـل المشـاكل المزمنـة)1(، وعليـه قامت 

لجنـة التوجيـه المشـتركة )JSC: Joint Streeting Committee( بدعـوة مجموعـة دولية من خبراء 

الفهرسـة لمناقشـة هـذه القضايـا وتطورهـا المسـتقبلي وعقـدت المؤتمـرات لحـل المشـاكل التـي 

اصبحـت مالزمـة للقواعـد وبـدأ العمـل بتطويـر مـا كان يعـرف آنـذاك بالطبعـة الثالثـة مـن قواعـد 

الفهرسـة األنكلـو- أمريكيـة )AACR3( لمعالجـة التحديـات الجديـدة التي فرضتها بيئـة المتغيرات 

في عصر انفجار المعلومات والمتمثلة بظهور أنواع جديدة من أسـاليب النشـر اإللكتروني لمصادر 

المعلومـات )مصـادر اإلنترنـت( وتطور وظائف الفهارس وظهور قواعـد البيانات الضخمة على الخط 

المباشـر التي تبنتها مشـاريع عمالقـة... الخ)2(.

إال أن لجنـة التوجيـه المشـتركة )JSC( قـررت بعد البدء بمشـروع )AACR3( أن إصدارها ليس 

 Resourceالمصادر وإتاحة  وصف  قواعد  مع  للتعامل  عربية  مصرية  استراتيجية  نحو  شاكر.  كمال  )1( علي 

المصرية  للجمعية  العاشر  السنوي  المؤتمر  إلى  قدمت  عمل  ورقة   .)Description and Access )RDA
للمكتبات والمعلومات.- مصر: جامعة 6 أكتوبر، 2006.

والفهرسة  أمريكية  األنجلو-  الفهرسة  وقواعد  الميتاداتا  العالمية  العنكبوتية  الشبكة  على  المعلومات  )2( تنظيم 

المقروءة آلياً )مارك21(/ تحرير واين جونز، جوديث ن. أهرونهايم، جوزفين كروفورد؛ ترجمة جبريل بن حسن 

العريشي، عبد الرحمن بن غالب دبور؛ مراجعة جمال الدين محمد الغرباوي.- الرياض: مكتبة الملك فهد، 

2009.- ص62.
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بالخيـار األمثـل فـي ظـل ضخامـة المتغيرات والمسـتجدات المتسـارعة التـي فرضتها بيئـة اإلنترنت 

ومصادرها المتنوعة والمعايير والمتطلبات الجديدة لشـكل التسـجيلية الببليوغرافية التي استحدثت 

وتطـورت لتتماشـى مـع تلـك المتغيـرات فـي تلك البيئـة)1(, لالطـالع علـى التطور الـذي حصل على 

قواعد الفهرسـة االنكلو امريكية انظـر)2()3()4(.

ويجـد الباحثـان مـن خـالل اطالعهما على تطور القواعـد أنه من الطبيعي أن تـرى لجنة التوجيه 

المشـتركةJSC نقـاط الضعـف التـي بـدت واضحـة علـى قواعـد الفهرسـة األنكلـو- أمريكيـة وعـدم 

قدرتهـا علـى مواكبـة التطـورات والمتغيـرات الهائلـة التـي فرضتهـا بيئـة اإلنترنـت علـى الرغـم من 

محاوالتهـا العديـدة والجهود المبذولـة من قبل لجنة التوجيه المشـتركة )JSC( في إصدار الطبعات 

المتعـددة محاولـة للتماشـي مـع تلـك التطـورات والمتغيـرات حتـى بعـد محاولتهـا إصـدار الطبعة 

الثالثـة مـن قواعد الفهرسـة األنكلو- أمريكيـةAACR3 ويفضل أن يكون التغيير أساسـياً في القواعد 

الجديـدة وليـس مجـرد طبعـة مراجعـة أو معدلـة أو محدثـة مـن قواعـد تقليديـة مرقمنـة ال يـزال 

يطغـى عليهـا الطابـع التقليـدي في التعامـل مع مصـادر المعلومـات وأوعيتها.

 :RDA قواعد وصف المصادر وإتاحتها
يعـد معيـار وصـف المصـادر واتاحتهـا RDA هـو الوريـث لقواعـد الفهرسـة األنكلـو- امريكيـة 

AACR2 وليـس مكمـالً لهـا فهـو مبني علـى ما هو جيد فيه ويتخـذ توجهاً مختلفاً بشـكل جذري إذ 

أنـه مصمـم خصيصـاً للمـواد الرقمية,)5( وقد صـدرت المسـودة النهائية من هذا المعيار في تشـرين 

)1( الصادق، آالء جعفر. المحاور التسع في معيار وصف المصادر وإتاحتها RDA.- اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

2008.- متاح على الموقعhttp: //www.collectionscanada.gc.aa.html سحب بتاريخ 2018/4/24.

)2( قواعد الفهرسة األنكلو- أمريكية، ط2، مراجعة، تحديث 2005/ إعداد جمعية المكتبات األمريكية )وآخرون(؛ 

ترجمة محمد فتحي عبد الهادي، نبيلة خليفة جمعة، يسرية زايد.- القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2006.

)3( Gormany, Michael. The concise AACR2.- 2nd.ed.rev.- Chicago: American Library Association 
,2004.- P.102.

)4( The Principles and future of AACR: Proceedings of the International conference on the Principles 
and future Development of AACR.- Ottawa: Canadian library Association, 1998. 

)5( محمد أحمد حلمي. المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوغرافية: تجارب عالمية ورؤى مستقبلية لفهارس 
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الثانـي عـام2008 وكان ذلـك تمهيـداً إلصداره بشـكل نهائي فـي كانون األول عـام)1(2009.

RDA 2-2-1 تعريف وصف المصادر وإتاحتها
يعـرف RDA بأنـه مجموعـة من اإلرشـادات والتعليمات المعـدة لصياغة البيانـات الببليوغرافية 

التـي تدعـم اكتشـاف المصـادر وتغطـي تلـك التعليمات جميـع أنواع المحتـوى والوسـائط للمصدر 

المفهـرس وتسـتخدم لوصـف كل المصـادر الرقميـة وإتاحتهـا ومـا يناظرهـا)2(، ويعـد RDA طريقـة 

جديدة في التفكير ببيانات الفهرسـة وصمم للعالم الرقمي أي ُصمم لالسـتخدام عبر الخط المباشـر 

 RDA ولقواعـد البيانـات الحاليـة وقواعـد بيانـات المسـتقبل وبيئـة الويـب ويعـد معيـار Online

أحـد معاييـر الميتاداتـا ويحـل محل AACR2 حيـث انه معيـاراً للمحتوى وليس معيـاراً للعرض مثل 

)AACR2( ويتضمـن الملحـقD الخـاص بالتقنيـن الدولي للوصف الببليوغرافـي والملحق E الخاص 

بنمـط AACR2 لنقـاط الوصول)3(.

والموقـع الرئيـس لهـذه القواعـد RDA وصف المصـادر وإتاحتهـا)4(, وقد أصدر الموقع منشـوراً 

تعريفيـاً بالقواعـد الجديـدة بلغـات عديـدة منها العربيـة، وتوفر قواعـد RDA إصداراتهـا ما يأتي: 

أ. إطاراً مرناً لوصف جميع المواد.

ب. بيانات يمكن تكييفها بسهولة مع قواعد البيانات.

ج بيانات تتوافق مع التسجيالت الموجودة في فهارس المكتبات على الخط المباشر.

الموقع:  cybrarioaes Journal.- ع21، ديسمبر2009. متاح على  اإلنترنت1.  المتاحة عبر شبكة  المكتبات 

..www.sybrarian.info/Journal

)1( RDA: Resources Description and Access. Available at: http: //www.rda-jsc.org/rda.html. Accessed 
in: 20/5/2018.

)2( Joint Streeting Committee for the Development of RDA: Resources Description and Access. Avail-
able at: www.rda.jsc.org/archivedsite/rda.html. Accessed in: 11/5/2018.

 RDA: Resources( الرقمية:  اليبئة  وإتاحتها في  المصادر  إلى وصف  الحميد معوض. مقدمة  عبد  )3( محمد 

Description Access(. متاح على الموقع: www.scribd.com بتاريخ2018/5/9.

)4( http: //www.rda-rsc.org.
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أمـا الجهـات المسـؤولة عـن وضـع RDA فتعـد لجنـة التوجيـه المشـتركة )JSC( التـي تتكـون 

مـن سـت مؤسسـات رئيسـة)1(: )جمعيـة المكتبـات األمريكيـة ALA, لجنـة الفهرسـة االسـترالية, 

 CCC( Canada Cataloging( لجنـة الفهرسـة الكنديـة ,)British Library( المكتبـة البريطانيـة

ومكتبـة   )CILIP( والمعلومـات  المكتبـات  فـي  للمتخصصيـن  تشـارترد  معهـد   ,Committee

الكونكـرس( وهـي المؤسسـات نفسـها التـي تشـرف على إصـدارات AACR باالشـتراك مـع محرري 

RDA هـم المسـؤولون عـن تطويـر وصف المصـادر وإتاحتهـا RDA, وقد صممت RDA لتسـتخدم 

مـع األنـواع المختلفـة مـن نمـاذج الميتاداتـا إذ البيانـات الوصفيـة الناتجـة التي يمكـن أن تتاح في 

تسـجيله MARC21 أو في تسـجيله معيار دبلن كور Dublin Core أو أي نوع آخر من تسـجيالت 

الميتاداتا.

RDA 2-2-2 مميزات وصف المصادر وإتاحتها
تتميز قواعد RDA بالعديد من المميزات والمالمح التي يمكن حصرها بالنقاط اآلتية: 

1. تتميـز RDA باعتنائهـا بالبيانـات الببليوغرافيـة واالسـتنادية الالزمـة للفهرسـة مـع إتاحة هذه 

البيانـات علـى اإلنترنـت مما يسـمح باسـتعراض القواعد بطرائـق مختلفة)2(.

2. تقـدم قواعـد RDA إطـار عمـل متناسـق ومـرن قابـل للتوسـع لوصـف كل أنـواع مصـادر 

المعلومـات سـواء التقليديـة منهـا أو تلـك التـي أفرزتهـا البيئـة الرقميـة.

3. تتميـز قواعـد RDA بقدرتهـا علـى ربـط العالقـات بيـن األعمـال بعضهـا ببعـض وبيـن أولئك 

األشـخاص الذيـن لعبـواً دوراً فـي وجودهـا وهـو دليـل أسـاس علـى أن الفهرسـة بمفهومهـا 

كافـة  بيـن  ببحثـه  فيهـا  التحـرك  المسـتفيد  يسـتطيع  ترابطيـة  معطيـات  هـي  المعاصـر 

العالقـة)3(. ذوي  واألشـخاص  واألعمـال  الموضوعـات 

)1( الصادق، آالء جعفر. مصدر سابق.

المكتبي، 2009.  RDA&AACR2. زاد  الفهرسة األنكلو- أمريكية بين  )2( أحمد عادل زيدان. مستقبل قواعد 

متاح على الموقع: http: //arablibrariannet.blogspot.com بتاريخ 2018/5/15.

عربية.  بيئة  في  والتطبيق  والبناء  المالمح   :)RDA )وام:  وإتاحتها  المصادر  وصف  الدين.  حسام  )3( مصطفى 

Cybrarianjournal.- ع26، 2011.
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4. يربط معيار RDA بين محتوى مصادر المعلومات وبين الحاوية أو الوسيط المادي.

5. إشـباع احتياجـات المسـتفيدين مـن خـالل البحـث واإلبحار وتقدم عند االسـترجاع كمـاً كبيراً 

 FRBR مـن النتائـج النهـا جعلـت من المسـتفيد االسـاس الـذي بنيت عليـه وهنا يأتـي دور

لتحديـد احتياجات المسـتفيد بدقة)1(.

6. دعـت قواعـد RDA إلـى اسـتعمال اللغـة والحـروف المفضلـة للهيئـة أو الجهـة التـي تنشـئ 

التسـجيلة وبذلـك اسـتطاعت االبتعـاد عن التحيـز االنكلو- أمريكـي من التعليمـات إلى حٍد 

ما)2(.

7. يمكـن تسـجيل البيانـات الوصفيـة واالسـتنادية فـي تسـجيلة مـارك21 أو معيـار دبلـن كـور 

)Dublin core( أو أي نـوع آخـر مـن معاييـر الميتاداتـا)3(.

RDA 2-2-3 أهداف
 RDA صممـت البيانـات التـي تـم اختيارهـا وصياغتهـا وفقـاً لقواعـد وصـف المصـادر وإتاحتها

لتحقيـق األهـداف اآلتية: 

1. االسـتجابة الحتياجـات المسـتفيد: أي تمكيـن المسـتفيد مـن اكتشـاف مصـادر المعلومـات 

والوصـول إليهـا والحصـول عليهـا عبـر أداء خمـس مهـام وهـي اإليجـاد، التحديـد، االختيـار، 

والفهم. الحصـول 

2. فعاليـة التكلفـة: أي أن يكـون تحقيـق البيانـات لتلبيـة هـذه االحتياجـات الوظيفيـة فعـاالً 

واقتصاديـاً)4(.

)1( RDA: Resources Description and Access. Op.cit.

)2( الخيرو، رفل نزار. إمكانية استخدام قواعد وصف المصادر وإتاحتها )RDA( كوريث لقواعد الفهرسة االنكلو- 

امريكية AACR2. مجلة آداب الرافدين.- ع58، 2010.- ص536.

)3( اإلمارات، المركز الوطني للوثائق والبحوث، عمادة المكتبات الجامعية. ورشة عمل مكثفة حول: أدوات الضبط 

الببليوغرافي اإللكترونية وفرص توحيدها في المكتبات العربية.- دبي: المركز، 2010.- متعدد الترقيم. )ق3، 

ج1، المحتوى، ص4(.

)4( Coyle, Karan. Resource Description and Access )RDA(: Cataloging Rules for the 20th.century. 
D-Lib Magazine.- vol.13, No.1,2.Jan, 2007.- Available at: http: //www.dlib.org/dlib/january07/coyle/
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3. المرونـة: أي أن تعمـل البيانـات التـي تدعـم اكتشـاف المصـادر باسـتقاللية عـن الشـكل أو 

الوسـيط أو النظـام المسـتخدم لخـزن أو تبـادل البيانـات بحيث تكـون قابلة لالسـتخدام في 

بيئـات مختلفـة )التقليديـة أو الرقميـة()1(.

4. االسـتمرارية: أي أن تكـون البيانـات قابلـة لالندمـاج في قواعـد البيانات الحالية والسـيما تلك 

التـي أُنشـأت باسـتخدام AACR ومـا يرتبـط بها من معاييـر مثل تسـجيلية MARC، وبأقل 

قدر مـن التعديالت)2(.

 :RDA)3( 2-2-4 المبادئ أو القواعد التي ينبغي االلتزام بها في تطبيق
· التمييـز: تحقيـق التمييـز بيـن المصـدر وبيـن غيـره مـن المصـادر، وبيـن الكيـان وغيـره مـن 

الكيانـات.

· الكفاية: تقديم البيانات الكافية لتمكين المستفيد من اختيار مصدر مناسب الحتياجاته.

·العالقـات: اقامـة العالقـات التـي تربـط بيـن المصـدر وغيره مـن المصـادر ذات العالقـة، وبين 

المصدر.

·التمثيـل: اختيـار البيانـات التـي تعكـس تمثيـل المصـدر أو الكيـان لنفسـه، وذلـك مـن خـالل 

أكثـر األسـماء أو أشـكال األسـماء، أوالعناويـن، أواالحاالت، وجـودا أوتردداً فـي المصادر ذات 

العالقـة، واألكثـر شـيوعاً عنـد البحـث عنهـا، أواالكثـر قبـوال باللغـة الهجائية المفضلـة لهيئة 

الفهرسة.

·الدقة: التزام الدقة في البيانات من خالل إضافة معلومات تصحح األخطاء، أوتوضح الغموض.

· النسـبة: تسـجيل البيانـات المتعلقـة بنسـبة المسـؤولية عـن مصدر لشـخص أو عائلـة أو هيئة 

01coyle.html. Accessed in: 7/5/2018.

)1( RDA Constituency Reviwe Draft JSC, 2008. Available at: http: //www.Rdatoolkit.org/ constituency.
draff. Accessed in: 7/5/2018.

 RDA: Resources Description and2( يسرية زايد. »تقنين جديد لوصف المصادر وإتاحتها في البيئة الرقمية(

Access. cybrarian journal.- ع20، 2009.

)3( )مصطفى حسام الدين. وصف المصادر وإتاحتها )وام: RDA(.- مصدر سابق.
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التـي ظهـرت فـي المصـدر نفسـه أو مصـادر مرجعية بغـض النظر عـن دقتها.

· اللغة المفضلة: اسـتخدام »االسـم أو شـكله« المفضل للشخص أوالعائلة أوالهيئة بلغة وهجائية 

محتـوى المصـادر ذات العالقـة التـي وجد فيها، أوباللغـة والهجائية المفضلة لهيئة الفهرسـة 

كمـا تعطـي األفضلية لتسـجيل عنـوان عمل ما باللغـة والهجائية المفضلة لهيئة الفهرسـة إذا 

كان شـائع االستخدام بها.

· شـيوع االسـتخدام والممارسـة: ينبغـي أن تعكـس البيانـات التـي ال تنسـخ من المصدر نفسـه 

شـيوع االسـتخدام. فعلـى سـبيل المثال ينبغي أن يعكـس الجزء الذي يختـار كعنصر أول في 

تسـجيل االسـم المفضل للشـخص أو الهيئة، التقاليـد المتبعة في القطر واللغـة وثيقة الصلة 

لهذا الشـخص أو العائلة.

· التوحيـد: ينبغـي أن تخـدم المالحـق الـواردة فـي RDA المتعلقـة بكتابـة الحـروف الكبيـرة، 

والمختصـرات، ترتيـب البيانـات، وعالمات الترقيم، وغيرها عمليـة تمثيل البيانات التي تصف 

مصـدراً أو كيانًـا ذا عالقـة بهـذا المصـدر والكيانـات ذات العالقـة وبيـن الكيـان وغيـره مـن 

الكيانـات ذات العالقة.

ويمكـن أن تسـتنتج مـن هـذه المبـادئ أربـع قواعـد أو »أحجـار زاويـة« ينبغي االلتـزام بها في 

تطبيـق RDA وفـق مـا أشـارت إليه العديـد من المصـادر)1(: 

1. ركز علي احتياجات المستفيد.

2. خذ ما تراه:  أي نسخ البيانات كما جاءت على المصدر دون حذف أو اختصار أو تصحيح.

3. سـجل كل العالقـات:  أي تسـجيل كل العالقـات المرتبطـة بمصـدر مـا والتـي بيـن المصـادر 

البعض. وبعضهـا 

4. ينبغي أن يكون لكل هيئة فهرسـة سياسـة وتتضمن هذه السياسـة: اقرار التفضيالت المتعلقة 

باللغـة والهجائيـة فـي المصطلحـات، الوصـف ونقـاط الوصـول, اقـرار التفضيـالت المتعلقة 

)1( Library of Congress )2010(: RDA Instructions referring to choices ”agencycreating the data ilc pro-
posed practice for RDA test.Available at: http: //www.loc.gov/catdir/cpso/RDAtest/RDAagency.
doc/.Accessed in: 11/5/2018. 
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بنظـم الترقيـم, اقـرار التفضيـالت المتعلقـة بالتقويم, اقـرار التفضيـالت المتعلقـة بوحـدات 

القياس, اقـرار عناصـر البيانـات اإلضافية للعناصـر البؤرية.

RDA 2-2-5 مرتكزات
تسـتند قواعـدRDA إلـى مجموعـة مـن المفاهيـم التـي تحـدد نمـاذج العالقـات بيـن الكيانات 

وهـي المتطلبـات الوظيفيـة للتسـجيلية الببليوغرافيـة FRBR، والمتطلبـات الوظيفيـة للتسـجيلية 

.FRAR االسـتنادية

 FRBR: Functional 2-2-5-1 المتطلبات الوظيفية للتسجيلية الببليوغرافية
Requirements For Bibliographic Records

يعـرف أنمـوذج FRBR بانه عبارة عن أنموذج مفهومي Conceptual model يركز على العالقة 

بين المسـتفيد والعالم الببليوغرافي ويسـمح هذا األنموذج للبيانات المسـجلة في التسـجيالت كما 

يحـدد الكيانـات الببليوغرافيـة وخصائصها والعالقـات فيما بينها ويرتبط كل ذلـك بالمهام التي يقوم 

بهـا المسـتفيدون فـي الفهـرس)1(، وقـد تـم تصميـم المتطلبـات الوظيفيـة للتسـجيلة الببليوغرافيـة 

FRBR للتعامـل مـع الوسـائط اإللكترونيـة ومواقـع اإلنترنـت ممـا يـؤدي إلـى سـرعة الوصـول إلـى 

المعلومـات وبتكلفـة أقـل فـي الوقت والمـال والحصول على بيانـات وصفية كاملـة للمصدر)2(.

ويقـدم هـذا األنمـوذج إطـاراً واضحـاً لتحديـد العالقـات بيـن البيانـات التـي ينبغـي أن تشـتمل 

عليهـا التسـجيلة الببليوغرافيـة وربطها باحتياجات المسـتفيد من أجل اكتشـاف مصـادر المعلومات 

والوصـول إليهـا والحصـول عليها أي أن هـذه البيانات ينبغي أن تحدد للمسـتفيد االحتياجات اآلتية: 

1. اإليجـاد Find: إيجـاد الكينونـة أو الكينونـات التـي تتطابـق مـع االسـتراتيجية التـي وضعهـا 

الباحث.

 Functional( =)الببليوغرافية )فيربر الوظيفية للتسجيلة  المتطلبات  )1( محمد عبد الحميد معوض. أساسيات 

 www.slidshare.net الموقع:  على  متاح   .)Requirements for Bibliographic Records: FRBR

بتاريخ2018/5/11.

 OCLC Research Activities and IFLA Functional Requirements For Bibliographic )2(

.2018/4/26 :Records. Available at: www.oclo.org. Accessed in
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2. التحديـد: تحديـد الكينونـة التـي يبحث عنهـا أي يقوم المسـتفيد بتمييز الكينونـة عن غيرها 

مـن الكينونـات والتأكـد مـن تطابقها مع ما يبحـث عنه)1(.

3. االختيار Select: اختيار الكينونة التي تالئم احتياجاته بالنظر إلى محتوياتها أو شكلها.

4. الحصول على الكينونة الموصوفة عن طريق الشراء أو االستعارة أو النفاذ إليها عن بعد)2(.

ويشـتمل هـذا األنموذج إحدى عشـرة كينونـة موزعة على ثالث مجموعات مـن الكينونات التي 

يهتـم المسـتفيدون بهـا وبخصائصهـا أي ببياناتهـا الببليوغرافيـة. وفيمـا يأتي سـنتناول كل مجموعة 

من هـذه المجموعات: 

المجموعة األولى: منتجات الجهد الفكري أو الفني: 
وهـي مجموعـة تجريديـة تضـم أربعـة كينونات وهـي: العمـل، ويتم ادراكـه من خـالل التعبير 

والـذي يتـم تضمينـه فـي المظهر يتـم تمثيله مـن خالل المفـردة)3(.

المجموعـة الثانية: المسـؤولية تجاه العمل: أي المسـؤولين عن محتـوى منتجات الجهد الفكري 

أو الفنـي والقائميـن علـى إنتاجهـا ماديـاً ونشـرها والمعنييـن بالحفاظ عليهـا وصيانتهـا وتضم هذه 

.Corporate Body)4( والهيئـة ,Person المجموعـة الفرد

المجموعة الثالثة: الكينونات المعبرة عن الموضوعات: 
تحتـوي المجموعـة الثالثـة علـى كل الكينونـات فـي المجموعتين السـابقتين فالعمـل يمكن أن 

)1( شريف كامل شاهين. فهارس المكتبات العربية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت: دراسة تقويمية على ضوء توصيات 

الببليوغرافية ومضمونها.- Cybrarian Journal.- ع4,  إرشادات »اإلفال: IFLA” لشاشات عرض التسجيالت 

.2005

)2( IFLA Functional Requirement for Bibliographic Records: Final Report, 2009.-P.8. Available at: www.
ifla.org/vii/s13/frbr. Accessed in: 11/5/2018.

)3( IFLA: Functional Requirement for Bibliographic Records: Final report )2009(. op.cit.-p14.

)4( هشام فتحي أحمد مكي. ثورات التغيير في الفهرسة الوصفية منAACR-RDA. cybrarian Journa.- ع20، 

.2009
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 Concept يكـون موضوعـاً حـول عمـل آخر، فضـالً عن أربـع كينونات أخرى تمثـل كالً من المفهـوم

والهـدف Object والحـدث Event والمـكان Place ولكل كينونة من تلـك الكينونات خاصية واحدة 

.Term)1( فقط هي المصطلـح

ويالحـظ الباحثـان أن هـذه العالقـات تلعـب دوراً مهماً في مسـاعدة المسـتفيد فـي أداء مهامه 

للوصـول إلـى المعلومـات التـي يحتاجهـا بأقـل وقـت وجهـد وتكلفـة ومـن ثـم الحصـول علـى رضا 

المسـتفيد الـذي تسـعى جميع المكتبات ومؤسسـات المعلومـات إلى تحقيقه، فضالً عـن أنها تقدم 

المعلومـات عـن طبيعـة الروابـط بين الكيانـات وتمكن من تجميعهـا ومن ثم تضع المسـارات التي 

تحسن اكتشـاف المصادر.

وقـد بنيـت RDA علـى أنمـوذج FRBR مـن حيـث اسـتخدامها لمصطلحاتـه والكينونـات التـي 

الوحـدات وكينونـات  المفـردات أو  المظاهـر،  التجسـيدات و/ أو  التعبيـرات،  حددهـا كاألعمـال، 

األشـخاص والهيئـات واألماكـن، إال أنهـا تغطـي معلومـات وعالقـات تفيـد المسـتقبل وترتبـط بهـذه 

الكيانـات ولـم تعـرَّف بعـد فـي أنمـوذج FRBR لتسـاند عمليـة اكتشـاف المصـادر. 

إذاً يتضـح ممـا سـبق أن أنمـوذج FRBR هـو أسـلوب متطـور إلعـداد فهـارس إلكترونيـة يمكن 

 FRBR المسـتفيدين مـن التعامـل معها للوصول إلى مصـادر المعلومات وبعبارة أخـرى أن أنموذج

يسـاعد المسـتفيد فـي تلبيـة احتياجاتـه الـذي يعـد الهـدف األول والنهائـي وهـو الركيزة األساسـية 

لهـذا األنمـوذج الـذي يوفـر إمكانية الحصـول على المعلومات بسـهولة ويسـر وبدقة وكفـاءة عالية 

كمـا يسـاعد علـى الربط بيـن المصادر المختلفـة للحصول علـى المصدر المطلوب )فهـرس المكتبة 

والناشرين(.

وبنـاًء علـى مـا تقـدم يجـد الباحثـان أن أنمـوذج FRBR حل الكثير من المشـاكل التـي واجهت 

قواعـد الفهرسـة األنكلو-أمريكيـة AACR2 من حيث مواكبة النمو المسـتمر للنشـر والنتاج الفكري 

والنهـوض بالمكتبـات التي تسـتخدم هـذا األنموذج عن طريق السـعي بإحداث تغييـرات وتطورات 

)1( الرابغي، عدنان. المتطلبات الوظيفية للتسجيالت الببليوغرافية )FRBR(.- الرياض: جامعة الملك عبد العزيز، 

2011.متاح على الموقع: blogspot.com.http: //frbr2011 بتاريخ 2018/5/3.
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هائلـة فـي نظـام الفهرسـة المسـتخدمة مـن قبـل، إذ عملـت الكثيـر مـن المؤسسـات والجمعيـات 

الدوليـة علـى ذلـك ووضعـت إطـار عمـل ينـص بوضـوح علـى المعلومـات التـي ينبغـي أن تقدمها 

التسـجيلة الببليوغرافيـة لتلبيـة احتياجـات المسـتفيدين ومواجهـة هـذه االحتياجـات مـن خـالل 

البحـث اإللكترونـي، ومـن ثـم فـإن اعتمـاد قواعد RDA علـى أنمـوذج FRBR في بنائها يـؤدي إلى 

حـل المشـاكل ونقـاط الضعـف التـي عانـت منها قواعـد الفهرسـة األنكلـو- امريكية وسـتتمكن من 

مواكبـة تطـورات وتغييـرات العصر.

 FRAR: Function 2-2-5-2 المتطلبات الوظيفية للتسجيلة االستنادية
Requirment for Authority Records

التسـجيلة االسـتنادية: هـي مجموعـة مـن عناصر البيانـات تحدد كيـان ما، ويمكن أن تسـتخدم 

لتسـهيل الوصـول لنقطـة الوصـول المعتمـدة لهـذا الكيـان أو لعـرض أيـة نقطـة وصـول للكيـان)1(، 

وكان مـن المتوقـع لهـذا األنمـوذج أن يؤثر علـى الجزء الثاني من قواعد الفهرسـة األنكلـو- أمريكية 

AACR2 فيمـا يتعلـق بالتسـجيالت االسـتنادية ويركز أنمـوذج FRAR على احتياجات المسـتفيدين 

والمهـام التي يقومـون بها)2(.

ويعـد أنمـوذج FRAR امتداداً ألنموذج FRBR فهو يشـتمل علـى كل الكيانات التي تنتمي إلى 

المجموعـات الثالث المشـار إليها مسـبقاً ويطلق عليهـا جميعاً الكيانـات الببليوغرافية ويضاف إليها 

الكيانـات المحـددة التـي تتعلـق بالضبـط االسـتنادي)3(، وتتركـز الجهـود الحديثة في مجـال الضبط 

االسـتنادي Authority Control الـذي يهـدف إلـى تحقيـق الثبـات واالتسـاق فـي شـكل الـرؤوس 

المسـتخدمة فـي فهـرس المكتبـة أو فـي ملـف التسـجيالت الببليوغرافيـة علـى تحقيق االسـتخدام 

)1( IFLA Meeting of Experts on an International Cataloging Code )1st-5th: 2007(, recommendation 
from the Participants. Available at: www.ifla.org. Accessed in: 11/5/2018.

)2( IFLA UBCIM working Group on )FRANAR(2005, FRAR: conceptual model. Available at: http: //
www.ifla.org/vII/d4/FRANAR-conceptual-pdf. Accessed in: 20/5/2018..

)3( IFLA )2007( Function Requirment for Authority Data: A conceptual model. Available at: http//
www.Ifla.org/publishing-services34. Accessed in: 11/5/2018.
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والمشـاركة فـي البيانـات االسـتنادية علـى المسـتوى الدولي بمـا يحققه ذلـك من فوائـد تتمثل في 

تخفيـف العـبء وخفـض التكاليـف وتحقيق دقـة أفضل عنـد البحث واالسـترجاع)1(.

وقـد حـددت د. باربـرا تيليت Barbra Tillett في مطلع القرن الحادي والعشـرين مجموعة من 

األغـراض التـي يمكن أن يقدمها الضبط االسـتنادي في بيئـة الويب تمثلت في)2(: 

1- تبسيط إنشاء التسجيالت االستنادية وصيانتها عالمياً.

2- تسـهيل المشـاركة فـي المعلومـات االسـتنادية لتقليـل تكاليـف الفهرسـة بيـن المكتبـات 

والمسـتخدمين اآلخريـن لمثـل هـذه البيانـات مثـل )دور األرشـيف والمتاحـف ومنظمـات 

إدارة حقـوق الملكيـة الفكريـة(.

3- تسـهيل الربـط بيـن المصـادر مثـل ربـط المسـتفيدين بالمطبوعـات والمقـاالت والمـواد 

والكيانـات بمـا فـي ذلـك ما هو متـاح رقمياً ومـا يمكن طلبه من جانب المسـتفيد وتوسـيع 

نطـاق الفهـارس علـى الخـط المباشـر لتكـون بوابـات شـاملة للمعرفة.

4- تمكيـن المسـتفيدين مـن الوصـول إلـى المعلومـات الببليوغرافيـة مـن خـالل نقـاط اإلتاحة 

تجعلهم قادرين على اختيار شـكل األسـماء التي يفضلونها )سـواء عن طريق اختيار الهجائية 

أو اللغـة التـي يفضلونها أو حتى باختيار شـكل االسـم الـذي يفضلونه(.

 IFLA وتحقيقـاً لهـذه األغراض قام االتحاد الدولـي لجمعيات المكتبات ومؤسسـات المعلومات

بوصفـه مـن أكثـر الهيئـات الدوليـة المعنيـة بموضـوع الفهرسـة بصفة عامـة والضبـط الببليوغرافي 

االسـتنادية لألسـماء  والبيانـات  الببليوغرافيـة  للتسـجيالت  بانشـاء جماعـات عمـل  بصفـة خاصـة 

والبيانـات االسـتنادية للموضوعـات مهمتهـا األساسـية اعـداد نمـاذج مفاهيميـة تحـدد المتطلبـات 

الوظيفيـة للتسـجيالت الببليوغرافيـة واالسـتنادية إلـى جانـب تولـي مهمـة مراجعـة هـذه النمـاذج 

الرقمية. البيئة  االستنادية في  للملفات  االستنادية: رؤية جديدة  للبيانات  الوظيفية  المتطلبات  زايد.  )1( يسرية 

cybrarian Journal.- ع30، ديسمبر2009.

)2( Tillett, Barbra. The Library of Congress Cataloging Directorate, editedby. Ann M. Sendberg- Fox. 
Washington, D.C: LC, Cataloging Distrobution Service, 2001.P.P.207-220. Available at: http: //www.
Loc.gov. Accessed in: 26/4/2018.
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وتحديثهـا وصيانتهـا وإعـداد الموجزات اإلرشـادية واألدلة التفسـيرية التي تسـاعد فـي تطبيق هذه 

النماذج وتشـجيع اسـتخدامها)1(.

وقد قدمت وثيقة المتطلبات الوظيفية للتسـجيالت االسـتنادية )FRAR( عام2004 في المؤتمر 

IFLA: The International Federation of  Library  Associations :السـنوي السـبعين إلفـال

المنعقـد فـي بوينـس آيـرس مـن قبل جلين باتـن ووافقت عليه لجنـة التصنيف والفهرسـة في اإلفال 

فـي حزيران مـن عام 2010.

FRAR أهداف أنموذج المتطلبات الوظيفية للتسجيالت االستنادية
إن الهـدف األسـاس مـن األنمـوذج المفاهيمـي للمتطلبات الوظيفية للتسـجيالت االسـتنادية هو 

تقديم إطار لتحليل هذه المتطلبات من أجل المشـاركة في التسـجيالت االسـتنادية على المسـتوى 

الدولي.

وبصفـة أكثـر تخصيصـاً، فـإن أنموذج FRAR مصمـم لتقديم إطار مرجعي واضـح ومحدد لربط 

البيانات التي يتم تسـجيلها في التسـجيالت االسـتنادية باحتياجات المستفيدين من تلك التسجيالت, 

ولتقدير إمكانية المشـاركة واالسـتخدام للتسجيالت االستنادية على المسـتوى الدولي وذلك بالنسبة 

للمكتبـات والقطاعـات األخـرى مثـل دور الوثائق والمتاحـف على اعتبار أن دور الوثائق واألرشـيف 

والمتاحـف جهات معنية أيضاً بإعداد البيانات االسـتنادية)2(.

وقد عرفت IFLA البيانات االستنادية: بأنها إجمالي المعلومات عن الشخص أو العائلة أو الهيئة 

أو العمل الذي يسـتخدم اسـمه كأسـاس لنقطة إتاحة مقيدة سـواء في التسـجيالت الببليوغرافية أو 

فـي االستشـهادات أو في فهـرس المكتبة، وقد ركز أنموذج المتطلبات الوظيفية للبيانات االسـتنادية

Functional Requirement for Authority Data: FRAD على مفهوم البيانات االستنادية وليس 

التسـجيالت االسـتنادية بوصفـه المفهـوم األوسـع إذ قامـت بتغييـر اسـم األنمـوذج مـن المتطلبات 

)1( Schiff, AdamL. Changes from AACR2 to RDA: Acomarison of examples Adamschiff Originally 
Presented Bc Library conference, April 2010.

)2( IFLA. )2007(. Op. cit.
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 FRAD إلـى المتطلبـات الوظيفيـة للبيانـات االسـتنادية FRAR الوظيفيـة للتسـجيالت االسـتنادية

ويضـم هـذا األنمـوذج البيانات االسـتنادية مـن كل األنواع بغض النظـر عّما إذا كانت هـذه البيانات 

على شـكل تسجيالت اسـتنادية أو غيرها)1(.

وبنـاًء علـى مـا تقـدم فقد تم تحديـد األنواع اآلتية مـن البيانات االسـتنادية: البيانات االسـتنادية 

لألسـماء, البيانـات االسـتنادية للعناويـن, البيانـات االسـتنادية اسـم – عنـوان)2(, البيانـات االسـتنادية 

للمحـددات/ المعرِفـات ومـن أمثلتهـا: األرقـام الموحـدة مثـل )ISBN, ISSN( وأرقـام التصنيـف 

والعالمـات التجاريـة)3(, والبيانـات االسـتنادية للموضوعات وتشـمل رؤوس الموضوعـات، الواصفات 

التصنيف)4(. ورمـوز 

ويعتمـد أنمـوذج FRAD في بنائه على ركيزتين أساسـيتين هما: أنمـوذج الكيانات – العالقات, 

و ربـط الخصائـص والعالقات لهذه الكيانات بمهام المسـتفيد.

أواًل: أنموذج الكيانات - العالقات
وتشـتمل هـذه الركيـزة علـى كيانات وخصائـص )يكون لكل كيـان مجموعة مـن الخصائص التي 

تحـدده تحديـداً فريـداً( والعالقـات بيـن الكيانـات )أي الربط بين كيانين “اسـمين مثـالً” أو أكثر(.

وحـدد أنمـوذج FRAD للركيـزة األولى سـتة عشـر كياناً)الشـخص, العائلة, الهيئة, عمـل, تعبير, 

المظهـر المادي, نسـخة, مفهوم, شـيء, حدث, مكان, اسـم, معـرف, نقاط االتاحـة المقيدة, قواعد, 
وهيئة(.)5(

أمـا فيمـا يتعلـق بالخصائـص فقد حدد أنمـوذج FRAD مجموعة من الخصائـص التي تحدد كل 

)1( يسرية زايد. المتطلبات الوظيفية للتسجيالت االستنادية. مصدر سابق.

.Op. cit .)2007( .IFLA )2(

)3( مصطفى حسام الدين. مصدر سابق.

)4( يسرية زايد. المتطلبات الوظيفية للتسجيالت االستنادية. مصدر سابق.

.Op. cit .)2007( .IFLA )5(
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كيـان تحديـداً فريـداً ويمكـن توضيح خصائص بعض هـذه الكيانات على النحـو اآلتي)1(: -

أ. خصائص شخص: تواريخ الشخص، )ميالد، وفاة... الخ( اللقب، الجنس، مكان الميالد.. الخ.

ب. خصائـص الهيئـة: المـكان، التاريـخ أو مـدى مـن التواريـخ )بالنسـبة للمؤتمـرات والندوات.. 

الـخ(، العنـوان، مجال النشـاط وتاريـخ الهيئة.

ج. خصائص العائلة: نوع العائلة والتواريخ المرتبطة بها، األماكن المرتبطة بها واللغة.. الخ.

د. خصائـص المحـدد و/أو المعـرف: نـوع المحـدد، تتابـع التمثيـالت أي التتابـع الرقمـي و/أو 

الهجائـي للتمثيـالت المحـددة لكيـان مـا ويسـتخدم كمحدد فريـد داخل النطـاق المخصص 

للمحـدد و/أو المعـرف.

هـ. خصائص االسـم: نوع االسـم )أسـماء أشـخاص، هيئات... الخ( ومجال االستخدام )أعمال أدبية 

أو نقدية... الخ( وتواريخ االسـتخدام ولغة االسـتخدام... الخ.

و. نقاط االتاحة المقيدة: نوع نقطة اإلتاحة، حالة نقطة اإلتاحة بالنسـبة للشـكل المفضل، لغة 

نقطة اإلتاحة، لغة الفهرسـة... الخ.

ثانيًا: ربط الخصائص والعالقات لهذه الكيانات بمهام المستفيد: التي حددها 
األنموذج بأربع مهام: 

1- يجد Find: أي أن يجد المستفيد كياناً ما أو مجموعة كيانات تقابل المعايير المحددة سلفاً.

2- يحـدد Identify: أي أن يحـدد أو يعـرف المسـتفيد كيان مـا للتأكد من أن الكيان الذي حصل 

عليـه هو الكيان الـذي يبحث عنه)2(.

3- يؤطـر Contextualize: أي أن يصنـع الشـخص أو الهيئـة أو العمل... الخ في إطاره أو سـياقه 

ويوضح العالقة بين شـخصين أو هيئتين أو أكثر أو لتوضيح العالقة بين شـخص ما وهيئة... 

 RDA )و.ا.م(  المصادر  وإتاحة  لقواعد وصف  االستنادية وفقاً  للتسجيالت  الجديدة  )1( محمود خليفة.المالمح 

مؤتمر قواعد الفهرسة في القرن الحادي والعشرين: وام: RDA. cybrarianjournal.- القاهرة، 1-3 إبريل، 

2013. متاح على الموقع: www.cybararians.org/fiels/RDa. بتاريخ 2013/6/8

)2( مصطفى حسام الدين. مصدر سابق.
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الخ واالسـم الذي يعرف به الشـخص أو الهيئة )هو االسـم الدنيوي في مقابل االسـم الديني(.

4- يبـرز Justify: أي توثيـق السـبب الـذي من أجله اختار منشـئ البيانات االسـتنادية، االسـم أو 

شـكل االسـم الذي وضع تحـت نقطة االتاحـة المقيدة)1(.

وممـا سـبق يمكـن أن يحـدد الباحثـان أّن هـذا األنمـوذج FRAD يقـدم إطـاراً واضـح التحديـد 

والبنيـة للعالقـات بيـن البيانـات الببليوغرافيـة والبيانـات االسـتنادية وربطهـا باحتياجات المسـتفيد 

مـع مالحظـة أن المسـتفيد هنـا نوعـان المسـتفيد النهائـي الـذي يسـتخدم البيانات االسـتنادية من 

خـالل الملفـات االسـتنادية أو غير المباشـرة من خالل نقـاط الوصول في الفهـارس والببليوغرافيات، 

والمسـتفيد الـذي يسـاعد المسـتفيد النهائـي )أي اختصاصـي الفهرسـة( مـن خـالل انشـاء البيانـات 

االسـتنادية وصيانتها، وكان الهدف األسـاس من أنموذج FRAD هو مشـاركة البيانات االستنادية على 

المسـتوى الدولـي خاصـة فـي بيئـة اإلنترنت وتلبيـة احتياجات المسـتفيد مـن البيانات االسـتنادية، 

وقد أشـار الدكتور محمود خليفة في مؤتمر قواعد الفهرسـة في القرن الحادي والعشـرين المنعقد 

في القاهرة في شـباط )2(2013، إلى مدى أهمية أنموذج FRAD في انشـاء قواعد وصف المصادر 

وإتاحتهـا RDA، وذكـر أن قواعـد RDA أضافـت العديـد مـن عناصـر البيانـات المسـتخدمة فـي 

التسـجيالت االسـتنادية وأن البيانات الجديدة تهدف إلى جعل بيانات الفهرسـة مفهومة للمسـتفيد 

بشـكل أكثـر مـن الماضـي وقـد تشـكل هـذه العناصرعبئـاً علـى المفهرسـين فيمـا يتعلـق بالوقـت 

المسـتغرق في انشـاء التسـجيلة االستنادية.

ويتضـح للباحثـان ممـا سـبق أن التغييـر كان حتميـاً لقواعـد الفهرسـة األنكلـو- امريكيـة التـي 

كانـت مصممـة فـي األسـاس للعمـل فـي البيئـة الورقيـة وأخـذت تـزداد تعقيـداً وتفتقـد للتركيـب 

المنطقـي والعالقـات الهرميـة فضالً عـن افتقادها للمرونة والقدرة على التوسـع وعـدم الجدوى من 

إصـدار طبعـة ثالثـة فـي ظل التطـورات والمتغيرات الهائلـة والمتسـارعة التي ولدتها بيئـة اإلنترنت 

ومصادرهـا وأسـاليب النشـر المتنوعـة لتلـك المصادر التي انعكسـت على سـاحة المكتبات بشـكل 

عـام والفهرسـة بشـكل خـاص ومـع صـدور المعاييـر الجديـدة فـي الفهرسـة فقـد نشـأت فـي بيئـة 

.Op.cit .)2007( IFLA )1(

)2( محمود خليفة. المالمح الجديدة للتسجيالت االستنادية. مصدر سابق.
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اإلنترنـت، وتمثلـت فـي أنموذجي FRAD وFRBR غايتها األساسـية تحديد العالقـات بين الكيانات 

وضبـط نقـاط اإلتاحـة لتلبيـة احتياجـات المسـتفيدين فـكان البـد من إنشـاء قواعد جديـدة تندمج 

مـع مفاهيـم وكينونـات )FRAD وFRBR( تعد امتداداً لقواعـد )AACR2 وقواعد كتر وALA( من 

جهـة ومـا طـور من معاييـر وبروتوكوالت )مارك21، دبلـن كور...الخ( من جهة أخـرى، على أن يكون 

المسـتفيد هـو محور القواعـد فيها.

وعلـى هـذا األسـاس كانـت قواعـد RDA هـي ثمـرة الجهـود المبذولـة وهـي البديـل إلصـدار

AACR3 التـي تميـزت بشـموليتها وسـهولتها بعرض المعلومات وكشـف ارتباطاتها وسـرعة نشـرها 

علـى اإلنترنـت والبحـث المحـدد المتعلـق بالموضوع إذ طورت RDA لالسـتجابة للتغيـرات المهمة 

التـي حصلـت فـي قواعـد الفهرسـة وإدارة المكتبـات ولالنفتـاح علـى كافـة مصـادر المعلومات في 

عالـم يتغيـر بسـرعة مذهلـة، كمـا الحـظ الباحثان أن قـدرة RDA على ربـط العالقات بيـن األعمال 

بعضهـا ببعـض وبيـن الذيـن لعبـوا دوراً في وجودها هو دليل أسـاس على أن الفهرسـة ليسـت فقط 

كلمـة دليليـة للبحـث، بل هـي معطيات ترابطية يسـتطيع المسـتفيد التحرك من خاللهـا ببحثه بين 

كافـة الموضوعـات واألعمـال واألشـخاص ذوي العالقـة وبإمـكان RDA عـرض نتائـج واسـعة حـول 

الموضـوع وعالقاتـه من األوجـه كافة.

أعلنـت مكتبـة الكونكرس والناشـرون الرئيسـيون لوصف المصـادر وإتاحتها RDA، أن المشـترك 

فـي دليـل المفهـرس أصبـح قـادراً علـى الوصـول إلـى مجموعـة أدوات RDA الجديـدة منـذ أيـار 

2010 وبذلـك أمكـن للمسـتفيد الحصـول علـى جميع أدوات RDA مـن خالل دليـل المفهرس ويتم 

 RDA عـن طريق مشـروع تعاوني بقيـادة اللجنة التوجيهية المشـتركة لتنمية RDA تطويـر محتـوى

 ،ALA ويشـرف علـى المشـروع لجنـة تتكـون مـن مـدراء يمثلـون )جمعيـة المكتبـات األمريكيـة

جمعيـة المكتبـات الكنديـة، مكتبـة الكونكرس، مكتبة وارشـيف كندا، والمكتبـة البريطانية( )1(، وقد 

تـم تضميـن إصـدارة قواعـد الفهرسـة األنكلـو- أمريكيـة، طAACR2 ،2 المتاحـة عبـر اإلنترنـت في 

مجموعـة أدوات وصـف المصـادر وإتاحتهـا RDAtoolkit منـذ اطالقها في تموز 2010، كما اسـتعد 

)1( Seligman, Peter. Resource Description and Access )RDA( Accessed through Cataloger’s Desktop. 
March,4,2010. Available at: www.loc.gov/today/pr/2010/10-043.html. Accessed in: 15/5/2018.
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 AACR2 وإلمكانيـة الوصول إلـى كل من RDA المفهرسـون وغيرهـم مـن مهنيـي الميتاداتـا لتنفيـذ

وقواعـد RDA مـن خالل االشـتراك نفسـه لزيـادة اإلنتاجيـة والكفاءة.

وأعلنـت مكتبـة الكونكـرس أنـه بعـد 31 آذار 2013 تم تنفيذ المعيار الجديـد RDA في المكتبة 

وإذا تـم االشـتراك بـكل مـن دليـل المفهـرس وأدوات RDA على اإلنترنـت الذي يتضمن نسـخة من 

AACR2 ستسـتمر فـي الحصـول علـى AACR2 أمـا إذا كان المسـتخدم مشـتركاً أو قـام باالشـتراك 

بدليـل المفهـرس فقـط ولـم يشـترك بـأدوات RDA ويريد الوصول إلـى AACR2 عبـر اإلنترنت فإنه 

سـيحتاج إلـى االشـتراك بـأدوات RDA عبـر الموقـع )www.rdatoolkit.org)1، وهنـاك خمـس مزايا 

رئيسـة للوصـول إلـى قواعـد وصف المصـادر وإتاحتهـا )RDA( وقواعد الفهرسـة األنكلـو- امريكية، 

طAACR2 ،2 مـن خـالل دليـل المفهـرس ألنـه ال يمكـن الحصـول عليها من مكان آخـر)2()3(: 

 AACR2 ،21. إمكانيـة البحـث بسـهولة فـي كل أو أجـزاء مـن الفهرسـة األنكلـو- أمريكيـة، ط

وقواعـد RDA مـع المصـادر األخـرى مثـل تفسـيرات قواعـد مكتبـة الكونكـرس أو أشـكال 

.MARC

2. يوفـر دليـل المفهـرس تعزيـزات للبحـث مثـل اختـالف الهجائيـة األمريكيـة والبريطانيـة )مثـال: 

عـن  فضـالً   ،)”Full stop”و  ”Period“ )مثـال:  والمصطلحـات   )”Catalogue”و  ”Catalog“

.)”variant access point”و  ”add Edentry“ )مثـال:   AACR2و  RDAلــ المترادفـة  المصطلحـات 

3. عنـد البحـث عـن قواعـد AACR2 فـي دليـل المفهـرس فإنـه تلقائيـاً سـيقوم بالبحـث عـن 

.RDA تعليمـات 

4. يوفـر دليـل المفهرس روابط موسـعة إلـى AACR2 وقواعد RDA من المصـادر ذات العالقة، 

 RDA وتعليمـات AACR2 يـؤدي ذلـك إلـى سـهولة االنتقـال مـن مصـدر معين إلـى قواعـد

)1( Access to AACR2 Via Cataloger’s Desktop after march31, 2013. Available at: https: //www.loc.gov/
cds/desktop/aacr2_announcement.pdf. Accessed in: 20/5/2018.

)2( Enhanced access to AACR2 throgh Cataloger’s Desktop Starting march31, 2013. Available at: 
www.Loc.gov/cds/desktop/aacr2-announcont2.pdf. Accessed in: 7/5/2018.

)3( Cataloger’s Desktop. Available at: www.Log.gov/cds/desktop. Accessed in: 28/4/2018.
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العالقة. ذات 

5. يعكـس دليـل المفهرس التسلسـل الهرمي الصحيح والكامل لــ AACR2في الجدول الخاص به 

يؤدي ذلك إلى سـهولة العثور على قواعد AACR2 التي يبحث عنها المسـتفيد.

كمـا تُقـدم مكتبـة الكونكرس دورات تدريبية للمفهرسـين على قواعد RDA الكسـابهم المهارات 

والكفـاءة فـي التعامـل مع RDA ويشـتمل التدريـب تعريف المسـتفيدين بماهيـة RDA والنماذج 

 AACR2 مقابل مصطلحـات RDA ومصطلحـات FRBR التـي اعتمـد عليهـا فـي انشـائها كأنمـوذج

.)1( MARC باسـتعمال حقـول RDA ,FRBR وكيفيـة تنفيذ

)1( Library of Congress )LC( RDA Training Materials. Available at: www.Loc.gov/catworkshop/
RDA20%training20%Materials/Lc20%RDA20%training.html. Accessed in: 20/5/2018.
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المبحث الثالث

الدراسة الميدانية: 
تتضمن الدراسة الميدانية 

1. عـرض تجربـة مكتبـة السـلطان قابـوس للتحـول مـن AACR2الـى تطبيـق معيـار وصـف 

المصـادر واتاحتهـا RDA وذلـك اعتمـاداً علـى دراسـات سـابقة تضمنـت مقابـالت مقننـة)1(.

2. عـرض تجربـة مكتبـة العتبـة العباسـية المقدسـة فـي العـراق وذلـك اعتمـاداً علـى مقابلـة 

الكترونيـة مـع الدكتـور حسـنين الموسـوي)2( تضمنت مجموعـة من األسـئلة, باالضافة الى 

زيـارة الموقـع االلكترونـي الخـاص بالمكتبـة واالطـالع علـى نمـاذج التسـجيالت التـي تـم 

تطبيـق معيـار RDA عليهـا.

إن التطـور التكنولوجـي الكبيـر التـي تشـهده بيئـة المكتبـات والمعلومـات جعلـت اإلقبـال 

والنشـر يـزداد يوًمـا بعـد يـوم ممـا مهـدت الطريـق للمسـتفيدين واخصائـي المعلومـات التعامل 

معهـا بـكل سـهولة ويسـر.وللخدمات الفنيـة فـي المكتبـات العربيـة نصيـب فـي هـذا التطور من 

خـالل نشـر معاييـر وأنظمـة جديـدة توافـق المبـادئ الدوليـة الجديـدة وخاصـة فـي الفهرسـة 

الوصفيـة والموضوعيـة، حيـث يمكـن اسـتخدامها فـي مجتمـع المكتبـات حيـن تكاثفـت جهـود 

المعنيـن لنشـر معيـار جديـد للفهرسـة معتمـد ليأتـي مسـاند لنظـام الفهرسـة األنجلـو أمريكيـة 

AACR2 , وتتميـز قواعـد RDA للفهرسـة عـن

القواعـد السـابقة فـي AACR2 بمرونتهـا وتوافقهـا مـع المبـادىء والمعايير الدوليـة الجديدة 

للفهرسـة الوصفيـة والموضوعيـة والنشـر المتاح علـى األنترنت.

)1( مقابلة مع االستاذ محمد البوسعيدي, واالستاذ عمر سليمان. 

)2( االستاذ حسنين الموسوي: مدير مركز الفهرسة ونظم المعلومات في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية 

المقدسة.
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 :RDA 3-1 تجربة جامعة السلطان قابوس في تطبيق معيار
تعتبر مكتبة جامعة السلطان قابوس من المكتبات األولى في العالم العربي التي بدأت في هذا

الصدد( نظام RDA )وذلك بعمل ورشة للمفهرسين مختصة بال RDA وذلك عندما وضعت

جمعيـة المكتبـات المتخصصـة فـي ُعمـان فـي مـارس2011, وقـد واجهـت المكتبـة صعوبـات 

منهـا ان هـذا التحـول تطلـب تدريـب الموظفين علـى هـذه القواعد باالضافـة الى جاهزيـة النظام 

واتخـاذ القـرار يتطلـب وقت طويل من حيث متى تبـدأ عملية تطبيق النظام ومتى سـتوقف النظام 

 AACR2.القديم

وقـد مـرت المكتبـة الرئيسـية بعدة مراحـل لتطبيق القواعـد فالمرحلة االولى وتـم اجتيازها من 

االستعداد

لقواعد الفهرسة الجديدة تمثلت في: 

 RDA.1. تهيئة النظام( السيمفوني )بما يتوافق التغييرات في مارك 21 و

2. مشـاركة المفهرسـين فـي دورات تمهيديـة وتأسيسـية للتعـرف وإستكشـاف قواعـد الفهرسـة 

الجديدة.

rdatoollkit.3. االشتراك في قواعد الفهرس

المرحلة الثانية من االستعداد لتطبيق المعيار، وفق الخطوات التالية: 

1. اسـتبدال كل السياسـات واإلجـراءات القديمـة المعمـول بهـا وفقـا لقواعـد الفهرسـة األنجلـو 

أمريكيـة ووضع سياسـات جديدة تعكـس البنى النظرية والمعرفيـة للقواعد الجديدة بحيث 

تتـواءم وتتطابق معها.

2. البدء بتطبيق هذه القواعد في الفهرسة المنقولة Copy Cataloging من القواعد الخارجية

بتاريـخ   RDA العمـل بقواعـد  تـم  الببليوجرافيـة وفـي هـذا الخصـوص فقـد  للتسـجيالت 

2012/2/22 مـن خـالل فهـرس مكتبة الكونجرس, ومن ثم العمل على إنتاج الفهرسـة األصلية 

بعـد الـدورة التدريبيـة وإقـرار دليـل إجراءات الفهرسـة.
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3. اإلعـالن عـن وضـع تاريخ محـدد يتم فيه بدء إنتاج كل التسـجيالت الببليوجرافية واالسـتنادية 

حسـب القواعـد الجديدة، وبعـده يتم إيقاف العمـل تماما بقواعد الفهرسـة األنجلو أمريكية.

4. التدريب المستمر للمفهرسين وخاصة التدرب على الفهرسة المستنسخة.

وقـد تـم تطبيق القواعد الجديدة في مكتبات الجامعة وكانت البداية في الفهرسـة المستنسـخة 

وتمثـل فـي الكتـب االنجليزيـة، وكان ذلـك فـي نهايـة شـهر فبرايـر 2012، والمرحلـة االلثانيـة تـم 

تطبيقـه فـي الفهرسـة األصليـة وخاصة الكتـب العربية.

وقـد حقـق تطبيـق معيـار RDA فـي المكتبـة عـدة أهـداف مـن أهمهـا: تطبيـق معيـار عالمي 

جديـد للحصـول المعياريـة, جـودة البنـاء, تحقيق بشـكل أفضل الحتياجـات المسـتفيدين من ربط 

بيـن االحتياجات والمصادر المتوفرة بالمكتبة وزيادة نسـبة االسـترجاع للمصـادر والتمييز فيما بينها 

بمعنـى تحقيـق إنتقائيـة وجودة في االسـترجاع.

.RDA الى AACR2 3-2 تحول تسجيالت مكتبة العتبة العباسية المقدسة من

3-2-1 وحدة الفهرسة في مكتبة العتبة العباسية المقدسة: 
تعتبـر الفهرسـة مـن أهـّم الموضوعـات لدراسـة المكتبـات، وبدونهـا تصبـح المكتبـات مجـرّد 

مخـازن مليئـة بالكنـوز ويصعـب علـى رّوادهـا االسـتفادة منها، ومع مـرور الزمن طـرأت تغييرات 

العبّاسـية  العتبـة  مخطوطـات  ودار  مكتبـُة  وأخـذت  الفهرسـة  طـرق  علـى  كثيـرة  وتحديثـات 

المقّدسـة علـى عاتقهـا اقتنـاء أحدث وأفضل نُظُم للفهرسـة وفـق معايير عالمية لتلبّـي احتياجات 

المطالعيـن، وتعتبـر الفهرسـة قلـب المكتبـة حيـث يعتمـد عليها الباحـُث والمطالُع في اسـتخراج 

الكتـب والموضوعـات والمؤلّفيـن وغيرهـا، لذلـك تـّم اسـتحداث وحـدة الفهرسـة والتصنيـف في 

عـام )2008م( وكان عـدُد منتسـبي الوحـدة ثالثـة أشـخاص، ووجـدت المكتبـة مـن الضـرورّي في 

نفـس الوقـت وضـع خطّـة العتمـاد تصنيـٍف عالمـّي السـيّما أّن مكتبـة العتبة العبّاسـية المقّدسـة 

كانـت فـي السـابق تعتمـد علـى التصنيـف المحلّـي للفهرسـة، وفعـالً بـدأت العمـل وتـم اختيـار 

تصنيفيـن عالميّيـن همـا تصنيـف ديـوي العشـري وتصنيـف مكتبـة الكونغـرس األمريكـي وعمـل 

مقارنـة بينهمـا الختيـار األفضـل فوجـد أّن تصنيف مكتبـة الكونغرس األمريكي أدّق وأشـمل وأكثر 
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موضوعيـة، حيـث شـرعت بالعمـل علـى هـذا التصنيـف فـي عـام )2010م(, بعـد ذلـك تـم وضع 

خطّـة عمـٍل السـتخدام نظـام آلـّي حديـث مقارنـًة مع نظـام المكتبـة الحديثـة ألنّه كمـا نعلم كّل 

مكتبـٍة يجـب أن يكـون لهـا برنامـج آلـّي يوّضـح محتويـات المكتبـة، حيـث عرضت علـى المكتبة 

مجموعـٌة مـن البرامـج اآلليـة المكتبيـة فاسـتقّر الـرأي على اسـتخدام برنامج سـمفونّي مـن إنتاج 

شـركة أمريكيـة متخّصصـة وتـّم تعريبـه مـن قبـل شـركة نسـيج اللبنانيـة وهـي شـركة متخّصصـة 

فـي إنتـاج البرامـج اآلليّـة ودبلجتهـا الـى اللغـة العربيـة، حيـث يُعـّد هـذا البرنامـج الثالـث علـى 

مسـتوى العالـم ويتميّـز بأنّـه يعطـي كشـفاً لـكّل المحتويـات باإلضافة الـى إعطائه تقاريـر دقيقة 

لـكّل النتاجـات ويبيّـن أوقـات العمـل وكم بطاقة فهرسـة قـام بعملها األشـخاص المعيّنـون، وفعالً 

تـم مباشـرة العمـل ودخـل العاملـون فـي المكتبة دورات فـي هذا البرنامـج مع الشـركة من أجل 

تطويـر وحـدة الفهرسـة والتصنيـف لتكـون مـن الوحـدات المتميّـزة فـي العـراق، حيـث شـرعت 

المكتبـة بإقامـة دورات للفهرسـة والتصنيـف وتـّم وضـع شـروط لهـذه الـدورات مـن أهّمهـا أن 

يكـون المتقـّدم حاصـالً علـى شـهادة البكالوريوس فما فوق ليتّم تنسـيبهم علـى الوحدة بعد عمل 

مفاضلـة الختيـار أصحـاب الدرجـات الُعليـا والكفـاءات, فـي الحقيقـة كان طمـوح المكتبة واسـعاً 

وهـو أن نُنشـئ وحـدًة متكاملـًة ليـس للفهرسـة فقـط وإنّمـا يدخـل الكتـاب مـن البـاب ويخـرج 

بشـكٍل إلكترونـي، لذلـك تم انشـاء وحدة الدعـم اإللكتروني الخاّصة بالسـيرفر والبرامـج المكتبية 

والخـزن األرشـيفي باإلضافـة الـى وحـدة تصويـر الكتـب وتحويلهـا مـن ورقية الـى )PDF(، حيث 

تـّم شـراء أجهـزة تصويـر لهـذا العمـل ومـن خـالل هذا العمـل أصبـح لديها كـمٌّ هائل مـن الكتب 

المتخّصصـة بـكّل العلـوم، فعملت دراسـة إلنشـاء مكتبـة رقمية بحيـث تضّم عّدة مكتبـات ليكون 

كلُّ علـٍم ضمـن مجموعـة، وحتـى اآلن اسـتطاعت المكتبة أن جمع )50 ألف( عنـوان )PDF( كما 

تّمـت فهرسـة )14 ألـف( عنوان فـي المكتبة باإلضافة الـى )1700( مخطوطـة و )2700( أطروحة 

جامعيّـة, وقـد تـّم عمـُل دوراٍت أخـرى لتطويـر الخبـرات وحّدثنـا أنظمـة الفهرسـة مـن مكتبـة 

الكونغـرس األمريكيـة الـى نظـام )RDA( وهـو نظـاٌم حديـث جـّداً، وتعد مكتبـة العتبة العباسـية 

المقدسـة ثانـي مكتبـة عربيـة تعمـل بهذا النظـام بعد المكتبـة اللبنانيـة العامة، باإلضافـة الى أّن 

المكتبـة عملـت عـّدة دورات لمكتبـات الجامعـات والمكتبـات العاّمة، تكاملت هـذه الوحدة في 

عـام )2014م( لتتحـّول بعـد ذلـك بأمـٍر إدارّي الـى مركز الفهرسـة ونُظُـم المعلومـات وأصبح عدد 
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منتسـبي هـذا المركـز )27( منتسـباً موزّعيـن علـى عـّدة وحـدات وهذه الوحـدات هي: 

1. وحدة الفهرسة والتصنيف: وتعمل على فهرسة الكتب والمخطوطات.

2. وحدة التدقيق االستنادي: وتعمل على تدقيق بطاقات الفهرسة وعمل استنادي لها.

3. وحدة الدعم الفني: عملُها صيانة األجهزة وإدارة البرنامج السمفونّي.

.)PDF( 4. وحدة تصوير الكتب: مهّمتها تصوير الكتب وتحويلها الى

5. وحدة اإلنترنيت: وعملها إنجاز جميع األعمال الخاّصة باإلنترنت.

6. وحدة األرشفة والمكتبة اإللكترونية: خزن الكتب المصّورة وعمل مكتبة إلكترونية.

3-2-2 نبذة عن الوحدة: 
اخـذت المكتبـات بعين االعتبـار تطوير مقتنياتها المادية والفنيـة تحقيقا لالهداف التي وضعت 

مـن اجلهـا. ولهـذا فإن الفهرسـة تعتبر من أهـم الموضوعات لدراسـة المكتبات ومراكـز المعلومات 

وهـي مـن صميـم العمـل الفنـي وبدونها تصبـح المكتبـات ومراكز المعلومـات مجرد مخـازن مليئة 

بالكنـوز يصعـب علـى روادهـا االسـتفادة منهـا, وان الفهرسـة هـي مجمـوع العمليات التـي تتم بها 

عمليـة الوصـف الببليوجرافـي وتنتـج لنـا الفهـرس وتعتبر وصـف فني لمـواد المعلومـات بهدف أن 

تكـون تلـك المـواد فـي متنـاول المسـتفيد بأيسـر الطـرق وفي اقـل وقت ممكـن, ومع مـرور الزمن 

طـرأت تغييـرات وتحديثـات كثيـرة على طرق الفهرسـة، فكانت بالـكاد تلبي احتياجـات المطالعين, 

امـا االن فـأن الكتـب تفهـرس بصـورة احترافيـة تمكـن الباحـث مـن ايجـاد الموضـوع الـذي يريـده 

بسـهولة وبطـرق بحـث متعـددة ومبسـطة تلبـي احتياجـات الباحـث, واخـذت وحـدة الفهرسـة 

والتصنيـف في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة على عاتقهـا اقتناء احدث وافضل 

 LCC نظـام للفهرسـة فـي مكتبتهـا وفـق معاييـر عالميـة لتلبـي احتياجـات المطالعيـن، وهو نظـام

الـذي يقـوم بتصنيـف الكتب الى مجموعات مسـتنداً علـى المواضيع، ويتميز هذا النظام بالبسـاطة 

والشـمولية والمرونـة، فهـو بسـيط ألنـه يعتمـد علـى الحـروف الالتينيـة، شـامل ألنـه يحتـوي علـى 

قائمـة بالمواضيـع الرئيسـية كال منهـا يحتـوي على قائمـة بالمواضيـع الثانوية، ومرن كونه يسـتطيع 

ان يسـتوعب مواضيـع جديـدة فهـو قابـل للتطـور بتطور العلـوم المختلفـة، ومن خالل هـذا النظام 

يتسـنى للمطالـع ان يبحـث فـي فهـرس المكتبة عـن كتـب باالعتماد علـى مواضيعهـا، باإلضافة الى 



ش.ر. حلادر دلنس  شال م    ششالو فلدر محرلم.................................................................  385

إمكانيـة البحـث عـن طريـق المؤلف، المحقـق، المترجم، المدقق، الناشـر، والرقـم الدولي المعتمد 

للكتـاب... الخ.

 :RDA 3-2-3 تجربة مكتبة العتبة العباسية المقدسة في تطبيق معيار
عندمـا علمـت المكتبـة ان قواعـد RDA سـيحل محـل قواعـد AACR2 بـدأت بالتعـرف علـى 

طبيعـة القواعـد الجديدة واختالفها عن القواعد السـابقة وذلك من خالل اجـراء العديد من األبحاث 

واالطالع على تجارب المكتبات السـابقة باالضافة لعمل نسـخة تجريبية تم تطبيقها على تسـجيالت 

المكتبـة وبعدهـا تـم اتخاذ قـرار التحويل وكانت الدوافع والمبررات االساسـية التـي دفعت المكتبة 

نحـو تطبيق معيـار وصف المصـادر واتاحتهاRDA هو: 

االتجـاه نحـو البيئـة االلكترونيـة وتغيـر شـكل المصـدر حيـث أصبـح متعدد األشـكال(كتاب . 1

إلكترونـي، فيديـو، تسـجيالت صوتيـة، أفالم...الخ(.

احتياجـات المسـتفيدين حيـث البـد مـن االلتـزام بلغـة المسـتفيدين وذلك لتسـهيل عملية . 2

البحـث واالسـترجاع للمعلومـات, فـكان البـد مـن إيجـاد المعاييـر الكفيلـة بمـا يتوافـق من 

تلبيـة هـذه االحتياجـات وذلك بتوفيـر ديناميكية في البحث واالسـترجاع وبناء العالقات بين 

الكيانـات الرقمية.

طمـوح المكتبـة للوصـول الـى العالميـة بيـن المكتبـات العالميـة وقواعـد وصـف المصـادر . 3

واتاحتهـا )RDA( احـدث قواعـد خاصـة بالفهرسـة والتصنيـف مطبقة في المكتبـات الكبرى 

واالسـاس الـذي اسـتند عليـه هـو قواعـد )AACR2( وقواعـد مكتبـة الكونجـرس االمريكيه.

وقـد بـدأت المكتبـة بالتحـول بالفعل في منتصف عـام 2014, وقد قام فريق الفهرسـة بالمكتبة 

وضـع خطـة لتحـول المكتبـة كليـاً الـى اسـتخدام معيـار RDA وكانت خطـة خمسـية وكان البد من 

تكييـف معيـار RDA مـع ضـروف العمـل فـي المكتبـة حيث تـم اسـتخدام البرنامج االلـي المتطور 

 RDAسـيمفوني( وتهيئتـه, باالضافـة الـى ادخـال جميـع الحقـول التـي تحتاجها للبـدء بتطبيـق ال(

مثـل الحقـل erda$ 040 وايضـاً الحقـل 264 للناشـر, وفـور االنتهـاء مـن التعديـل بـدأ العمـل, وقد 

تطلـب اقـدام المكتبة على تطبيق معيـار وصف المصادر واتاحتهاRDA وضع تصور لالسـتراتيجيات 
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الالزمـة لهـذا التطبيـق ومتطلباتـه والسياسـات التـي ينبغـي االلتـزام بها في هـذا الصدد سـواء فيما 

يتعلـق بتحديـد المصطلحات واللغات والهجائيات ونظم الترقيم...الخ التي سـيتم اسـتخدامها فهناك 

اضافـات وليـس تغييـر جـذري في القواعـد وهذا يسـتلزم وقت وكـوادر متخصصة,

وبالنسـبة لمسـتقبل تسـجيالت مارك اي التسـجيالت الببليوغرافية لمصادر المعلومات السـابقة 

فتقـوم المكتبـة بتعديـل التسـجيالت باضافـة حقول جديـدة وحتى هنـا امكانية التعديـل في بعض 

الحقـول وليـس كلهـا, امـا االعدادات التـي تم اتخاذهـا للتحول الى معيـار وصف المصـادر واتاحتها

RDA

فاهمهـا تدريـب المفهرسـين على القواعد الجديدة والبالغ عددهـم 22 مفهرس, اما الخطة التي 

تم اعدادهـا لتدريب العاملين فهي: 

 RDA 1. خطـة فنيـة لتدريـب العاملين متكونة مـن مرحلتين نظري)التعرف واستكشـاف قواعد

ومـدى تأثيرهـا علـى العمل فـي المكتبات(, وعملي على مدى شـهر.

2. تطلب من المفهرسـين معرفتهم مهارات خاصة عند اسـتخدام المعيار اي ان يكون متخصص 

فـي موضوعات معينة, العمل على الحاسـبة ومعرفـة المواقع المرادفة للمكتبات.

3. االشتراك السنوي في قواعد الفهرسة rdatoollkit.org من خالل الموقع االلكتروني.

4. التدريب المستمر للمفهرسين وخاصة التدرب على الفهرسة المستنسخة، ومن ثم الفهرسة

األصلية.

امـا بالنسـبة للصعوبـات التـي واجهتهـا المكتبـة عنـد شـروعها بتطبيـق معيـار وصـف المصادر 

واتاحتهـاRDA فهـي كالتالـي: 

1. كون القواعد باللغة االنجليزية وضرورة ترجمتها.

2. فـي حالـة المصـادر المتوفرة بلغات عديدة تحتاج المكتبة لشـراء اصدارات ترجمة من معيار 

RDA بتلك اللغات من اجل الفهرسـة.

3. ترجمـة المصطلحـات الـى اللغـة العربيـة بشـكل موحـد وال يوجـد لدينـا فـي العالـم العربي 
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لجنـة تقـوم بهـذا العمـل وتوحـد المصطلحـات وتعممهـا لنعتمـد عليها.

4. واجهـت المكتبـة مشـاكل خاصة بالنسـبة للمصـادر العربية عند تطبيق معيـار RDA لكن تم 

تجاوزهـا بالتعـاون مع المتخصصيـن والمكتبات العربية عن طريق الحصول على تسـجيالت 

المصادر. تلك 

ويعود استخدام تطبيق معيار RDA بالعديد من المنافع على المكتبة: 

1. معرفة انواع االوعية في المكتبة، عدد المؤلفين المشاركين، دول النشر.... الخ.

2. ازدياد نسبة االسترجاع بشكل ملحوظ.

3. بعد تحويل التسـجيلة الببليوغرافية من AACR2 الى RDA تم الحصول على بطاقة متكاملة 

خالية من المختصرات من اجل اسـتفادة المستفيد.

4. وفـر تطبيـق معيـار وصـف المصـادر واتاحتهـاRDA العديـد مـن الغايـات منهـا معرفـة نـوع 

الوعـاء ونـوع المشـغل ونـوع الحاضـن للوعاء.

5. يعمـل معيـار RDA علـى خدمـة الباحـث ولتلبيـة إحتياجـات البحـث المسـتقل لديـه, إذ 

أنـه يجعـل مـن فهـرس المكتبـة أداة أسـهل للوصـول إلـى المجموعـة المكتبيـة مثـل إلغـاء 

اإلختصـارات التـي لـم تكـن واضحة إال للمفهـرس وإلغـاء المعقوفتين وإعتبـار الكتاب كامل 

هـو مصـدر المعلومـات وليـس صفحـة العنوان.

وتعمـل المكتبـة على اجراء اختبـارات متواصلة لمعيار RDA اثناء التحويـل والنتائج جيدة جدا, 

وقـد تـم تطبيـق معيار RDA في فهرس المكتبة على مواقـع االنترنيت واما في المكتبة حاليا محولة 

70% الـى القواعـد الجديـدة وهناك دورات مكثفة للعاملين وبقـي 30% من مجموع العناوين منتظر 

الفهرسـة وان شـاء اللـه سـتكتمل فـي القريـب العاجـل, وتمتلـك مكتبـة العتبة العباسـية المقدسـة 

صفحـة علـى موقـع المكتبـة)1( لتوثيـق تجربتهـا حيث يتوفـر لديها نمـاذج عن التسـجيالت التي تم 

تحويلها.

)1( LCCIS.NET.
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النتائج والمقترحات والتوصيات

4-1 النتائج: 
مصـادر . 1 وظهـور  االلكترونـي  والنشـر  المعلومـات  بيئـة  تشـهدها  التـي  للتغيـرات  نتيجـة 

المعلومـات االلكترونيـة تكاثفـت الجهـود لنشـر معيـار جديـد للفهرسـة يتوافق مـع التطور 

 RDA.االلكترونـي السـريع وهـو معيـار

تأخـر المكتبـات العربية في متابعـة التطورات والتعديالت الحاصلة فـي التطبيقات الحديثة . 2

فـي مجـال المعايير الخاصة بالفهرسـة وقد يعود السـبب الى عدم توفـر فريق عمل كاٍف او 

RDA.وجـود عائق تقنـي يمنع اضافة التعديالت التـي يتطلبها معيار

اصبـح معيـار وصـف المصادر واتاحتها RDA ضرورة يفرضهـا الواقع على المكتبات حيث ان . 3

هـذا التحـول هو تحول عالمي فالواجب على المكتبات ان تتماشـى معه.

تطـور وتعـدد احتياجـات المسـتفيدين أدى إلـى تحـول مكتبـة جامعـة السـلطان قابـوس . 4

RDA.ومكتبـة العتبـة العباسـية المقدسـة إلـى تطبيـق قواعـد

كان تحـول المكتبـات الـى تطبيـق معيـار RDAوفـق مراحـل وخطـوات مدروسـة باالضافـة . 5

لعمـل نسـخة تجريبيـة تـم تطبيقهـا علـى تسـجيالت المكتبـة وبعدهـا تـم اتخـاذ قـرار التحويل. 

كان طمـوح المكتبـات في الوصـول الى العالمية وتلبية احتياجات المسـتفيدين في الوصول . 6

الـى المصـادر التـي يحتاجونهـا والتمييـز فيمـا بينها وزيادة نسـب االسـترجاع اهم االسـباب 

RDA.التـي دفعـت المكتبات الـى التحول لتطبيـق معيار

مـن ابـرز الصعوبـات التـي واجهـت المكتبـات عنـد تطبيـق معيـار RDA مشـكلة الترجمـة . 7

بالنسـبة للقواعـد الـى العربيـة وفي حالة المصـادر المتوفرة بلغـات عديدة تحتـاج المكتبة 

لشـراء اصـدارات ترجمـة مـن معيـار RDA بتلـك اللغـات من اجل الفهرسـة. 

توصلـت الباحثـة ممـا سـبق أن ملف اإلسـتناد يعد من أهـم الركائـز واألدوات )Tools( التي . 8

تسـتخدم مـع النظـم المحوسـبة لغـرض تنظيم عمليـات المعالجـة الفنية واسـترجاع وتبادل 
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المعلومـات بيـن مراكـز ومؤسسـات المعلومـات بأسـلوب موحـد ومقنـن يضمـن انسـيابية 

المعلومـات وتنسـيقها بيـن الجهـات المتعددة.

5-1 المقترحات والتوصيات: 
علـى المكتبـات متابعـة التطـورات الحاصلـة فـي مجـال المعاييـر الخاصـة بالفهرسـة وبـدء . 1

التحـول الفعلـي نحـو تطبيـق معيـار RDA حيـث ان قواعـد AACR2 لـن تتطـور وسـيواجه 

المكتبيـون الحقـاً مشـاكل ال حلول لها في ال AACR كما وسـيواجه المكتبيون مشـاكل في 

عمليـة تبادل التسـجيالت.

علـى المكتبـات ان تقـوم بتطبيـق معيارRDA فـي جميع االوعية التي يتم فهرسـتها فهرسـة . 2

اصلية.

هنـاك دعـوة الن تقـوم المكتبـات العربيـة بالتعـاون فيمـا بينهـا علـى تبنـي تعريـب معيار. 3

RDA والبرامـج التدريبيـة الخاصـة بـه ويمكـن ان يتـم ذلك بالتعـاون مع مكتبـة الكونكرس 

االمريكية.

يدعـو الباحثـان النشـاء برنامـج وطنـي للتدريـب علـى تطبيق وتنفيـذ معيـار RDA يتضمن . 4

الخطـوات العمليـة لفهرسـة المصـادر باسـتخدام معيار RDA واالطـار الببليوغرافـي والركائز 

التي يسـتند عليها المعيار من نماذج مفاهيمية ومكوناتها النشـاء التسـجيالت الببليوغرافية 

وقيـاس فاعلية البرنامـج على اخصائيـي المكتبات.

علـى المكتبـات العراقية االسـتفادة من تجربة مكتبة العتبة العباسـية المقدسـة للتحول الى . 5

 .RDA معيار

الحاجـة الـى زيـادة اعـداد العامليـن علـى تطبيـق معيـار RDA لضمان السـرعة فـي عملية . 6

التحول.

يدعـو الباحثـان الـى تدريـس طلبـة اقسـام المعلومـات والمكتبات فـي الجامعـات العراقية . 7

علـى وجـه الخصـوص معيارRDA من خـالل التعريف بالمعيار واقسـامه ومرتكزاته باالضافة 

الـى تطبيقـه علـى التسـجيالت عملياً لتخريـج اخصائيين لديهـم معرفة بالقواعـد الحديثة.

بنـاءاً علـى ماسـبق يمكـن ان يحدد الباحثـان خطوات التي يمكـن اتباعها للمكتبـات الراغبة . 8
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 :RDA للتحـول نحو تطبيـق معيار

التعـرف علـى معيـار RDAومعرفـة اختالفه عـن قواعد AACR2مـن خالل البحـث واالطالع أ. 

علـى تجـارب المكتبـات السـابقة التـي قامت بتطبيـق معيـار RDA باالضافة الى المشـاركة 

.RDA فـي ورش العمـل والمؤتمـرات عن تطبيق معيـار

توظيـف قواعـد RDA بمـا يتناسـب مع اهـداف واولويـات المكتبـة التي يتـم تحديدها في ب. 

قسـم الفهرسـة اذ ان مـن مزايـا معيـار RDA انه يسـمح للمكتبة انشـاء سياسـتها الخاصة.

عمل نسخة تجريبية وتطبيقها على تسجيالت المكتبة.ت. 

عمل خط زمني لتطبيق معيار RDA.ث. 

المتابعـة المسـتمرة للتغييـرات التي تتم على المعيار وتعديل برنامـج المكتبة تقنياً ليتوافق ج. 

.RDA مـع القواعـد الجديدة وادخال الحقول التي سـتحتاجها المكتبـة للبدء بتطبيق معيار

وضـع تصور لالسـتراتيجيات الالزمـة لهذا التطبيق ومتطلباته والسياسـات التي ينبغي االلتزام ح. 

بهـا فـي هـذا الصـدد سـواء فيما يتعلـق بتحديـد المصطلحـات واللغـات والهجائيـات ونظم 

الترقيم...الخ التي سـيتم اسـتخدامها.

تدريـب المفهرسـين فـي المكتبـة علـى قواعـد وصـف المصـادر واتاحتهـا RDA وينبغي ان خ. 

يتضمـن التدريـب مرحلتيـن النظـري والعملـي علـى الفهرسـة األصليـة والمستنسـخة, مـع 

مراعـاة توفيـر فريـق عمـل كاِف يضمـن سـرعة التحويـل.

اشتراك المكتبة في قواعد الفهرسة RDAtoolkit.د. 

اجراء اختبارات متواصلة لمعيار RDA اثناء التحويل ومالحظة النتائج.ذ. 
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المستخلص: 
يهدف البحث الحالي الى التعريف بالبيانات الضخمة في مؤسسـات المعلومات، وسـبل تسـوية 

هـذه البيانـات، لتسـهيل عملية اسـترجاع المعلومات بسـرعة وكذلـك الدقة في عمليات االسـترجاع 

مـن خـالل اتبـاع أسـلوب التسـوية فـي معماريـة وهيكلة البيانـات. نفـذ البحث علـى مجموعة من 

البيانـات الخاصـة بالمكتبـة المركزيـة للجامعة المسـتنصرية وقيـاس الفرق بين حجـم البيانات قبل 

وبعـد التسـوية المعماريـة لهـا، وكذلـك التعـرف علـى المداخـل اإلضافيـة التـي توفرت باتبـاع هذه 

العمليـة لتسـهيل وتسـريع الوصـول الـى المعلومة المطلوبة بأسـرع وقـت. إذ نفـذت العملية على 

مجموعـة مـن البيانـات بحجـم )28.7( وعنـد انهاء عملية التسـوية أصبحت بحجـم )11.7(.

الكلمات المفتاحية: 
البيانات الضخمة، مؤسسات المعلومات، تسوية البيانات.

Abstract: 
The main object of this research to define the Big Data in a knowledge 

Institutions and who to normalization this data to make the information 
recovery be easy and fast by normalization database. this object do by use 
location of data of the central library in almustansiriah university and measured 
the size of this data and made available entry. this search do on )28.7)MB and 
when we fish the research it become )11.7(MB.

Key Word: 
Big Data, information Institutions, Normalization.
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1-1-مشكلة البحث: 
بعـد التطـور الكبيـر الذي يشـهده العالـم اآلن بغزارة المعلومات المتوفرة سـواء كانت بالشـكل 

المحفـوظ فـي وسـائل مادية داخلية أو من خالل حفظ المعلومات على الحوسـبة السـحابية، تقف 

مؤسسـات المعلومـات امـام مشـكلة ليـس فـي اقتنـاء المعلومـات او توفيرها وإنما في سـبل عرض 

تلـك البيانـات للمسـتفيد سـواء اكان الداخلـي او الخارجـي. كذلـك صعوبـة الوصـول الـى المعلومة 

المطلوبـة فـي وقـت قياسـي وانمـا توجـب البحـث على عدة خطـوات بغالـب األحيان. ومـن هناك 

تنطلـق مشـكلة البحـث الحالـي فـي اعتماد وسـيلة مـن شـأنها التقليل من عمليـات تكـرار البيانات 

وتقليـل الضوضـاء فـي نشـر المعلومـات المسـتخلصة مـن البيانـات بعـد عمليـة معالجتهـا، وكذلك 

توفيـر المداخـل اإلضافيـة التـي تسـهل عملية الوصول الـى المعلومـة المطلوبة.

1-2- أهمية البحث: 
تأتـي أهميـة البحـث الحالي من جانبيـن، األول: الدور الكبير الذي تؤديه مؤسسـات المعلومات 

فـي توفيـر المعلومـات للمسـتفيدين، وكذلـك فـي اتبـاع وسـيلة من شـأنها السـيطرة علـى البيانات 

الضخمـة في تلك المؤسسـات.

1-3-أهداف البحث: 
من خالل الطرح السابق لمشكلة البحث، يمكن وضع األهداف التالية: 

1-التعريف بالبيانات الضخمة في مؤسسات المعلومات.

2-اعتمـاد صيغـة التسـوية فـي هيكليـة معماريـة البيانـات للحـد مـن التكـرارات فـي البيانـات 

وتقليـل الضوضـاء فيهـا لتسـهيل عمليـات الخـزن واالسـترجاع.

1-4- فرضيات البحث: 
1-اعتمـاد صيغـة تسـوية هيكليـة معماريـة البيانـات تقلل من مشـاكل تكـرار البيانات وتسـهل 

عمليـة اسـترجاع المعلومـات، وتقلـص حجـم المعلومات.



ف.  يا .نل. م ف.................................................................................................................  399

1-5-حدود البحث: 
1-5-1- الحـدود الزمانيـة: الفتـرة الزمنية التي تـم تنزيل المعلومات من شـبكة االنترنت بتاريخ 

20-6-2018. ولغايـة فترة المعالجة 2018-8-1.

1-5-2-الحـدود الموضوعيـة: البيانـات الببلوغرافيـة المرتبطة بمسـتخلصات الرسـائل واالطاريح 

الجامعيـة للمكتبـة المركزيـة للجامعـة المسـتنصرية المتوفرة على شـبكة االنترنت. 

1-6- مجتمع وعينة البحث: 
تـم تنفيـذ البحـث على مجموعة مـن البيانات التي تنزيلها من موقع المكتبـة المركزية للجامعة 

المسـتنصرية ككل دون اسـتثناء أي من البيانات أي انه ضم الفهرس الببلوغرافية للرسـائل واالطاريح 

الجامعيـة والمتضمنـة )اسـم الطالـب وعنـوان البحـث، والسـنة واالختصـاص والكليـة والجامعـة(، 

والبيانـات المرفقة مع كل تسـجيلة )المسـتخلص(.

1-7-منهج البحث وأدواته: 
نظـراً لطبيعـة البحـث، فقـد تـم اسـتخدام المنهجيـن المسـحي والتجريبـي، مـن خـالل االطـالع 

علـى النتـاج الفكـري المنشـور فـي الموقع الرسـمي للجامعـة والخـاص بالمكتبة المركزيـة للجامعة 

المسـتنصرية، وكذلـك التجريبـي المتضمن اجراء عملية التسـوية في هيكلة معماريـة تلك البيانات. 

وقـد اسـتخدم الباحـث المالحظة فقط كأسـلوب لجمـع البيانات.

1-8- الدراسات السابقة: 
1-8-1- دراسـة ريدمـان اويـن، أهميـة البيانـات الضخمـة وجودتهـا للشـركات المصنعـة، مجلـة 

IEEE، العـدد 26، مجلـة نصـف سـنوية، 2015، ص384.

هدفـت الدراسـة الـى التعريـف بالبيانـات الضخمـة وطـرق معالجتهـا لضمـان عمليـات اتخـاذ 

القـرارات بالنسـبة للشـركات المصنعـة للمعلومـات، واتخذت الدراسـة مـن برنامج الهادوب وسـيلة 

لعمليـة معالجـة البيانـات وتحليلها.
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الجانب النظري 

2-1- مؤسسات المعلومات: 
وردت عـدة تعاريـف لبيـان ماهيـة مؤسسـات المعلومات في االدبيـات الخاصـة بالموضوع، إال 

أنهـا جميعـاً تشـترك فـي مفهـوم واحـد أال وهو: مؤسسـات تهتـم بتهيئـة المعلومـات وتقديمها الى 

المجتمـع بطرائـق ووسـائط متنوعـة، وهي تعمـل على تحويـل البيانات الى معلومـات وبالتالي يتم 

تحويـل تلـك المعلومات الـى المعرفـة)1(. وهي على عـدة أنواع: 

1- المكتبات، بكافة أنواعها.

2- مراكـز المعلومـات، وتختلـف عـن سـابقتها كونهـا تهتـم بأنـواع مصـادر المعلومـات الغيـر 

تقليديـة.

3- مراكـز تحليـل وصنع القـرارات، والتي تركز بعملها على انتـاج المعلومات، أي تعمل بتخصص 

موضوعي محدد.

4- بنوك المعلومات: مؤسسات تهتم بخزن المعلومات الكبيرة وتسهل عملية استرجاعها.

وارشـفة  بحفـظ  تهتـم  للحكومـات،  تابعـة  معلوماتيـة  مؤسسـات  وهـي  الوثائـق:  مراكـز   -5

والوثائـق)2(. المخطوطـات 

2-1-1- وظائف مؤسسات المعلومات: 
تلعب مؤسسـات المعلومات دوراً كبيراً في عملية توفير مصادر المعلومات للمسـتفيد النهائي، 

سـواء أكان هـذا المسـتفيد مـن البيئـة الداخليـة للمؤسسـة نفسـها او من البيئـة الخارجيـة، إال أنها 

)1( سالم عبد العزيز عيدان، االعالم الرقمي ودوره في عملية التاثير على صنع القرارات، بغداد: دار الفتح، 2017، 

ص41.

)2( سالم عبد العزيز عيدان، نفس المصدر السابق، ص50.
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بصـورة عامـة تؤدي وظائف رئيسـة هي)1(: 

1-جمع المعلومات من مصادرها المختلفة وتنمية تلك المعلومات.

2-تخزيـن المعلومـات ومعالجتهـا وفـق أسـلوب مقنن يحقق فيما بعد عملية سـهولة اسـترجاع 

المعلومات.

3-بث تلك المعلومات بوسائل متعددة، لغرض االستخدام.

2-2-البيانات الضخمة: 
ظهـر مفهـوم البيانات الضخمـة في أواخر القرن الماضي ليدل علـى مجموعة كبيرة من البيانات 

المتراكمة في مؤسسـة معينة تعنى بعملية جمع البيانات وتحليلها، اذ ان التدفق الكبير في وسـائل 

المعلومـات مـن مصـادر مختلفـة وباشـكال مختلفـة ولغات مختلفـة أدى الى ظهـور مصطلح اصبح 

يتـداول كثيرا في أوسـاط العالين فـي مجال المعلومات أال وهو مصطلـح )االنفجار المعلوماتي(. 

وقبـل البـدء بالتعريـف بمفهوم البيانـات الضخمة يتوجب العـودة والتعريف بمفهـوم البيانات، 

والتـي هـي الصـورة األولـى مـن المعلومـات قبـل عمليـة الترتيـب والفـرز والتنظيـم، اذ انهـا تمثـل 

الصـورة الخـام للمعلومـة. وقـد وردت عـدة تعاريـف للبيانات، ولكنها فـي المجمل تتفـق على انها: 

الرمـوز واالشـكال واالصـوات والصـور واشـياء أخـرى غير قابلـة للبحث مباشـرة دون المـرور بعملية 

المعالجـة لتتحـول فـي النهاية الـى معلومات يمكـن االسـتفادة منها)2(.

وكثـرة البيانـات وتراكمهـا فـي مؤسسـة معينـة أدى الى ظهـور مفهـوم البيانات الضخمـة، والتي 

عرفـت مـن قبل منظمة ISO على انها: »مجموعـة او مجموعات من البيانات لها خصائصها الفريدة 

مثـل الحجـم والسـرعة والتنـوع والتبايـن ال يمكن معالجتهـا بكفاءة باسـتخدام التكنولوجيـا الحالية 

والتقليديـة لتحقيق االسـتفادة منها«)3(. 

)1( زياد حميد الجبوري، مؤسسات المعلومات وعصر العولمة، بغداد: )د.ن(، 2016، ص73.

)2( عادل عبد الرحمن الويسي، مشاكل االعالم في البيئة الرقمية المعاصرة: تحليل الصور الوافدة عبر الفضائيات، 

)بيروت: دار االنتشار العربي، 2018(، ص22.

)3( (ا. ب. باتيل، معالجة مشكلة البيانات الكبيرة باستخدام الهادوب وخريطة التقللفي الهندسة، المؤتمر الدولي 
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هنـاك العديـد مـن الخصائـص للبيانـات الضخمة، وليس كمـا يعتقـد العديد بانه الحجـم والذي 

يعـد اهـم خصائصهـا، وانما هنـاك خصائص أخـرى، هي)1(: 

-التنـوع: والمقصـود هنـا تنـوع البيانـات المسـتخرجة، والتـي بدورهـا تسـاعد المسـتخدمين 

النهائييـن او أصحـاب القـرار او المحلليـن بتوفير واختيـار البيانات المناسـبة لبحوثهم المتضمنة في 

قواعـد بيانـات مهيكلـة ذات اشـكال عالئقيـة بالغالـب وتهيأتهـا فـي الوقت المناسـب.

-السـرعة: والمقصـود هنـا سـرعة انتـاج المعلومة لتغطيـة الطلب عليهـا، إذ يعد عامل السـرعة 

مهمـا فـي اتخـاذ القـرارات وهـو الوقـت المسـتغرق بيـن وصـول البيانـات واسـتخراج المعلومـة 

المطلوبة.

2-3- تسوية البيانات: 
تعـرف عملية تسـوية البيانات بانها العملية التي تسـتخدم لغرض تجزئـة البيانات الكبيرة لغرض 

إعـادة تحليلهـا مـن خـالل تغييـر البنيـة التركيبـة لعالقات قواعـد البيانات لغـرض تقليـل التكرار في 

البيانـات وتوفيـر مداخل جديدة السـترجاع المعلومات)2(.

وهنـاك عـدة مراحـل لتسـوية قواعـد البيانات اذ ان قواعـد البيانات على الرغم مـن كوننا نعتقد 

انهـا متكاملـة فـي بـادئ االمـر االنها تصنـف بانها غير مكتملـة ويرمز لهـا بالرمـز ONF، اذ يتوجب 

أوال ان يكـون لـكل جـدول فيهـا مفتـاح فريـد وان يكـون لكل حقل اسـم فريـد وكذلـك التركيز على 

فصـل القيمـة المتعـددة فـي الخليـة الواحـدة واذا ما تمـت تلك العمليـة يكون قد سـويت القاعدة 

مـن المسـتوى األول ويرمـز لـه بالرمـز 1NF وبعـد هذه العمليـة يتم الغـاء االعتماديـة الجزئية بين 

الجـدول الواحـد من خالل انشـاء الصيغـة المرتبطة وبذلك تصبح مسـوية من الدرجـة الثانية ويرمز 

لهـا بالرمـز 2NF وتتـم الخطـوة الالحقـة بتقليـل مداخـل الجـدول الواحـد الـذي يعتمـد علـى قيـم 

بجامعة ايرما، IEEE،2012، ص5-1.

http//: www. 1( (ستيف ديرتين، تعريف البنية التحتية للتحليالت البيانات الضخمة، 2015 متاح على الرابط(

..detroed.org/bigdata-inforstracture

)2( صادق عبد العزيز مهدي، ادهم محسن سعيد، نظم إدارة قواعد البيانات، بغداد: دار الخوارزمي، 2015، ص73.
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متشـابهة وربـط تلـك القيـم مـع الجـدول األساسـي بعالقـة الـراس للـراس او كمـا تعـرف بواحد الى 

واحـد وبذلـك يكـون قد تم الغـاء االعتمادية المتعديـة بين الجداول، وتكون قد سـويت من الدرجة 

.3NF)1( الثالثـة ويرمز لها بالرمـز

)1( صادق عبد العزيز مهدي، نفس المصدر السابق، ص74.
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الجانب العملي
لتنفيـذ متطلبـات البحـث الحالـي، لجـأ الباحـث الى تقسـيم الجانـب العملي الى عـدة مراحل، 

هـي مرحلـة جمـع البيانـات الخاصـة بالبحـث، ومـن ثـم تبـدأ المرحلـة الثانيـة والمتمثلـة بتسـوية 

البيانـات مـن خـالل هيكلـة معماريـة البيانات: 

-المرحلة األولى: مرحلة جمع البيانات: 
نظـراً لصعوبـة الحصـول علـى بيانـات خاصـة بـاي مؤسسـة علميـة، قـام الباحـث بالرجـوع الى 

البيانـات المنشـورة علـى موقـع الجامعـة فـي صفحـة المكتبـة المركزيـة للجامعـة المسـتنصرية 

والمتضمنة وجود فهرس خاص بالرسـائل واألطاريح الجامعية بصيغة االكسـيل منشـور ضم معلومات 

رئيسـة عـن تلـك المصـادر وهـي )اسـم الطالب، وعنـوان االطروحـة او الرسـالة، والتخصـص والكلية 

والجامعـة، والسـنة التـي تم المناقشـة فيهـا(، تم تنزيلهـا وكان الحجم النهائي للبيانـات المخزنة في 

الموقـع )28,7MB(. وكانـت علـى الترتيـب االتي: 

سنة البحثالجامعةالكليةاالختصاصالعنواناسم الطالبالتسلسل

-المرحلة الثانية: 
تحويل الملف من صيغة االكسل الى صيغة االكسس، وقد مرت بعدة خطوات: 

1-فتح قاعدة بيانات جديدة باالكسس.

2- استيراد ملف االكسل بعد تحديد موقعه الخزني.
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3-االستفادة من الصف األول كعناوين للحقول الجديدة.

وبذلك أصبحت البيانات ضمن قاعدة االكسس

-المرحلة الثالثة تسوية قاعدة البيانات: 
بعـد فحـص البيانـات المتضمنـة فـي القاعـدة وجد أن بهـا العديد مـن المعلومات المكـررة، أال 

وهـي بيانـات الكليـة والجامعـة واالختصـاص، اذ وردت فـي )17.782( تسـجيلة، بينمـا كان العـدد 

الخـاص بالكليـات )89( كليـة، وعـدد الجامعـات )22( جامعـة ومعهـد )اذ عوملت بعـض الجامعات 

ككليـة وفروعهـا كاقسـام( ضمـن بيانات المكتبة، مما يـدل على تكرار غير مبـرر للمعلومات مقارنة 

بالعـدد الكلي للتسـجيالت.

كذلـك لوحـظ مـن خـالل الفحـص ان البيانـات الداخلة فـي الحقول قد حجـزت القيمـة الكاملة 

للحقـل أي )255( حـرف أي مـا يقابـل )255( بـت، وهـو رقم كبير جـداً مقارنة بالقيـم المدخلة في 

الحقـول اذ لـم تتجـاوز أطـول العناوين الموجـودة عن )70( بت فـي الغالب، اما بقيـة الحقول فقد 

كانت اقـل بكثير. 
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وبعـد هـذه المالحظـات بـدأت أولى الخطـوات بعملية التسـوية هـي تقليل حجـم الحقول من 

خـالل الدخـول الـى تصميم الجـدول وإعادة ترتيـب حجومها.

بعـد ان تـم تقليـل الحجـم المخصـص لـكل حقـل بدأت الخطـوة األخـرى اال وهي اجـراء عملية 

التسـوية، اذ تبيـن انـه ال يوجـد حقل مفتاحي كذلـك توفر بيانات متعددة داخـل الحقل الواحد مما 

يجعـل مرحلـة تسـويتها الحالية مـن درجة 0NF، اذ قام الباحـث بالتاكد من تقسـيم البيانات داخل 

الحقـل الواحد، وكذلـك إضافة المفتـاح الرئيس للجدول.

IDسنة البحثالجامعةالكليةاالختصاصالعنواناسم الطالبالتسلسل

وبذلـك أصبحـت مـن الدرجـة 1NF وبعد هـذه المرحلة تم الغـاء االعتماديـة الجزئية من خالل 

 3NF انشـاء جـداول أخـرى وانشـاء مفاتيـح اجنبيـة للجداول األخـرى، لتبدأ مرحلـة التسـوية الثالثة

والتـي تـم مـن خاللهـا تقسـيم القاعـدة وإعـادة جدولتها وانشـاء العالقـات الرابطـة بيـن كينوناتها، 

كمـا تـم عمـل عالقـات الربـط بين الجـداول المنشـأة حديثاً وكانت ضمـن عالقة رأس الـى رأس بين 

الجـداول وعلـى تكـرار موحـد، أي ان هناك ID األول للجدل األول احتفظ بكونه مفتاح أسـاس بينما 
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تحـول ID فـي الجـدول الثانـي الـى مفتـاح اجنبـي، كما تم ربـط بنفس طريقـة العالقة السـابقة ما 

بيـن الجدوليـن الثانـي والثالـث، والثالـث والرابـع، وبذلـك اصبـح الجـدول األول يضم معرف االسـم 

واالسـم والعنـوان، لكونهـا معلومـات غيـر متكـررة، بينما ضـم الجـدول الثاني المعـرف واالختصاص 

لكـون وبحـدود معينة فقط ضمـت االختصاصات الموجودة في القاعدة، وكذلـك الحال في الجدول 

الثالـث الـذي ضـم المعـرف وأسـماء الكليـات والرابع الذي ظـم المعرف وأسـماء الجامعـات، وعلى 

النحـو اآلتي: 

وبذلـك تم تقسـيم الجدول األسـاس الى اربع جـداول، وقد اصبح حجم الملـف النهائي )11.28( 

MB، أي ان الحجم قل تقلص بنسـبة )%52.17(. 

كذلـك اصبـح بإمـكان عمـل بحـث من خالل اسـم الطالب او العنـوان كمدخـل اول او من خالل 

االختصـاص، او الكليـة او الجامعـة، وذلـك مـن خـالل عمل اسـتعالم لـكل جدول على حـدة وبنفس 

الهيكليـة وباسـتخدام الكـود اآلتي ضمن معيار االسـتعالمات: 

Link=”*”&[SM user]&”*”
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ممـا يوفـر فرصـة كبيـرة السـترجاع البيانـات فـي حـال تعذر علـى المسـتفيد ان يحـدد المدخل 

للتسـجيلة. األصلي 
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النتائج: 
خرج البحث بالنتائج اآلتية: 

1-البيانـات المخزنـة والمعتمـدة للمكتبـة المركزيـة للجامعـة المسـتنصرية، كانـت عشـوائية 

وتحتـوي علـى العديـد مـن التكـرارات فـي حقولهـا. 

2-ان عملية تسوية هيكلية البيانات استطاعت ان تقلل الضوضاء والتكرار في البيانات.

.MB )11.28( الى )3-تم تقيص الحجم النهائي للقاعدة من )28.7

4- وفـرت التسـوية فـي معياريـة هيكلـة قواعـد البيانـات مداخـل جديـدة للبحـث واسـترجاع 

المعلومـات.

التوصيات: 
في ضوء النتائج السابقة، يوصي البحث باآلتي: 

1-تقليل التكرار في البيانات من خالل اعتماد نسق التسوية في هيكلية قواعد البيانات.

2- االنتبـاه الـى التفاصيل الخاصة ببناء الجداول عند الشـروع في عمليـة البناء من خالل الحجم 

ونوع البيانات ووصفها.

3-زيـادة االهتمـام بالعامليـن وتطويـر مهاراتهـم مـن خـالل اشـراكهم فـي دورات متقدمـة فـي 

اعـداد قواعـد البيانات.

4-االستمرار في تسوية قواعد البيانات الى المراحل 4NF و5NF. لضمان نتائج ادق مستقبالً.

المصادر: 
ا. ب. باتيـل، معالجـة مشـكلة البيانـات الكبيـرة باسـتخدام الهـادوب وخريطـة التقلـل فـي . 1

.2012،IEEE ،الهندسـة، المؤتمـر الدولـي بجامعـة ايرمـا

زياد حميد الجبوري، مؤسسات المعلومات وعصر العولمة، بغداد: )د.ن(، 2016.. 2

سـالم عبـد العزيـز عيـدان، االعـالم الرقمـي ودوره فـي عمليـة التاثيـر علـى صنع القـرارات، . 3
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بغـداد: دار الفتـح، 2017.

سـتيف ديرتيـن، تعريف البنية التحتية للتحليالت البيانـات الضخمة، 2015 متاح على الرابط . 4

..http//: www.detroed.org/bigdata-inforstracture

صـادق عبـد العزيـز مهـدي، ادهـم محسـن سـعيد، نظـم إدارة قواعـد البيانات، بغـداد: دار . 5

الخوارزمـي، 2015.

عـادل عبـد الرحمـن الويسـي، مشـاكل االعـالم فـي البيئـة الرقمية المعاصـرة: تحليـل الصور . 6

الوافـدة عبـر الفضائيـات، بيـروت: دار االنتشـار العربـي، 2018.



تطبيــق قواعــد RDA فــي مكتبــة ودار 
مخطوطــات العتبــة العباســية

م.م ربيــع كامــل مهــدي / م. قــادر عبــد 
مدهــوش احلســن 
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المستخلص
يهـدف البحـث الـى التعريـف بمفهـوم RDA وتسـليط الضـوء علـى اسـتخدامها فـي المكتبات، 

وال سـيما فـي مكتبـة العتبة العباسـية المقدسـة وبيـان دورها في تطبيـق هذه القواعد واالسـتفادة 

مـن تجربتهـا فـي تطبيـق قواعـد RDA فـي المكتبـات العراقيـة , اعتمـد الباحثـان اسـلوب دراسـة 

الحالـة لكونـه االنسـب للبحـث , كما تـم اعداد مجموعة من االسـئلة التي طرحت على رئيس قسـم 

الفهرسـة فـي المكتبـة والـكادر البشـري فيها من مفهرسـين وتقنييـن )IT( واداريين كمـا تم االطالع 

علـى عـدد مـن التسـجيالت الببليوغرافيـة التي قـام مركز الفهرسـة في المكتبـة بعملها

يتكـون البحـث مـن ثـالث فصـول، الفصـل األول اإلطـار العـام للبحث وتضمـن مشـكلة البحث، 

وفيهـا يحـاول الباحثون التعرف على االسـباب التي دعت المكتبـة الى تطبيق قواعد RDA، والتعرف 

علـى أدوات العمـل المسـتخدمة فـي المكتبة، اضف الى ذلـك التعرف على المشـاكل التي واجهتها 

المكتبـة فـي تطبيـق قواعـد RDA. كمـا تضمـن الفصـل األول اهداف البحـث واهميته، وقـد اعتمد 

الباحثـون المنهـج الوصفي التحليلي / دراسـة الحالة كونه األنسـب للدراسـة.

اما الفصل الثاني فقد حاول الباحثون تسـليط الضوء على قواعد RDA من حيث نبذة تأريخيه، 

ومميـزات تلـك القواعـد ومبـررات اسـتخدامها كمـا تناول البحـث اهميـة مكتبات االوقاف بالنسـبة 

للمجتمـع الـذي تخدمـه، وتطرق البحث ايضـا الى خصائص واهـداف مكتبات األوقاف.

والفصـل الثالـث تنـاول نبـذه مختصـرة عـن مكتبـة ودار مخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة 

وتجربتهـا فـي تطبيـق قواعـد RDA ومـن قبلهـا AACR2 والتعـرف علـى البرامـج واألنظمـة التـي 

تسـتخدمها المكتبـة بهـذا الشـأن فـي المكتبة

وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج منها: 

1- اظهـرت نتائـج البحـث غالبيـة الموظفيـن لديهـم خبـرة قليلة فـي العمل كمفهرسـين إذ كان 

هنـاك )19( موظفـا شـكلت نسـبتهم )82,60%( كانـت خبرتهـم مـن سـنة إلى خمس سـنوات.
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2-كانـت أعلـى نسـب االنجاز حسـب معيـار RDA الدوريـات والطوابع البريدية اذ كانت نسـبة 

)%100( انجازها 

3- طبقت قواعد RDA في المكتبة عام 2014

الكلمـات المفتاحيـة: قواعـد RDA ,وصـف المصـادر واتاحتهـا , قواعـد الفهرسـة الحديثـة. صل 

علـى محمـد وال محمد
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تطبيق قواعدRDA في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

المبحث األول: اإلطار المنهجي

أوال: المشكلة 
نتيجـة للتطـورات الكبيـرة والمتسـارعة في مجـال تكنولوجيـا المعلومات وظهور البيئـة الرقمية 

الممثلة بشـبكة االنترنت وما أفرزته من كم هائل من إنتاج للمعلومات وبإشـكال متنوعة ومختلفة 

منهـا الكتـب االلكترونيـة والتسـجيالت الفيديويـة والتسـجيالت الصوتيـة واألفـالم وغيرهـا وكذلـك 

تعـدد احتياجـات المسـتفيدين وتطـور الوعـي المعلوماتـي لديهـم وتنامـي مهاراتهـم فـي البحـث 

عـن المعلومـات واسـتخدامهم لالنترنتدفـع المتخصصـون فـي مجال المكتبـات ومراكـز المعلومات 

ان يجـدوا معيـار جديـد يسـاهم فـي إيجـاد نقـاط إتاحـة تسـهل علـى المسـتفيد الوصـل إلى هذه 

المصـادر بأسـرع الطـرق واقـل التكاليـف وإشـباع حاجاتـه من خـالل البحـث وتقديم كـم كبير من 

النتائـج المسـترجعة. مـن اجـل هـذا سـارعت مكتبـة العتبـة العباسـية مـن اسـتخدام هـذا المعيار, 

وحـاول البحـث اإلجابة عـن التسـاؤالت اآلتية: 

1 ..RDA ما هي الدوافع التي جعلت مكتبة العتبة العباسية تعتمد معيار

ما هو أعداد المالك الوظيفي المتخصص والمؤهل والمدرب ومدى جاهز يته للعمل.. 2

ما هي الدورات التدريبية التي مكنت الكادر من العمل على المعيار.. 3

ما هي أدوات العمل المستخدمة.. 4

ما الصعوبات التي واجهتها المكتبة عند تطبيق المعيار.. 5

ما هي النتائج التي جنتها المكتبة من التطبيق.. 6

ثانيا: األهمية
تأتـي أهميـة البحـث من خالل سـعى مكتبة العتبة العباسـية إلـى تنظيم مجموعاتها وفهرسـتها 
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وفق طرائق وأسـاليب تسـهل وصول المسـتفيدين لها بما يضمن جودة البيانات الببليوغرافية وفتح 

البـاب والمجـال أمـام المكتبـات األخـرى والسـيما الجامعيـة منهـا مـن االسـتفادة من هـذه التجربة 

الرائدة.

ثالثا: األهداف
يسعى البحث للتعرف على: 

1 ..RDA تجربة مكتبة العتبة العباسية في تطبيق معيار

أعداد الكادر البشري ومؤهالتهم وتخصصاتهم.. 2

البرامج والدورات التدريبية التي تدرب عليها المالك.. 3

األدوات التي تم استخدامها في تطبيق المعيار.. 4

أهم الصعوبات التي واجهها المالك الوظيفي عند التطبيق.. 5

النتائـج التـي حصلـت عليهـا المكتبـة من جـراء التطبيق ومـدى فائدتها فـي تقديم خدمات . 6

أفضل للمسـتفيدين.

رابعا: المنهج
اعتمـد الباحثـان أسـلوب دراسـة الحالة ضمـن المنهج الوصفـي التحليلي كونه األنسـب من بين 

مناهـج البحـث العلمـي لمثـل هـذه البحوث هذا فـي الجانب العملي أمـا الجانب النظـري فقد تم 

االعتمـاد على النتاج المنشـور سـواء كان ورقـي أم الكتروني.

خامسا: حدود البحث
الحدود المكانية: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

الحدود الزمانية: تم إعداد البحث للفترة من 6/1/ 2017 إلى 6/1/ 2018

الحدود الموضوعية: تطبيق معيار RDA في المكتبة العباسية المقدسة.

الحـدود البشـرية: شـمل البحـث جميـع المـالك الوظيفـي العامـل فـي مركـز الفهرسـة للمكتبة 
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الدراسـة موضوع 

سادسا: عينة البحث
تم اعتماد جميع العاملين في مركز الفهرسة كعينة للبحث والبالغ عددهم 19 موظفا.

سابعا: أدوات البحث
اعتمـد فـي الجانـب النظري على مصـادر المعلومـات الورقيـة وااللكترونية أما الجانـب العملي 

مـن البحـث فكانـت المقابلة واالسـتبانة هـي األداة التي جمعت مـن خاللها والتي تـم إعدادها من 

مجموعـة أسـئلة التي وجهـت للعاملين في مركز الفهرسـة.

ثامنا: الدراسات السابقة: 

1- محمد بن خميس البو سعيدي. واقع الفهرسة في المكتبات األكاديمية 
والعامة بسلطنة عمان.-مج 15 . ع1.2 . 2014.

هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع الفهرسـة فـي المكتبـات بسـلطنة عمـان مـن خـالل 

التعـرف علـى دور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت في خدمة الفهرسـة بالمكتبـات وتأثيرها في 

تسـهيل اإلجراءات وضبط الجودة واعتمدت الدراسـة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت االسـتبانة 

فـي اإلجابـة على أسـئلة الدراسـة ضـم مجتمـع الدراسـة العاملين بخدمات الفهرسـة فـي المكتبات 

العمانيـة والتـي شـملت ثـالث مكتبـات عامـة وأربـع مكتبـات أكاديميـة وتكونـت العينـة مـن 34 

مفهرسـا موزعيـن علـى المكتبـات موضـوع الدراسـة , وتوصلت الدراسـة إلى جملة مـن النتائج كان 

أبرزهـا اتفـاق جميـع المكتبات على اسـتخدام قواعد الفهرسـة االنكلو–أمريكية واشـتراك المكتبات 

عينـة الدراسـة فـي العديد من أدوات الفهرسـة االلكترونية مثـل الخطة االلكترونيـة لتصنيف مكتبة 

الكونجـرس , وخطـة تصنيـف ديوي , وأدوات المفهرس بمكتبـة الكونجرس , وقواعد وصف المصادر 

والوصـول إليهـا RDA , ودليـل الدوريات.

وقد أوصت الدراسـة بمجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة وضع سياسـة مكتوبة للفهرسـة 

لجميـع المكتبـات , كذلـك ضرورة توجه المكتبات العمانية نحو نظم الفهرسـة التعاونية واالسـتعانة 
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بأدوات الفهرسـة المستنسـخة االلكترونية ومراعاة ضبط الجودة في الفهرسة.

1-Hany Mohammad Ali Hammad. Resource Description and Access )RDA( An 

Analytical study in Department of library and information Science, 2014

كانـت هـذه الدراسـة استكشـاف وتحليـل معيـار قواعـد وصف وإتاحـة المصـادر RDA، اتبعت 

الدراسـة المنهـج الوصفي التحليلـي للتعرف علي حالة التطبيق لمعيـار RDA في مجتمع المكتبات 

المصـري ومـدي الوعـي بـه )المكتـب اإلقليمـي لمكتبـة الكونجـرس بالقاهـرة، ومكتبـة الجامعـة 

األمريكيـة بالقاهـرة(، كذلـك اعتمـد الباحـث المنهـج التجريبـي القائـم علـى الممارسـة التطبيقيـة 

والخبـرة العمليـة للباحـث بحكـم تعاملـه مـع قواعـد الفهرسـة، بهـدف تطبيـق معيـار RDA علـي 

عينـة مـن مصـادر المعلومـات العربيـة للوقوف علـى مالمح سياسـة تدريبيـة تطبيقيـة للمعيار في 

البيئـة العربيـة، وقـد توصلـت الدراسـة إلـى نتائـج مـن أهمهـا، جـاء معيـار RDA كبديـل لقواعـد 

الفهرسـة األنجلـو أمريكيـة وليـس مكمـالً لهـا، حيـث إنه معيـار مبني على مـا هو جيد فيهـا ويتخذ 

توجهـاً مختلفـاً بشـكل جـذري، كما تـم االعتماد على بعـض المعاييـر الركائزية األخـرى عند تصميم 

وإنشـاء معيـار RDA، مثـل المعيـار الدولي للوصـف الببليوجرافـيISBD، ومعيار مـارك21 للبيانات 

الببليوجرافيـة، ومعيـار مـارك21 للبيانـات االسـتنادية، ومجموعـة عناصـر واصفات البيانـات الخاصة 

بمعيـار دبلـن كـور، كمـا يتوافـق معيـار RDA أيضـا مـع معيـار ONIX وهـو إطـار عمـل لتصنيف 

المصادر..

تاسعا: تعريف المصطلحات
وصـف المصـادر وإتاحتهاRDA: هي قواعد فهرسـة جديدة وهي معيـار للمحتوى وليس الترميز 

مالئمـة لجميـع أنواع مصـادر المعلومات تمتاز بالمرونة التي تجعلها تسـتوعب بيانـات ببليوغرافية 
واسعة.)1(

)1( عمر فضل الله سليمان. وصف المصادر والوصول إليها: قواعد الفهرسة الجديدة.- الخرطوم: مكتبة الشريف 

األكاديمية , 2013 , ص11.



ف.ف ملمو ةلح  حب .   ف. الرم  ا  .نل مل ح ودم............................................................  419

المبحث الثاني: اإلطار النظري

2-1 تعريف مكتبات العتبات المقدسة
تعـرف مكتبـات العتبـات بأنهـا مكتبـات عامـة االسـتخدام ,خاصـة من حيـث مرجعيتهـا لألمانة 

العامـة للعتبـة, تهـدف إلى خدمـة روادها من زائري العتبات سـواء كانوا من داخـل البلد أو خارجه 

مـن خـالل توفيـر المصـادر بمختلـف أنواعهـا وأشـكالها لالطـالع عليهـا أو الستنسـاخها كمـا توفـر 

الخدمـات االلكترونيـة والتقليديـة وتتميـز بوجودهـا داخـل بنايـات تلـك العتبـات التـي يتطهـر بها 

الزائـر ممـا يضفـي عليها بعـدا روحيـا عقائديا.

2-2-أهداف مكتبات العتبات المقدسة: 
إن مكتبـات العتبـات شـانها شـان األنـواع األخـرى مـن المكتبـات تهـدف بشـكل أساسـي إلـى جمـع 

المعلومـات ومصادرهـا المتنوعـة وتنظيمهـا وخزنها وبثها وتسـهيل وصول الباحثين إليهـا فضال عن وجود 

أهـداف أخـرى تشـترك فيها مع المكتبـات العامة , كونها من مكتبات المسـاجد والجوامع التي هي بدورها 

من أنـواع المكتبـات العامة 

وهذه األهداف هي: )1(

هـدف ثقافـي Cultural aim: وذلـك بان تسـاهم المكتبة فـي ترقية الثقافـة وتوفير فرصها . 1

المسـتمرة ألفـراد المجتمـع كونهـا إحـدى مراكـز الحيـاة الثقافيـة والسـيما الثقافـة الدينيـة 

بحكـم وجودها فـي أجـواء دينية.

هـدف تعليمـيEducational aim: مـن خـالل توفيـر المصـادر التـي تسـاعد علـى التعليم . 2

الذاتـي للفـرد, ودعـم النظـم التربوية.

هـدف اجتماعـيSocial aim: تسـعى مكتبات العتبات إلى تعزيز العالقـات االجتماعية بين . 3

)رسالة  ميدانية  دراسة  بها:  النهوض  وسبل  العراق  في  المقدسة  العتبات  مكتبات  واقع  داود.  هادي  )1( عذراء 

ماجستبر( غير منشورة. جامعة البصرة/ كلية اآلداب 2012.- ص45, 47.
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أبنـاء المجتمـع وتوثيقهـا مـن خـالل عقـد النـدوات وإلقـاء المحاضـرات وتبـادل اآلراء وحل 

المشـاكل االجتماعي.

هـدف ترفيهـيAmusement aim: وذلـك بتوفيـر كل الوسـائل الممكنة لإلفـادة من أوقات . 4

الفـراغ بمـا يعود على المسـتفيد بالمتعة والمنفعة,كقراءة الكتب والقصص وسـماع األقراص 

الصوتيـة بموضوعاتها المتنوعة والمشـاركة بأنشـطة المكتبة المختلفة.

هـدف إعالمـيAnnouncement aim: ويتمثـل بكافـة أشـكال الدعـوة اإلعالميـة واالتصـال . 5

بأفـراد المجتمـع ومؤسسـاته ووضـع خطط إعالمية للتعريـف بالمكتبة وخدماتها وأنشـطتها 

كإصـدار النشـرات والكتيبـات, وعقد اللقـاءات والندوات,..

تشـجيع اإلنتاج الفكري المحليNation intellectual production encouragement: من . 6

خـالل شـراء نسـخ مـن المطبوعـات المحليـة الجديـدة التـي تعكـس مقتنياتهـا االحتياجات 

الفعليـة والمحتملة.

نشـر الفكر اإلسـالميIslamic Intellectual spread: واإلسـهام في تنمية المجتمع اإلسالمي، . 7

وتنمية قدرات أفراده، ونشـر الكتاب العربي اإلسـالمي على نطاق واسـع.

8 .Encouraging the dialogue between cultures ,فضال عن تشـجيع الحوار بين الثقافات

وتشـجيع التقـارب بيـن المذاهـب مـن خـالل توفيـر المصـادر التـي تطلـع المجتمـع علـى 

الثقافـات المختلفـة والمصـادر البعيدة عـن التطـرف والطائفية.

2-3-خصائص مكتبات العتبات المقدسة: 
ومن خالل بيان أهداف مكتبات العتبات المقدسة يمكن إجمال خصائصها باآلتي.)1(: 

تخـدم جميـع زوار العتبـة بمختلف األعمار والجنسـيات )القوميـات( والمسـتويات الثقافية . 1

ولكال الجنسـين.

توفـر مصـادر المعلومـات فـي كافة فـروع المعرفة مـع التركيز علـى المصـادر الدينية كونها . 2

موجـودة في بيئـة دينية.

)1( نفس المصدر السابق. ص48
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تمول من الميزانية العامة للعتبة فضال عن الهبات والهدايا التي ترد العتبة.. 3

تقـدم خدماتهـا مجانـا كونهـا مكتبـات وقفيـة وقفـت لخدمـة زوار العتبـة فضـال عـن كونها . 4

عامة. مكتبـات 

RDA 2-4-تعريف
)RDA( هـو اختصـارResources Description And Access  أي وصـف المصـادر وإتاحتهـا 

)وام(وهـو »معيـا ر جديـد يهـدف إلـى نشـر قواعـد فهرسـة جديدة تـرث القواعـد المعتمـدة حاليا 

مـن أكثـر المكتبـات فـي العالم وهـي قواعد الفهرسـة األنجلـو أمريكية الجيـل الثانـي المعروفة ب 

.)1(   AACR2 ـ

كمـا يعـرف أيضا على إنـه »عبارة عن معيار خاص، بعملية الفهرسـة الوصفية لموارد المعلومات 

المختلفـة. والـذي صـدر عـام 2010. لتوفيـر اإلرشـادات والمبادئ التوجيهية بشـأن صياغـة البيانات 

الببليوغرافية، المعدة لالستخدام من قبل المكتبات والمؤسسات الثقافية ذات الصلة، مثل المتاحف 

والمحفوظـات، ويعـد هـذا المعيـار هو الَخلـف أو الُمكمل لقواعـد الفهرسـة األنكلو-أمريكية. الذي 

كان ومنـذ عـام 1978،المعيـار المعتمـد فـي معظم مكتبـات العالم للوصـف الببليوغرافـي لمصادر 

.)2( المعلومات 

وفـي تعريـف آخـر: هـو مجموعة مـن اإلرشـادات والتعليمـات المتعلقـة بكيفية اختيـار وصياغة 

البيانـات الببليوغرافية واالسـتنادية التي تسـهم في وصف مصادر المعلومـات والكيانات المرتبطة بها 
وتوثيـق مابينهـا مـن عالقات بهدف تمكين المسـتفيدين من اكتشـافها والوصول أليها لإلفـادة منها.)3(

2-5-قواعد RDAنبذة تاريخية
 )JSC-Joint Steering committee( أدركـت لجنـة التوجيه المشـتركة لوصف المصـادر وإتاحتهـا

)1( هشام شريف همدر , وصف المصادر واتاحتها 2011 متاح على الرابط

)2( - طالل ناظم الزهيري

بسلطنة عمان.-  والعامة  األكاديمية  المكتبات  في  الفهرسة  واقع  البو سعيدي.  بن حمد  بن خميس  )3( محمد 

المجلة العراقية للمعلومات, مج 15 , ع 1-2 , 2014.- ص153.
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 )AACR3( منـذ سـنة 1997 انـه ال جـدوى من صدور طبعة ثالثة من قواعد الفهرسـة االنكلوأمريكيـة

والتـي وجـدت أصـال لوصف مصـادر المعلومـات التقليدية فكان البد مـن إيجاد قواعد جديـدة قادرة 

علـى التعامـل ليـس فقـط مع األوعيـة االلكترونية بـل أيضا مع مصـادر المعلومات االفتراضيـة التي ال 

يوجد لها نظير مادي والموجودة على شبكة االنترنت والتي يتطلب من المكتبات ومراكز المعلومات 

رصدهـا واختيارهـا ودمجهـا ضمن مجموعاتهـا لذلك أدركت لجنـة التوجيه المشـتركة الحاجة الملحة 

إلـى إصـدار تقنيـن جديـد وقـد تولد هـذا اإلدراك علـى خلفية ظهـور المتطلبات الوظيفية للتسـجيلة 

الببليوغرافية )FRBR( وبعد جهود مكثفة ودراسـات مسـتفيضة بدأت منذ سنة 1997 بصدور مسودة 
القواعد سـنة 2008 ثم صدرت بشـكلها النهائي في تشـرين الثاني من سـنة 2009.)1(

RDA2-6-مميزات معيار وصف المصادر وإتاحتها
بمـا ان قواعـد الوصـف الببليوغرافـي كانت محاولة لتجنـب الثغرات التي عانـت منها المكتبات 

ومراكـز المعلومـات التـي تعتمـد علـى قواعـد الفهرسـة االنكلوأمريكيـة )AACR2( , تميـزت هـذه 

القواعـد RDAبالعديـد مـن الصفـات التـي تميزهـا عـن سـابقتها والتي شـجعت وتشـجع المكتبات 

ومراكـز المعلومـات على اسـتخدامها ومنها: 

1-أنها سـوف تكون متاحة على الخط المباشـر في بيئة الويب مما يسـمح باسـتعراضها )نسـخة 

موجـزة او كاملـة(او عرض القواعـد التي بطرق يحتاجها المفهرس لفهرسـة مادة معينة.

3- احتوائهـا علـى تعليمـات واضحـة مكتوبة باللغـة االنكليزية فضـال عن احتوائهـا على إحاالت 

للمعاييـر األخـرى المتعلقـة بوصـف مصـادر عنـد الحاجة اليها مما يسـاعد على اسـتخدامها 

خـارج مجتمـع المكتبات كالمعـارض والمتاحف ودور النشـر. 

4- يركـز علـى المعلومات المطلوبة تسـجيلها وكيفية تسـجيلها من اجل مسـاعدة المسـتفيدين 

علـى اإلبحـار خـالل قواعـد البيانـات او الفهـارس الكبيـرة ومـن ثـم الوصـول إلـى النتائـج 
المطلوبـة بسـهولة.: )2(

)1( محمود جرجيس محمد , عمار عبداللطيف زين العابدين. االستجابة الوظيفية للمكتبات ومراكز المعلومات لالتجاهات 
المعاصرة في معالجة وتنظيم المعلومات وصفحات الويب.-مجلة آداب البصرة,ع70, 2014.- ص378-377.

)2( - هدى سلمان صبار وشيماء حامد سلمان. تطور قواعد الفهرسة الوصفية من AACR2 إلى RDA ومتابعة 
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5- يعنـي بالبيانـات الببليوغرافيـة واالسـتنادية الالزمـة للفهرسـة مـع إتاحـة هـذه البيانـات على 

شـبكة االنترنـت ممـا يسـمح باسـتعراض القواعـد بطرائـق مختلفة.

6- تقـدم RDAإطـار عمل متناسـق ومـرن وقابل للتوسـع لوصف كل انواع المصادر سـواء كانت 
التقليديـة او االلكترونية.)1(

ويذكر سعيد علي للمعيار مجموعة من المميزات أهمها)2(: 

1 ..AACR2 البناء على نقاط القوة في

التركيز على احتياجات المستفيدين.. 2

التصميم ليتناسب مع البيئة الرقمية.. 3

توافـق اسـتخدام محتـوى RDA مع اكـواد ورموز معيارية متعددة مثل مـارك 21 , الميتاداتا. . 4

ومعيـار الدبلن كور.

كمـا ذكرالدكتـور محمـد فتحـي عبدالهـادي ان معيـار RDA صمـم لمسـاعدة المسـتفيدين في 

انجـاز مجموعة مـن األعمـال هي)3(: 

اإليجاد: أي إيجاد المعلومات التي تناظر أو تقابل إستراتيجية بحث المستفيدين.. 1

تحديـد الهويـة: أي التأكيـد علـى ان المصدر الموصوف يقابل المصـدر الذي تم البحث عنه, . 2

او للتميـز بيـن مصدرين او أكثر لهما الخصائص نقسـها.

االختيار: أي اختيار المصدر الذي يناسب احتياجات المستفيد.. 3

المكتبات العراقية لها.- مجلة األستاذ مج 2 ,ع207 ,2013.- ص 217.

)1( مصطفى حسام الدين. وصف المصادر واتاحتها )وامRDA( المالمح والبناء والتطبيق في بيئة عربية.- مجلة 

.http//www.journal.cybririans :ع26 , 2011.متاح على الموقع , Cybrarians

)2( سعيد علي. تقنين وصف وإتاحة المصادر »وام RDA )ورشة عمل(.- كربالء: العتبة العباسية المقدسة ,2015 

للفترة من 7-8اكتوبر.- ص3.

)3( محمد فتحي عبدالهادي. معيار وصف وإتاحة المصادر )وامRDA(.- مجلة المكتبات والمعلومات والتوثيق 

في العالم العربي ,ع1 , 2014.-ص88-87.
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اإلتاحة: أي اقتناء او الوصول إلى المصدر الموصوف.. 4

كما يتميز المعيار بمميزات أخرى هي: 

التركيز على أجزاء المعلومات والتي من المحتمل يريد المستفيد أن يعرفها.. 1

كمـا أنهـا تشـجع علـى العالقـات الوصفيـة بيـن المـوارد المرتبطة والمصـادر واألشـخاص أو . 2

الهيئـات التـي سـاهمت فـي إنشـاء هـذا المصدر.

RDA)1( 2-7-مبررات التوجه نحو تطبيق معيار
توجـه المسـتفيدين بشـكل عـام نحو البيئـة االلكترونية وتغير شـكل المصـدر اذ أصبح على . 1

أشـكال مختلفـة )كتـاب او دوريـة االلكترونية , فيديو , تسـجيالت صوتيـة , أفالم....الخ(

احتياجـات المسـتفيدين حيـث البـد مـن االلتـزام بلغـة المسـتفيدين وذلك لتسـهيل عملية . 2

البحـث واالسـترجاع للمعلومات.

RDA 2-8-فوائد معيار
هنالك عدة فوائد تحصل عليها المكتبات عند تطبيق معيار RDA وأبرزها ما يأتي: 

بنـي RDA علـى نقـاط القـوة فـي AACR2 باإلضافة إلـى الميزات الجديدة التـي تجعل منه . 1

أكثـر فائـدة باعتباره رمز الفهرسـة للبيئة الرقمية فـي المكتبات.

2 . ONIX , دبلـن كـور , MODS مثـل ))Encoding Schemasيتوافـق مـع لغـات الترميـز

ومـارك والتـي تسـهل عمليـة يبـادل التسـجبيالت بيـن المكتبـات.

شـمولية هـذه القواعـد في إمكانيـة اعتمادها ليس فقـط في المكتبات وإنمـا في المتاحف . 3

وغيرها. واألرشيف 

وضعـت لخدمـة الباحـث ولتلبيـة احتياجات البحث المسـتقل لديه اذ انـه يجعل من فهرس . 4

المكتبـة أداة أسـهل للوصـول للمجموعـة المكتبيـة مثـل إلغـاء االختصـارات التـي لـم تكـن 

)1( صافية الخميسيوآخرون. رصد تجربة تحول مكتبة جامعة السلطان قابوس الى تطبيق قواعد وصف المصادر 

الجديدة RDA متاح على الرابط...
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واضحـة إال للمفهـرس وإلغـاء المعقوفتيـن واعتبـار الكتـاب كامـال هـو مصـدر المعلومـات 
وليـس صفحة العنـوان. )1(

»1»RDA 2-9- اهداف
.Responsiveness to user needs 1- االستجابة الحتياجات المستفيدين

.Cost efficiency 2-فاعلية التكلفة

.flexibility 3- المرونة

.Continuity 4-االستمرارية

AACR22-10- مشكالت
ظهرت العديد من المشاكل في استخدام AACR2 ومن هذه المشاكل » 1 »

تزداد تعقيداً.. 1

تفتقد للترتيب المنطقي.. 2

افتقاد العالقات الهرمية.. 3

افتقاد المرونة والقدرة على التوسع.. 4

خلط بيانات المحتوى والناقل.. 5

تركيز وجهة النظر األنجلو – أمريكية.. 6

ظهرت قبلFRBR، واالنترنت والميتاداتا.. 7

غير كافية لدعم مختلف مصادر المعلومات.

)1( https: //www.slideshare.net/LibraryExperts/round-table-final

et/ 1- محمد عبد الحميد المعوض، مقدمة في وصف المصادر واتاحتها محتضرة على االنترنت متح على الرابط

 :2901-Mobil/Muawwad/ss

2- بسنت عنتر شهاب , فهرسة مارك 21 باستخدام قواعدRDA نظام المستقبل إلدارة المكتبات, ص3،متاح على 

www.academia.edu الرابط
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المبحث الثالث: اإلطار العملي

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة: النشأة والتطور)1(
كانـت بدايـة نشـأة مكتبـات العتبـات المقدسـة يغلـب عليهـا الطابع الدينـي اذ توفـر المصادر 

المختلفـة التـي تسـاند الدراسـة الحوزويـة فـي المـدارس الدينيـة داخـل العتبـات أو بالقـرب منهـا 

وبمـرور الوقـت أصبحـت مكتبـات عامـة االسـتخدام تهدف إلـى خدمة روادهـا من زائـري العتبات 

سـواء كانـوا من داخل القطـر أو خارجه من خالل توفير المصادر بمختلف أنواعها وأشـكالها لالطالع 

عليهـا أو الستنسـاخها وتتميـز بوجودهـا داخـل بنايات تلـك العتبات.

تعـد مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية المقدسـة صـرح ثقافـي وفكـري ينهـل منـه كل 

طالـب علـم ومعرفة من خالل مـا توفره من كتب ومصادر دينية وثقافيـة وتاريخية وعلمية وغيرها، 

باإلضافـة إلـى الكثيـر مـن المخطوطات التاريخية، ونظـراً لألهمية الكبيرة لهـذه المكتبة وما تحتويه 

عملـت العتبـة العباسـية المقدسـة على إعـادة تأهيلها وتزويدها بعـدد كبير من الكتـب والمصادر، 

بعـد أن عانـت من اإلهمـال وأغلقت إبان النظام السـابق.

والمكتبـة هـي إحـدى شـعب قسـم الشـؤون الفكريـة والثقافية فـي العتبة العباسـية المقدسـة 

أسسـها السـيد عبـاس الحسـيني الكاشـاني )رحمـه اللـه( عـام )1963م(، حيـث كانـت تحتـوي فـي 

بدايتهـا علـى عـدد قليـل مـن الكتـب، وكانت تقتصـر علـى المخطوطات الخاصة بالسـيد الكاشـاني 

وعددهـا )500(، ولكـن عندمـا أصبحت إدارة العتبات المقدسـة تحت إشـراف المرجعية العليا بعد 

عـام )2003م(، تـم تأهيـل المكتبـة وما تضمـه من كتب ومخطوطـات، حيث كانت آيلـة الى التلف 

لتفتتـح عـام )2007م( فـي الرابع من شـعبان بالتزامـن مع مولد أبي الفضل العباس )عليه السـالم(”.

أمـا عـن عـدد الوحـدات التـي تتكـون منهـا شـعبة المكتبة مـن )12( وحـدة عاملـة، ويبلغ عدد 

 25280=http: //almerja.com/reading.php?idm -1 )1(

تاريخ الدخول للموقع 10/ 7/ 2018
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منتسـبي الشـعبة )96( منتسـباً تقريبـاً وهـذه الوحـدات هي: 

1. وحـدة الذاتيـة والخدمـات: عمل هذه الوحدة هو تنظيم األمور اإلدارية، ونقل القرارات الصادرة 

من األمانة العامة إلى قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية، ومن ثم إيصالها إلى شـعبة المكتبة.

2. وحدة اإلعارة: تتميز هذه الوحدة بأنها على تماس مباشـر مع الباحث او المطالع، وتعمل على 

تسـهيل عملهم في الوصول إلى ما يحتاجون إليه من كتب ومصادر اختصاراً للوقت والجهد.

3. وحـدة المكتبـة االلكترونيـة: حيـث تضـم هـذه الوحـدة )14( جهـاز حاسـوب بعضهـا مخصص 

لألنترنت ليسـتفيد منها الباحث، وباسـتطاعته الدخول على موقع المكتبة ليجد دليل الرسـائل 

واالطاريـح ومصـادر الكتب األجنبيـة معروضة فيه.

4. وحدة التأليف والدراسات: يقوم عمل هذه الوحدة على التأليف وتقديم الدراسات.

5. وحدة الترجمة: عمل هذه الوحدة هو ترجمة المصادر األجنبية.

6. وحدة الفهرسة والتصنيف: تقوم بفهرسة الكتب وتصنيفها على أحدث النظم.

7. وحدة التزويد: تقوم بشراء الكتب وتزويد المكتبة بها.

8. مركز ترميم المخطوطات: حيث يقوم هذا المركز بإعادة إحياء الكتب والمخطوطات التالفة.

9. مركز تصوير المخطوطات: وتقوم بتصوير المخطوطات والكتب وفهرستها بشكل منظم.

10. مركـز تحقيـق التـراث: وتعمـل علـى تحقيـق التـراث المخطـوط، وكذلـك تحقيـق النصـوص 

والتدقيـق اللغـوي لهـا.

11. وحدة التصحيف: تقوم هذه الوحدة بإدامة وصيانة الكتب وتجليد الكتب التالفة.

12. وحـدة مكتبـة الطفـل: هـذه الوحـدة غيـر مفعلة حاليـاً؛ نظراً لضيـق المكان ولكنها سـتنطلق 

مباشـرة بعـد الحصـول علـى المـكان المناسـب، فهـذه الوحـدة مكتملـة مـن ناحيـة الهيكلية 

والمـواد والكتـب الخاصـة باألطفال.

توجـد أيضـاً شـعبة مكتبـة النسـاء، ويكـون دوام المكتبـة حسـب الجـدول المخصـص، فبعـض 

الوقـت مخصـص للرجـال والبعـض اآلخـر للنسـاء، وان نسـبة اإلقبـال علـى المكتبـة كبيـرة جـدا من 

قبـل الباحثيـن والطلبـة، فبيـن فتـرة وأخرى يأتـي أحد األسـاتذة الباحثين مـن الذين كانـوا يترددون 
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باسـتمرار علـى المكتبـة، لالسـتفادة من بعض المصادر في دراسـاتهم ويهدي لنا رسـالة الماجسـتير 

او أطروحـة الدكتـوراه الخاصـة بـه إلـى المكتبـة، وهـذا نعتبـره انجـازاً والحمـد لله كذلـك أصبحت 

لمكتبة أبي الفضل العباس )عليه السـالم( سـمعة وصيت دولي من خالل مشـاركتها في المؤتمرات 

وإقامـة الندوات.

وحدة الفهرسة والتصنيف *
تأسسـت وحـدة نظـم الفهرسـة والمعلومـات فـي مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـية 

 )LC( المقدسـة فـي عـام 2007 م , تسـتخدم المكتبـة نظـام تصنيـف مكتبـة الكونكـرس االمريكـي

لتصنيـف أوعيـة المعلومـات التـي تحويهـا المكتبة , كمـا طبقت قواعد الفهرسـة االنكلـو– امريكية 

AACR2(( لفهرسـة تلك األوعية في عام 2010 م , وبقيت تسـتخدم تلك القواعد حتى عام2014م , 

وكنتيجة للتطورات التي حصلت في تكنولوجيا المعلومات والحاسـبات اسـتبدلت المكتبة اسـتخدام 

 RDAفـي عـام 2014 ,من األسـباب التي جعلـت المكتبة اختيـار قواعد RDA تلـك القواعـد بقواعـد

وتطبيقهـا فـي المكتبة لكونها اشـمل تغطية من قواعد AACR2 ألوعيـة المعلومات وخاصة األوعية 

االلكترونيـة والمواقـع االلكترونيـة ,أضـف إلـى ذلك كـون قواعـدAACR2 مختصـرة واعتمادها على 

شـكل الوعـاء وليـس علـى وصفـة فضال عـن المميزات التـي تتميز بها قواعـد RDA التـي تطرقنا لها 

في الصفحات السـابقة. 

الموارد البشرية
تضـم وحـدة الفهرسـة ونظـم المعلومات عدد من الموارد البشـرية التي تعمل فهرسـة وتصنيف 

أوعيـة المعلومات التـي تحويها المكتبة. 

جدول )1( يبين أعداد المالك الوظيفي ومؤهالتهم

النسبة المئويةالعددالمؤهل العلمي

4,34%1ماجستير عام

13,04%3بكالوريوس متخصص
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78,26%18بكالوريوس عام

4,34%1دبلوم

100%23المجموع

توضـح بيانـات الجـدول رقـم )1( أن هنـاك )23( موظفـا يعملـون فـي المكتبة مقسـمين إلى )3( 

مسـتويات تعليميـة إذ كان هنـاك موظـف واحـد لديـه شـهادة عليـا هـي الماجسـتير بتخصـص علوم 

سياسـية بلغـت نسـبته )4,34%( مـن مجموع الموارد البشـرية بينمـا كان عدد الذين يحملون شـهادة 

البكالوريوس في تخصص المكتبات والمعلومات )3( موظفين شـكلت نسـبتهم )13,04%( وكان هناك 

)18( موظفا يحملون شهادة البكالوريوس بتخصصات متعددة غير المكتبات شكلت نسبتهم)%78,26( 

فقد كان هناك )4( موظفين من ذوي التخصص في العلوم اإلسـالمية و)3( موظفين من ذوي تخصص 

فـي اللغـة العربيـة بينمـا كان هنـاك )2( موظفان من حملة شـهادة البكالوريوس فـي تخصص التربية 

الرياضيـة ويوجـد )2( موظفـان مـن ذوي تخصـص علـوم الحياة وايضـا موظفان في تخصص الهندسـة 

يعملـون كمبرمجيـن وكان هنـاك موظـف واحد لكل تخصص مـن التخصصات)زراعة , قانـون ,كيمياء, 

إدارة واقتصـاد , لغـة انكليزيـة( وأخيرا فئة حملـة الدبلوم الفني.

العباسـية  العتبـة  فـي  الفهرسـة  الموسـوي مديـر مركـز  احمـد  السـيد حسـنين  *مقابلـة مـع 

2018/11/11

يتضـح ممـا تقدم ان هنـاك قلة عدد المتخصصين في مجال المكتبـات والمعلومات إذا ما قورن 

ببقيـة التخصصـات وان غالبيـة العامليـن فـي وحـدة الفهرسـة من التخصصـات العامة لذلك سـعت 

إدارة المكتبـة إلـى إدخـال عـدد مـن العامليـن إلكمال دراسـتهم في أقسـام المكتبـات والمعلومات 

في جامعة المسـتنصرية وجامعـة البصرة.

جدول )2( يبين سنوات الخبرة في وحدة الفهرسة

النسبة المئويةالتكرارسنوات الخبرة

82,60 %119-5 سنوات
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8,70%62-10 سنوات

8,70%112-15 سنوات

100%23المجموع

يتضـح مـن بيانـات الجدول رقـم )2( والمتعلق بسـنوات الخبـرة للعاملين في وحدة الفهرسـة 

يتبيـن ان غالبيـة الموظفيـن لديهـم خبـرة قليلـة فـي العمـل كمفهرسـين مـن خـالل النتائـج التي 

أظهرهـا الجـدول إذ كان هنـاك )19( موظفـا شـكلت نسـبتهم )82,60%( كانـت خبرتهـم من سـنة 

إلـى خمـس سـنوات بينمـا كان هنـاك موظفـان اثنـان لديهـم خبـرة أكثـر من سـتة سـنوات بلغت 

نسـبتهم )8,70%( وجـاء أخيـرا موظفـان لديهـم خبـرة فـي العمـل فـي وحـدة الفهرسـة أكثـر من 

إحدى عشـر سـنة. 

ومـن المالحـظ للبيانـات ان سـبب ارتفـاع نسـبة مـن تنقصهـم الخبرة فـي مجال الفهرسـة هو 

ان وحـدة الفهرسـة انشـئت حديثـا تحديـدا فـي عـام 2007 كما ذكرنا سـابقا.

امـا السـؤال اآلخـر والمتعلـق بالـدورات التدريبيـة *فقـد أقيمـت دورة في لبنان حـول قواعد 

RDA عـام 2010 لتأهيـل المـوارد البشـرية فـي وحـدة الفهرسـة، كمـا أقيمـت ورشـة عمـل فـي 

العتبـة العباسـية مـن قبـل الجانـب المصـري عـام 2015، فضال عـن الدورات التـي يقيمهـا المركز 

لتأهيـل الكـوادر البشـرية مـن المتعينيـن الجـدد فـي القسـم وعددهـا مـا يقـارب )10( دورات، 

يضـاف الـى ذلـك النـدوات التـي تقـام فـي الوحـدة لعـرض مـا يسـتجد علـى السـاحة فـي علـوم 

المكتبـات والمعلومـات مـن انظمـه او قواعد جديـدة. كما أقام مركز الفهرسـة ونظـم المعلومات 

عـددا مـن الـدورات فـي قواعـد RDA للعديـد مـن المكتبـات سـواء كانـت العامـة مثـل المكتبة 

العلويـة والمكتبـة الكاظميـة المقدسـتين او المكتبـات الجامعيـة مثـل مكتبـات جامعـة البصـرة 

والمسـتنصرية وجامعـة ذي قـار والجامعـة التقنيـة الوسـطى والجنوبيـة والفرات األوسـط وغيرها 

او المتخصصـة مثـل مكتبـة وزارة اإلسـكان. 
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جدول )4( 

يمثل التقنيات التي يستخدمها المفهرسون في عملهم

النسبةالتكرارالتقنية

85.71%24الحاسبات

7.15%2الطابعات

3,57%1سيرفر

3.57 %1شاشة عرض

100%28المجموع

 يتضح من خالل الجدول رقم )4( والخاص بالتقنيات المسـتخدمة وجد في وحدة الفهرسـة التابع 

إلى مكتبة ودار المخطوطات في العتبة العباسـية عدد من التقنيات المسـتخدمة في العمل داخل 

المركز كان أبرزها الحاسبات االلكترونية من نوع دسكتوب مرتبطة بشبكة االنترنت إذ بلغ 

عددهـا )24( وبنسـبة بلغـت )85,71%( وتلتهـا الطابعـات بعـدد بلـغ طابعتـان وبنسـبة بلغـت 

)7,15%( وجـاء أخيـرا تقنيـة السـيرفر وشاشـة العـرض بعـدد واحـد وبنسـبة بلغـت )%3,57(. 

مقابلة مع السيد سامر باسم في يوم االحد 2018/11/11

جدول )5(

يبين األدوات التي يستخدمها العاملين في الفهرسة)1(

متوفرةنوع األداة

RDA قواعد وصف المصادر وإتاحتها

أدوات المفهرس بمكتبة الكونكرس

موقع تصنيف ورؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس

lc تصنيف مكتبة الكونكرس االمريكية

)1( مقابلة مع السيد سامر باسم يوم االحد 2018/11/11
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قوائم رؤوس الموضوعات )الخازندار(

القوائم االستنادية

يظهـر مـن بيانـات الجـدول رقـم )5( ان المكتبـة تسـتخدم مجموعـة مـن أدوات الفهرسـة 

المسـتخدمة فـي اغلـب المكتبـات العالميـة والعربيـة سـواء كانـت بالشـكل التقليـدي الورقي او 

االلكترونـي مـن أبرزهـا قواعـد وصف المصـادر وإتاحتهـا والقوائم االسـتنادية الخاصـة بالمؤلفين 

العـرب وتصنيـف مكتبـة الكونكـرس واالعتمـاد عـل بعـض األدوات والمواقـع األخرى التي تسـاعد 

فـي العمـل المكتبي. 

امـا بخصـوص السـؤال عـن المشـاكل أو المعوقـات التـي واجهـة العامليـن فـي وحدة الفهرسـة 

ونظـم المعلومـات عنـد تطبيق قواعد RDA فقد أكد مسـؤول الوحدة ان هناك مشـكلة واحدة هي 

اختـالف الترجمـة للمصطلحـات المسـتخدمة في قواعد RDAوقـد تم التغلب عليها أثناء الممارسـة 

والتطبيق. 

وجاء السـؤال اآلخر حول مدى اسـتخدام المفهرسـين للفهرسـة األصلية أم المسـتوردة ألوعية 

المعلومـات التـي يقومون بفهرسـتها والتي تقتنيها المكتبة كانت اإلجابة يسـتخدم قسـم الفهرسـة 

ونظـم المعلومـات الفهرسـة األصليـة لبعـض المـواد المكتبية )أي اسـتخدام خيار إنشـاء تسـجيلة 

جديـدة(. كمـا يتـم اللجـوء فـي بعـض الحاالت إلى اسـتيراد بعـض التسـجيالت إذا كانـت مطابقة 

اسـتيراد  اسـتخدام خيـار  )أي  يتـم فهرسـتها  التـي  المعلومـات  الببليوغرافيـة لمصـادر  للبيانـات 

. ) تسجيلة

جدول )6(

RDA يبين المجموعة المكتبة ونسب االنجاز حسب معيار

نسبة االنجازالتكرارالعددالمصادر
43%5000021944الكتب الورقية التقليدية

0%غير مفهرس39416الكتب االلكترونية العربية 

0%غير مفهرس11500الكتب االلكترونية االنكليزية
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56.4%50002824المخطوطات

100%3737الدوريات

4.2%424001802الرسائل االطاريح االلكترونية 

100%230230الطوابع البريدية

امـا بخصـوص أنـواع مصـادر المعلومـات التـي تحتويهـا المكتبـة ونسـب االنجـاز حسـب المعيـار 

الجديـد)1( اذ يتضـح مـن الجـدول رقـم )6( ان المكتبـة تضـم عددا من مصـادر المعلومـات بأنواعها 

المختلفـة كالكتـب والدوريات والرسـائل و األطاريح والمخطوطات وغيرها سـواء بالشـكل التقليدي 

او االلكترونـي بلـغ أكثرها عددا الكتب الورقية وااللكترونيـة بواقع )100916( كتابا وجاءت بالمرتبة 

الثانيـة الرسـائل واالطاريـح بعدد بلغ )42400( رسـالة واقلها عدد هي الدوريـات بواقع )37( دورية 

امـا بالنسـبة لنسـب االنجاز فقد كانـت الدوريات والطابـع البريدية نسـبة انجازها 

)100%( وتلتهـا المخطوطـات بنسـبة انجـاز بلغـت )56,4%( ويعـزى السـبب فـي ارتفـاع نسـب 

االنجـاز فـي هـذه الصـادر إلـى قلـة عددها إلـى بقيـة مصـادر المعلومات.

امـا بخصـوص عـدد أوعيـة المعلومات التـي تفهرس فـي اليوم الواحد في قسـم الفهرسـة ونظم 

المعلومـات تبيـن ان الوحـدة تقـوم بانجـاز معدل ينحصـر بيـن 35-40 وعاء للمعلومـات وهو عدد 

قليـل اذا مـا قـورن بعـدد العاملين في وحدة الفهرسـة.

)1( مفابلة مع السيد بهاء الحميداوي يوم االحد 2018/11/11
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النتائج والمقترحات
خرج البحث بجملة من النتائج كان ابرزها: 

ان مكتبة العتبة العباسية بدأت بتطبيق قواعد RDA في عام 2014.. 1

أن هنـاك )23( موظفـا يعملـون فـي المكتبـة مقسـمين إلـى )3( مسـتويات تعليميـة هـي . 2

المكتبـات  تخصـص  فـي  المتخصصيـن  عـدد  وبلـغ  والدبلـوم  والبكالوريـوس  الماجسـتير 

موظفيـن.  )3( والمعلومـات 

اظهـرت نتائـج البحـث غالبيـة الموظفيـن لديهم خبـرة قليلة فـي العمل كمفهرسـين إذ كان . 3

هنـاك )19( موظفـا شـكلت نسـبتهم )82,60%( كانـت خبرتهـم من سـنة إلى خمس سـنوات.

بلـغ عـدد الـدورات الخارجيـة هـي دورة واحـدة فـي لبنـان ودورة داخليـة اي داخـل البلـد . 4

لمتخصصيـن مـن خـارج البلـد مـن دولـة مصر.

كان أبرزهـا التقنيـات المسـتخدمة هـي الحاسـبات االلكترونيـة مـن نوع دسـكتوب مرتبطة . 5

بشـبكة االنترنـت إذ بلـغ عددها )24( وبنسـبة بلغـت )%85,71(.

أهـم األدوات التـي يعتمـد عليهـا العامليـن فـي عملها هي قواعـد وصف المصـادر وإتاحتها . 6

والقوائـم االسـتنادية الخاصـة بالمؤلفيـن العـرب وتصنيـف مكتبـة الكونكـرس واالعتماد عل 

بعـض األدوات والمواقـع األخـرى التـي تسـاعد في العمـل المكتبي.

كانـت أعلى نسـب االنجاز حسـب معيـار RDA الدوريات والطوابع البريدية اذ كانت نسـبة . 7

انجازها )%100(.

تبيـن ان الوحـدة تقـوم بمعدل انجـاز ينحصر بيـن 35-40 وعاء للمعلومات وهـو عدد قليل . 8

اذا مـا قورن بعـدد العاملين في وحدة الفهرسـة.

المقترحات
وضع البحث عددا من المقترحات وهي كما يأتي: 
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ضـرورة االعتمـاد علـى المـالكات البشـرية المتخصصـة فـي مجـال المكتبـات والمعلومـات . 1

وذلـك لضبـط عمليـة الفهرسـة والتصيـف فـي الوحدة موضـوع البحـث او إدخـال العاملين 

علـى شـكل دفعـات فـي الدراسـة فـي أقسـام المكتبـات والمعلومـات مـن اجـل إكسـابهم 

الخبـرات والمعلومـات الالزمـة والكافيـة ألداء أعمالهـم علـى أتـم وجـه.

2 . RDA حـث العامليـن مـن اجـل انجاز اكبـر قدر ممكن مـن مصـادر المعلومات وفـق معيار

الن المكتبـة فـي تطـور مسـتمر للمجموعـة المكتبية من خـالل التعاون مع بقية مؤسسـات 

المعلومـات والتبادل المسـتمر لمصـادر المعلومات.

إشـراك العامليـن فـي وحـدة في الـدورات التدريبيـة وورش العمـل للتعرف علـى كل ما هو . 3

جديـد في مجـال الفهرسـة والتصنيف.

ضـرورة اإلسـراع فـي انجـاز مصـادر المعلومـات والسـيما الكتـب كـون المكتبـة عامـة وهي . 4

تخـدم كل المسـتفيدين علـى اختالف مسـتوياتهم العلميـة والثقافية وأصبحـت المكتبة في 

السـنوات األخيـرة مركـز للباحثين فـي مراحـل الماجسـتير والدكتوراه.
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أسئلة المقابلة
س1: متى تأسـس قسـم الفهرسـة في المكتبة ومتى تم اعتماد معيار RDA في فهرسة مقتنيات 

المكتبة ؟

س2: متى تم تطبيق قواعدAACR2 ومتى تم تطبيق قواعد RDA في القسم ؟

س3: كم هو عدد العاملين في وحدة الفهرسة وما هي تخصصاتهم ومؤهالتهم؟

س4: ما سنوات الخبرة لدى العاملين في وحدة الفهرسة ؟

س5: مـا هـي الـدورات التدريبية التـي دخلها العاملين مـن حيث العدد وعناويـن كل الدورات 

وإذا كانـت محليـة ام عربية ام عالمية ؟

س6: ما هي التقنيات المتوفرة في وحدة الفهرسـة من حيث السـيرفرات واالنترنت والحاسـبات 

والطابعات وغيرها ؟

س7: مـا أدوات الفهرسـة المسـتخدمة ؟ مثـل نظـم تصنيـف الكترونيـة او قوائـم اسـتنا ديـة 

الكترونيـة ؟

س8: ما هي الصعوبات التي تواجه عملكم في وحدة الفهرسة في تطبيق RDA؟

س9: ما هو أكثر اعتمادكم على الفهرسة األصلية أم المستنسخة ؟

س10: ما أنواع مصادر المعلومات التي يتم فهرستها وما هي نسب االنجاز ؟

س11: كم هي عدد المصادر المفهرسة في اليوم الواحد ؟
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مستخلص البحث: 
يهـدف البحـث الـى معرفـة فاعليـة المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة العراقيـة علـى 

شـبكة االنترنـت فـي توفيـر التطبيقـات االتصاليـة التي تسـاعد المسـتفيدين على المشـاركة وإبداء 

ارائهـم ومقترحاتهـم وجوانـب أخرى تعكس مـدى توظيفهـا ألدوات التكنولوجيا الحديثـة في إتاحة 

المشـاركة والتعليـق أي التغذية الراجعة خاصة. وشـملت عينة البحث مواقـع أربع مكتبات جامعية 

مركزيـة عراقيـة تـم اختيارهـا كعينـة قصديـة، وكانـت نتائـج البحـث الـذي خـرج بهـا إن المكتبات 

المركزيـة الجامعيـة لـم توظـف األنمـاط االتصالية التفاعلية بالشـكل السـليم والفعـال وعلى النحو 

الـذي يعكـس اهتمامهـا بالتواصـل مـع المسـتفيدين وإتاحـة الفـرص لمشـاركته لمعرفـة احتياجاته 

واتجاهاتـه العلميـة ومقترحاتـه عبـر مواقعها االلكترونية، وكمـا أظهرت انها أحادية االتجاه كوسـيلة 

إعالميـة أكثـر منهـا وظيفـة تواصـل وتفاعل مع المسـتفيدين.

المقدمة: 
لقـد اتاحـة تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات مسـاحة كبيـرة مـن التواصـل والتفاعـل بيـن 

المسـتفيدين وبيـن المكتبـات الجامعيـة، وقـد بـات العالـم أشـبه بشـبكة رقميـة معقـدة تتفاعـل 

خاللهـا اإلطـراف االتصاليـة أينمـا كانت وتتبادل فيها شـتى أنـواع المحتويات االتصاليـة والمعلومات 

والمعرفـة، ويتـم فـي فضائهـا الالمحدود جميـع التفاعالت االتصالية التي تشـمل المجـاالت الثقافية 

واالجتماعيـة واالقتصاديـة. وعلمـا إن البنى التحتيـة لتكنولوجيا االتصال أصبحت مـن الركائز المهمة 

فـي بنـاء المجتمعـات ومظهـر من مظاهـر تطورها وداللـة  على مسـايرة العصر في جميـع تجلياته 

وباتـت انعكاسـات ذلـك تظهـر علـى جميع المؤسسـات بصـورة عامة والمكتبـات الجامعيـة بصورة 

خاصـة نظـراً لمـا تقـوم بـه مـن دعـم للبحـث العلمـي وخدمـة الباحثيـن لذلـك اسـتوجب األمر إن 

تحـرص تلـك المكتبـات علـى خلق بيئة تفاعليـة  مع جميع  المسـتفيدين والباحثيـن من خالل تلك 

التكنولوجيا. التطـورات 

   ولذلك أصبحت المواقع االلكترونية للمكتبات الجامعية أداة مهمة لتحقيق االتصال والتواصل 

بينها وبين المسـتفيدين ومجاالً مهما لتحقيق المشـاركة الفعالة للمسـتفيدين للحصول على تغذية 
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راجعـة تسـاعد المكتبـة علـى تشـخيص األخطـاء وتعديل سياسـتها، فضال عن نشـر جميع األنشـطة 

والفعاليـات التي تقوم بها 

    وينطلـق هـذا البحـث مـن خالل هذه الرؤيـا التي يمكن إن تتيح التعرف علـى الجوانب التي 

تـؤدي إلـى اسـتفادة المكتبات الجامعية مـن التكنولوجيا االتصاليـة وأدواتها التفاعلية  التي تسـاعد 

على تحقيق مشـاركة المستفيدين . 
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المبحث األول )اإلطار العام للبحث (

أواًل. المشكلة: 
    توفـر شـبكة االنترنـت العديد من الخصائص االتصاليـة يمكن للمكتبات المركزية الجامعية إن 

توظفها في فاعلية االتصال من قبل مواقعها االلكترونية ومدى انعكاسـها على مشـاركة المسـتفيدين 

فـي تقديـم مقترحاتهـم واراهم عن نشـطة المكتبـة وخدماتها وخاصـة خدمة الفهـارس االلكترونية 

, ومـن خـالل الخيـارات التواصليـة التـي توفرهـا شـبكة االنترنت واإلعـالم الجديد ,  لذا فان مشـكلة 

البحـث  تكمن في األسـئلة االتية: 

1- مـا مـدى توفـر تطبيقـات االنترنـت االتصاليـة فـي المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعية 

المركزيـة العراقيـة وكيـف يعكـس ذلـك إمكانيتهـا علـى إتاحة خصائـص المشـاركة من قبل 

المسـتفيدين ؟ ويتفـرع مـن هـذا السـؤال أسـئلة فرعية اثنـان هما: 

أ- مـا األدوات االتصاليـة التفاعليـة التـي توفرهـا المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة 

والتـي تتيـح أمكانيـة التواصـل مـع المسـتفيدين ؟

ب- كيـف توظـف المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات المركزيـة الجامعيـة تطبيقـات االنترنـت 

االتصاليـة بشـكل يتيح للمسـتفيدين المشـاركة لتقديـم مقترحاتهم وأرائهم عن أنشـطة 

المكتبـة وخدماتهـا وخاصـة فهـارس االلكترونية ؟

ثانيًا. أهداف البحث: 
يسعى البحث إلى التعريف بما يأتي: -

1- التعريـف بفاعليـة االتصـال للمواقع االلكترونية للمكتبات المركزيـة العراقية عن طريق توفر 

األدوات التطبيقات االتصالية التي تتيح للمسـتفيدين المشـاركة والتواصل مع المكتبة.

2- التعـرف علـى مـدى اسـتفادة المكتبـات المركزيـة الجامعيـة العراقيـة مـن شـبكة االنترنـت 

وتوظيفهـا فـي برامجهـا االتصاليـة.
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ثالثا. أهمية البحث: 
  إن توظيـف أدوات التواصـل الحديثـة التي تتيحها شـبكة االنترنت من قبـل المكتبات المركزية 

الجامعيـة العراقيـة ينعكـس ايجابـا علـى عالقاتهـا بالمسـتفيدين وتفعيـل المشـاركة للحصـول على 

تغذيـة راجعـة تسـاعد المكتبـات علـى تصحيح سياسـتها وتحقيـق أهدافهـا , لذى فان هـذا البحث 

سـوف يسـلط الضـوء علـى مجـاالت توظيـف المكتبـات المركزيـة الجامعيـة لتطبيقـات االنترنـت 

االتصالية وانعكاس ذلك على توفر المشـاركة الفورية للمسـتنفدين , سـيما وان المكتبات الجامعية 

تعانـي من قطيعـه وعزوف للمسـتفيدين.

رابعًا. منهج البحث وأدواته: 
  تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي , وفي إطـار هذا المنهج تـم تصميم اسـتمارة تحليل 

تضـم فئـات رئيسـة وأخـرى فرعيـة لرصـد الخصائـص االتصاليـة المتوافرة علـى المواقـع االلكترونية 

للمكتبـات المركزيـة الجامعيـة موضـوع بحثـاً هذا ,وتم عرض هذه االسـتمارة على أسـاتذة من أهل 

الخبـرة واالختصاص لغـرض تحكيمها )1(.

خامسا. مجتمع البحث والعينة: 
    تمثـل مجتمـع البحـث المواقـع االلكترونية للمكتبـات المركزية الجامعيـة العراقية وتم اختار 

عينـة قصديـة ألربعة مكتبـات جامعية هي جامعة الموصل والمسـتنصرية وكربـالء والمثنى.

سادسًا. المقياس المستخدم في تحديد الفئات موضوع البحث: 
    ان المقيـاس الـذي اعتمـده الباحثـان في هذه الدراسـة مأخوذ من دراسـات سـابقة في مجال 

االسـتدالل علـى مـدى توظيـف التكنولوجيـا االتصالية فـي المواقـع االلكترونية للمكتبـات الجامعية 

علـى االنترنـت والخصائص التي تتيح مشـاركة المسـتفيد وتجسـد دورها الخدمـي والعلمي ويتألف 

المقيـاس مـن أربـع فئـات رئيسـة تمثـل الوظائـف التفاعليـة لمواقـع المكتبـات االلكترونيـة علـى 

قنبر)معلومات  عباس  هدى  أ.د   -2) ومكتبات  )معلومات  النجار  ا.د حسن   -1( المحكمين  األساتذة  )1( أسماء 

ومكتبات ( 3- ا..د إرادة زيدان )كلية اإلعالم ( 4- ا.م.د صفد حسام )كليلة اإلعالم ( 5- ا.م.د عبد االمير الفيصل 

)كلية اإلعالم ( 6- ا.م.د سالم جاسم محمد )كلية اإلعالم (.
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االنترنـت مـع  فئـات فرعيـة تقيـس خصائص هـذه المواقـع اذ يتم التركيـز من خالل هـذا المقياس 

علـى الناحيـة الوظيفيـة للموقع االلكتروني مـن جهة وفاعليتها االتصالية فـي تحقيق هذه الوظائف 

مـن جهـة أخـرى مـن اجل خلـق عالقات عامـة فاعلة والفئـات التي يتضمنهـا المقياس هـي ) توفير 

المعلومـات , الحمـالت الدعائيـة للمكتبـة , وشـبكات االتصـال لـدى المكتبـة , والمشـاركة من قبل 

المسـتفيدين ( وضمـن هـذه الفئات الرئيسـة توجد معاييـر فرعية لقياس وجودها مـن عدمه اذ تم 

اعتمـاد التحليـل الكمـي وفـق توفـر الفئة والذي يسـاوي )1( أو عـدم توفر الفئة والذي يسـاوي )0( 

سابعًا. استمارة تحليل البيانات: 
تحتوي استمارة التحليل على الفئات الرئيسة اآلتية: 

1- فئـة الدعايـة: هـي اسـتخدام المكتبـة لموقعها علـى االنترنت لعـرض أنشـطتها الدعائية عبر 

اسـتثمار تطبيقـات االنترنـت االتصاليـة المختلفـة والوسـائط المتعـددة علـى النحـو يعكس 

نشـاطاتها وسياسـاتها وممارسـاتها باسـلوب هادف ومخطط له وقد ضمت هذه الفئة سـت 

فئـات فرعيـة وهـي )االنضمام للمكتبة , تسـجيل أصدقاء المكتبة وروادهـا , مدونات خاصة 

بالمكتبة، نشـاطات المكتبة، إرسـال إشـعارات أو تنبيهات عبر وسـائل التواصل االجتماعي , 

اسـتخدام الوسـائط المتعـددة  الصـوت والفيديـو والصور لعرض برامـج المكتبة (.

2- فئـة توفـر المعلومـات: أي توفر المعلومات عن المكتبة واسـتخدام الموقع االلكتروني لنمط 

االتصـال الهابـط مـن الهـرم إلـى القاعدة في نشـر المعلومات عـن المكتبة حيث تشـير إلى 

المعلومـات المرتبطـة بالمكتبـة من تأريخ إنشـائها , وسـيرة كادر المكتبة وسياسـية المكتبة 

وبرنامـج المكتبـة وغيرهـا ومعلومات تتعلق بتوفيـر الموقع لألخبار واألحـداث الجارية مثل 

النشـرات اإلخباريـة ولغـات الموقـع وغيرهـا وضمن هـذه الفئة الرئيسـة توفيـر المعلومات 

فـي هـذه الدراسـة الحاليـة هنـاك ثمانيـة فئـات  فرعية وهـي )نبذة عـن المكتبـة , األخبار 

 , RSS الجاريـة , األرشـيف , عـدد اللغـات , محـرك بحـث داخلي , نشـرات إخباريـة , خدمة

التحديـث اليومي (.

3- فئـة مشـاركة المسـتفيدين: تسـتخدم المكتبـة فـي موقعهـا علـى االنترنـت أدوات اتصاليـة 

أو تطبيقـات اتصاليـة تفاعليـة تتيـح مشـاركة المسـتفيدين وتقديـم آراءهـم وتعليقاتهـم 
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ومقترحاتهـم بشـأن نشـاط وسياسـة وخدمـات المكتبـة ويشـمل هـذا المعيـار سـبعة فئات 

فرعيـة وهـي )االتصـال بالمكتبـة عـن طريـق البريـد االلكترونـي , االتصـال بقسـم المراجع 

ومديـر المكتبـة , تقديـم طلبـات من قبل المسـتفيدين تضمن مسـاعدة أو التمـاس وتمديد 

اسـتعارة , وتسـجيل فـي المكتبـة االفتراضيـة , توفيـر تعليقـات للمسـتفيدين علـى محتـوى 

الموقـع , اسـتطالع رأي المسـتفيدين , منتديـات النقـاش , إشـراك المسـتفيدين فـي صناعـة 

المحتـوى (.

4- فئـة شـبكات االتصـال أو االتصـال الشـبكي: هي اسـتخدام المكتبـة ألدوات االتصال الشـبكي 

مثـل الروابـط  Link مـع جهـات داخـل المكتبـة وخارجهـا أو مكتبـات جامعيـة أخرى,وهي 

تعكـس مـدى اهتمـام المكتبة بتنشـيط  أدوات التشـارك للمسـتفيدين مع مواقـع الكترونية 

أخـرى مرتبطـة بهـا أو ال, وتضـم هـذه الفئـة سـبعة فئـات  فرعيـة وهـي )روابـط مكتبـات 

الكليـات ,روابـط المكتبـات الجامعيـة , روابـط  مكتبـات وطنيـة , روابط لمؤسسـات علمية 

ودور نشـر, روابـط الموقـع التواصـل االجتماعي, روابط لمؤسسـات حكومية أخـرى , روابط 

للفهـرس العراقـي الموحد (.
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المبحث الثاني )اإلطار النظري للبحث(

أواًل. مفهوم االتصال: 
شـهد القـرن التاسـع عشـر الذي تم فيـه اختراع االنظمـة التقنية األساسـية لالتصـال ومبدا حرية 

التجـارة شـهد األول مـرة تقديـم وادخال األفـكار التي تدعم رؤيـة االتصال كعامل يسـهم في تكامل 

المجتمعات اإلنسـانية واندماجها ويركز االتصال اساسـاً على مسـالة الشـبكات االتصالية )الفيزيائية 

الماديـة ( وكان عنصـرا مركزيـاً فـي التقـدم العلمي وبنهايته القرن التاسـع عشـر أصبح يشـمل أدارة 

الجماهير البشـرية وتوجيهها )1(.

وعـرف محمـد عبـد الحميـد )2(، االتصال بانـه » العمليـة االجتماعية التي تتـم بمقتضاها تبادل 

المعلومـات واآلراء واالفـكار فـي رمـوز دالة بين األفراد أو الجماعات داخـل المجتمع وبين الثقافات 

المختلفـة التحقيـق أهـداف معينـة »، وبالرغم من اختـالف تعريفات االتصال لكنها جميعها تشـمل 

علـى خمـس عناصـر هـي ) المرسـل، المسـتقبل، القنـاة أو الوسـيلة، الرسـالة، والتغذيـة الراجعـة (، 

فاالتصـال إذا عمليـة يتـم عـن طريقهـا يتم إرسـال رسـالة معينة فـي اطار وسـيلة ما إلى المسـتقبل 

مـع النتائـج المترتبة على هـذه العملية )3(.

ثانيًا. مشاركة المستفيدين من خالل التطبيقات االتصالية: 
نلمـس أهميـة توفر قنـوات التواصـل التكنولوجيا لدى المكتبـات المركزية الجامعيـة في عملية 

إتاحـة الفـرص وأبـداء المسـتفيدين آرائهـم ومقترحاتهـم وإشـراكهم فـي بلـورة القـرارات التـي تهم 

واقعهـم ومسـتقبلهم، كمـا انـه مـن األهميـة بمـكان إن تسـعى إلـى اسـتثمار ميزاتها المتطـورة في 

االنفتـاح علـى المجتمـع األكاديمـي لتحقيق برامجهـا فضال عن توفيـر البيئة االتصاليـة القائمة على 

معطيـات هـذه التكنولوجيـا فـي إدامة هـذا التواصل.

والنقـاط التاليـة تلقـي الضـوء على مفهوم عنصر مشـاركة المسـتخدم )المسـتفيد( فـي مكتبات 
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الجيـل الثاني: 

1- مشـاركة المسـتخدم يمكـن إن تثـري البرامـج والخدمـات التـي تعرضهـا المكتبة أي مشـاركة 

المسـتخدم فـي خلـق وتقييـم البرامـج والخدمـات التي توفرهـا المكتبة.

2- أمكانية توفير تقييم للمواد خالل الفهرس المباشر وموقع المكتبة االلكتروني .

3- الواجهـة القابلـة لتهيئـا الشـخصية سـوف تمكـن المسـتخدم  مـن تصميـم مـا سـوف يـراه 

المسـتخدم مـن أخبـار وبرامـج وخدمـات و مـواد علـى موقـع المكتبـة االلكترونـي.

4- وضـع التيجـان أو وضـع الميتاداتـا للمـواد أصبح له شـعبية خـالل موقع الويب مثـل امازون، 

التوسـيم أو وضـع الكلمـات المفتاحيه لوصف مادة معينة يعطي المسـتخدمين القدرة على 

تعييـن كلماتهـم المفتاحيـه التـي يملكوها بعيـدا رؤوس الموضوعـات التي يتم اسـتخدامها 

بشـكل تقليـدي بواسـطة أمنـاء المكتبات وهذا يشـخصا الفهرس لمسـتخدمي المكتبة )4(.

5- قسـم مـن المكتبـات تسـمح للمسـتخدمين للقيـام بكتابـة المراجعـات أو تقييـم المـواد في  

الفهارس  

6- الحصـول علـى التغذيـة الراجعـة مـن خـالل الدراسـات الميدانيـة للمسـتخدمين والعامليـن 

ويسـاعد هـذا فـي فهـم عمـل الخدمـة لهـوالء الذيـن يشـاركون الخدمـة والى مسـتخدميها.

7- التغذيـة الراجعـة التـي نحصـل عليهـا مـن خـالل العامليـن فـي المكتبـة ال تقـل أهميـة عن 

التغذيـة الراجعـة مـن المسـتخدمين 

8- جميـع الطرائـق التـي تسـاعد علـى مشـاركة المسـتخدم التـي تسـتعمل لتحسـين الخدمات 

الموجـودة ولخلـق خدمـات جديـدة للمكتبة 

9- عادتـا يكـون فـي الصـف األمامـي للتعامـل مع المسـتخدمين هـم العاملون فـي المكتبة لذا 

مـن الضـروري اعتمـاد التعليقـات التي سـمعوها والتي تسـاعد صانعي القرار أفضـل مما لو 

يسـتمعوا للمستخدم 

المكتبـة وموقعهـا  إلـى تهيئـة المسـتخدم لفهـرس  التشـاركية يمكـن إن تمتـد  الخدمـة   -10

االلكترونـي بواسـطة السـماح لهـم مـن تفصيـل المحتـوى وخلـق مسـاحة شـخصية )5(.
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ثالثًا.  المكتبات الجامعية في ظل البيئة الرقمية التفاعلية: 
    لقـد اهتمـت المكتبـات الجامعية في العالم بمسـالة توظيف تطبيقـات االنترنت وتكنولوجيا 

االتصـال والمعلومـات وأدواتهـا التفاعليـة المختلفـة وإيجـاد مواقـع االلكتروني لها مـن اجل تكوين 

بيئـة تفاعليـة تمـد قنـوات التواصـل مـع المسـتفيدين منـذ منتصـف تسـعينيات القـرن الماضـي 

ومـا تـزال)6(، حيـث إن تبنـي المكتبـات الجامعيـة لتكنولوجيـا االتصـال والمعلومـات عبـر مواقعها 

االلكترونيـة بـدء ينمـو منـذ ذلـك التاريـخ ويتطـور جنبـا إلى جنب مـع تنامـي اسـتخدام المكتبات 

الجامعيـة لتكنولوجيـا الهواتـف الذكيـة والرسـائل النصيـة والبريـد االلكترونـي و وسـائل التواصـل 

االجتماعـي الشـائعة والشـعبية، فأصبحـت المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة مجـاالً مهمـاً 

لالتصـال والتواصـل مـع المسـتفيدين الجـدد والمحتمليـن، حيـث عـن طريقهـا تسـتطيع الجامعات 

الجامعيـة إن تعـرض رؤيتهـا و أهدافهـا و نشـاطاتها وخدماتهـا وبصـورة مباشـرة إلـى المسـتفيدين 

)7(، وتتنـوع أنمـاط التوظيـف لتكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات مـن قبـل المكتبـات الجامعيـة 

وفقـا لمـا إتاحـة هـذه التكنولوجيـا مـن فـرص وقـدرة علـى إنشـاء مواقـع الكترونيـا لها على شـبكة 

االنترنـت تسـهل عمليـة التفاعل مع المسـتفيدين والتفاعـل الحواري مع المتصفحين للموقع ونشـر 

األخبـار واألنشـطة والخدمـات التـي تقدمهـا المكتبة فضـال عن جميـع برامجها اإلعالميـة التي تقوم 

بهـا عالقاتهـا العامـة حيث تعد هـذه المواقع قناة اتصال بيـن المكتبة والمسـتفيدين)8(، ومن ذلك 

نـرى إن توظيـف المكتبـات الجامعيـة لتكنولوجيـا االتصال يؤسـس لمرحلـة عملية مهمة فـي أدائها 

ووظيفتهـا وهدفهـا الرئيسـي فـي التواصـل مع المسـتفيدين وعـرض خدماتهـا التي تقدمهـا وجميع 

انشـطاتها وفعالياتهـا والتـي تزيـد مـن قدرتها كمؤسسـة راعيـة للبحـث العلمي )9(.

رابعًا. أهمية استخدام المواقع االلكترونية للمكتبات: 
ان للمواقع االلكتروني في المكتبات الجامعية فوائد عدة سنوضحها بالنقاط االتية )10(: 

1- تبحـث المكتبـات دائما عن الطرق الجديدة لنشـر المعلومات وجذب المسـتفيدين، لذا تعد 

المواقـع االلكترونية وسـيلة االلكترونية مهمة تسـاعد المكتبات فـي تحقيق ذلك التواصل.

2- تعتبـر المواقـع االلكترونيـة من االدوات المهمة في وقتنا الحالي السـتخدام الفهرس المباشـر 

للمكتبـة وقواعد بياناتها.
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3- تعـد المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة منتـدى ألمناء المكتبـات ومكانا مثاليا لنشـر 

األخبـار والمعلومات.

4- وتسـاعد المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعية في مشـاركة المعلومات مع المسـتفيدين 

ومشـاركة المعلومـات مع أمناء المكتبـات اآلخرين. 
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المبحث الثالث ) الدراسة التحليلية للبحث(  
   تبيـن الجـداول التاليـة المحـاور الوظيفيـة التـي وضعـت كمعيـار لتوفـر تطبيقـات االنترنـت 

االتصاليـة فـي المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات المركزية الجامعيـة العراقية , وقد اعتمـد القيمة )1( 

للداللـة علـى وجـود العناصـر االتصاليـة وقيمـة )0( صفر للداللة علـى عدم وجودهـا , وفق كل فئة 

رئيسـية وعناصرهـا أو متغيراتهـا التـي تـم وضعها لهذه الدراسـة.

 أواًل. الدعاية وما يتفرع عنه: 
    جـاءت النتائـج العامـة للمكتبـات مـن ناحية توظيفهـا ألدوات الدعائية للمكتبـة على موقعها 

االلكترونيـة متفاوتـة  في حجم االسـتخدامات والتنوع ,اذ يبين الجدول )1( حرص المكتبات بشـكل 

رئيسـي علـى نشـر المعلومـات الخاصـة بنشـاطاتها على شـكل أخبـار نصيـة واحتلت بذلـك المرتبة 

األولـى ضمـن معيـار المعلومـات عـن المكتبـة  وبنسـبة 36% , اذ توفـر هـذا المعيـار الفرعـي فـي 

جميـع مواقـع المكتبـات الجامعيـة , وجـاء المعيـار الخـاص بإرسـال الرسـائل والتنبيهـات مثـل عقد 

االجتماعـات والنـدوات والـورش فـي المكتبـة عبـر إدخـال البريـد االلكترونـي  فـي المرتبـة الثانيـة 

وبنسـبة 21.1 % وانعـدام وجـود هـذا المعيـار الفرعـي  فـي موقـع واحـد هـو موقـع مكتبـة كربالء 

,أمـا معيـار نشـاطات المكتبـة عبـر الملتيميديـا فيأتـي ثالثـا وبنسـبة 5 %  حيـث توفر هـذا المعيار 

فـي مكتبـة جامعـة الموصـل والمثنـى ولـم يتوفـر فـي موقع كل مـن مكتبـة الجامعة المسـتنصرية 

ومكتبـة جامعـة كربـالء, ما الفقرة الخاصة باالنضمام إلى المكتبـة  ووجود مدونات  خاصة بالمكتبة 

و الفقـرة الخاصـة للتسـجيل فـي الموقـع كأعضـاء دائميـن فلـم  تحضـي  بـأي اهتمـام لـدى جميع 

المكتبـات المركزيـة الجامعية.
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جدول )1( يبين أشكال الدعاية للمكتبات الجامعية في مواقعها االلكترونية  

ت

اسم المكتبة المركزيةالمعيار الرئيسي

%المجموع
المثنىكربالءالموصلالمستنصريةالدعاية للمكتبة

االنضمام للمكتبة1
0

00000

التسجيل في المكتبة2
0

00000

مدونات للمكتبة3
0

00000

1111444.44معلومات عن نشاط المكتبة4

1101333.33ارسال رسائل5

6
نشاطات المكتبة عبر 

الملتيميديا
0101222.23

100%23139المجموع

ثانيًا. توفر المعلومات على مواقع المكتبات الجامعية: 
نالحـظ مـن خـالل نتائـج الجـدول )2(  اشـتراك ثـالث معاييـر  ضمـن معيـار توفيـر المعلومات 

للمسـتفيدين فـي مواقـع المكتبات االلكترونية من ناحية توفيرها لمعلومـات تتعلق بتاريخ المكتبة 

ونشـأتها فـي فقـرت نبذة عن المكتبـة وتوفير الفرصة أمام المسـتفيد لمتابعة مسـتجدات األحداث 

في فقرت األخبار الجارية  ومحرك للبحث داخلي اذ جاءت بالمرتبة األولى  وبنسـبة مئوية %21,05 

اذ توفـرت هـذه العناصـر فـي جميـع مواقع المكتبـات, وجاءت العناصـر الخاصة بوجود ارشـيف أو 

محـرك بحـث داخـل الموقع ثانيا وبنسـبة 15,79% ولـم تتوافر في موقع مكتبـة جامعة المثنى فقط 

, أمـا معيـار خدمـة ارس س فقـد جـاءت بالمرتبـة الثالثـة  وبنسـبة مئويـة 5,27% حيـث ظهـر هـذا 

المعيـار فـي موقـع مكتبـة جامعة المثنى فقط , ويعـد التحديث اليومي من الضـرورات المهمة في 

المواقـع االلكترونيـة واحـد المعاييـر المهمـة في تقييم فاعليتهـا التواصلية لكن المالحـظ  لم يتوفر 

فـي جميـع المكتبـات الجامعيـة وقد لوحظ إن هناك يوجـد تحديث لكن حال توفـر المعلومات أي 

غيـر منتظـم  ومعيـار نشـرات صحفية مثل صحيفة المكتبة أو نشـرة المكتبـة المطوية هو األخر لم 
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يتوفـر فـي جميع مواقع المكتبـات الجامعية.  

جدول )2( يبين اشكال توفير المعلومات على مواقع المكتبات الجامعية

ت
اسم المكتبة المركزيةالمعيار الرئيسي

المجموع
% المثنىكربالءالموصلالمستنصريةتوفير المعلومات

21,05%11114نبذة عن المكتبة1

21,05%11114االخبار الجارية2

15,79%11103االرشيف3

15,79%11103اكثر من لغة4

21,05%11114محرك بحث داخلي5

0%00000نشرات صحفية6

7RSSٌ 5.27%01001خدمة

0%00000التحديث اليومي8

565319المجموع
%100

ثالثًا. مشاركة المستفيدين: 
أتاحتهـا  إن مقوماتهـا ومـدى  المسـتفيدين  بالمعيـار مشـاركة  والمتعلـق   )3( الجـدول  يبيـن 

للمسـتفيد وفـق العناصـر التـي تألفـت منهـا هـذه الفئـة أو المعيار كانـت ضعيفة جـدا ولم تعطي 

مؤشـر مقبول في كل مواقع المكتبات عينة الدراسـة يدل على اهتمامها بمشـاركة المسـتفيد وكما 

تبيـن بالنسـب االتية: 

1- جـاءت عمليـة االتصـال بالمكتبـة  عن طريق البريـد االلكتروني  في المواقـع بالمرتبة األولى 

وبنسـبة 57,14% وبواقـع )4( تكـرارات , وهو موجود عند جميـع المكتبات الجامعية. 

2- امـا معيـار تعليقـات المسـتفيدين  فجـاء بالمرتبـة الثانية بنسـبة 28,57% وبواقـع )2(ويوجد 

فـي موقـع المسـتنصرية والمثنـى , ويعد هذا العنصر مهم في إتاحة الفرصة أمام المسـتفيد 

فـي طـرح رأيه  على موقـع المكتبة.

3- وجـاء معيـار االسـتجابة للبريـد االلكترونـي الـذي يعتمـده موقـع المكتبة لغـرض االتصال به 

مـن قبل المسـتفيدين بالمرتبة الثالثة وبنسـبة 14,29% وبواقع تكـرار واحد , حيث توفر قي 



................................ رتامقلا .مدت.د  .مرملنمر  ا .ناد.او .منجت.تدمر  نياجتالا .نللحثمر  454

موقـع مكتبـة جامعـة المثنـى فقط , حيث تم ارسـال رسـائل إلى جميع المكتبـات الجامعية 

ولـم يجب عليها سـوى مكتبة جامعـة المثنى. 

4- نالحـظ عـدم وجود خمسـة معايير فرعية من ضمن المعيار الرئيسـي مشـاركة المسـتفيدين 

فـي أي موقـع االلكترونـي للمكتبـات المركزيـة الجامعية وهـي معايير تقيم طلبـات موقعة 

واسـتطالع الـرأي ومنتديـات النقـاش واشـراك المسـتفيد فـي صناعـة المحتـوى واالتصـال 

المكتبة. بمشـتركي 

جدول )3( يبين العناصر االتصالية المتوفرة التاحة مشاركة المستفيدين

ت
المعيار الرئيسي

اسم المكتبة المركزية

%المجموع

المثنىكربالءالموصلالمستنصريةمشاركة المستفيدين

1
االتصال بالمكتبة عبر البريد 

االلكتروني
11114%57,14

تقديم طلبات موقعه2
0

0000%0

28,57%10012تعليقات المستفيدين3

0%00000استطالع الرأي4

0%00000منتديات نقاش5

0%00000اشراك المستفيد بصناعة المحتوى6

0%00000االتصال بمشتركي المكتبة7

14.29%00011االستجابة للبريد االلكتروني8

100%21137المجموع

رابعًا. فئة شبكات االتصال أو االتصال الشبكي: 
يتضمـن الجـدول )4( العناصـر المتاحـة ضمـن المعيـار الرئيسـي االتصال الشـبكي الذي يعكس 

مـدى اتصـال الموقـع االلكترونـي للمكتبـة بموقـع أخرى علـى االنترنت بهـدف التواصـل أو إتاحتها 

أمـام المسـتفيد  وكما يلي: 

1- مثلـت مواقـع التواصـل االجتماعي اكثر المواقع التي توفـرت روابطها على مواقع المكتبات و 
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جـاءت بلمرتبـة األولـى وبنسـبة 33,33%, وبواقع )4( تكرارات , ومثلت هـذه الروابط خاصة 

بمضاميـن لصفحـات المكتبـة علـى مواقـع مثـل الفي سـبوك وتويتـر ويوتيوب , فيما سـجل 

موقعـي المكتبـة المركزيـة لجامعـة كربـالء والمثنـى وجود روابـط لمواقع أخـرى هي لنكد 

وانسـتغرام وهمـا موقعان يهتمان بنشـر الصور للزيارات والنشـاطات.

2-مـن خـالل الجـدول آنفـا اشـترك ثـالث روابط  ضمـن المعيار الرئيسـي التصال الشـبكي وهي 

الروابـط لموظفـي المكتبـة أي عنوان البريد االلكترونـي والمكتبات الفرعيـة ورابط الفهرس 

العراقـي الموحـد , اذ جـاءت بالمرتبة الثانية وبنسـبة  20% وبواقع )2( تكرارين من مجموع 

المتغيـرات الناتجـة عـن توفـر جميـع المعاييـر الخاصـة بمعيـار االتصـال الشـبكي ويقتصـر 

وجـوده فـي مواقـع ثـالث مكتبـات ويـدل هـذا على حـرص هـذه المكتبـات المركزيـة على 

التواصـل مـع المكتبـات مثل مكتبـات الكليـات  وإتاحتها أمام المسـتفيد.

3- اشـتراك معياريـن فـي نسـبة توفرهمـا علـى مواقـع المكتبات  وهمـا وجود روابـط لمكتبات 

جامعية أخرى وروابط لجامعات ومؤسسـات وبنسـبة 8,33% وبواقع تكرار واحدوفي المرتبة 

الثالثـة مقارنتـا بعـدد المتغيـرات أو العناصر التي ظهرت على مواقـع المكتبات ضمن معيار 

الشبكي. االتصال 

وامـا بالنسـبة للمعيـار الفرعـي األول المتعلـق بوجـود روابـط لموظفـي وأعضـاء المكتبـة فقـد 

وجـد  فـي موقعيـن فقـط هما موقـع أو صفحة مكتبة كربـالء والمثنى حيث وجـد الرابط من خالل 

عنـوان البريـد االلكترونـي يشـير إلـى انـه موقـع الموظـف  سـواء كان موقعـا شـخصيا أو مدونه أو 

صفحـة علـى الفيـس بـوك أو توتـر أو غيرهـا, اما بالنسـبة للمعيـار الفرعـي بخصوص وجـود روابط 

للمكتبـات الفرعيـة فلـم تتواجـد إال فـي موقعـي مكتبـة الجامعـة المسـتنصرية والمثنى,وكما يبدو 

ضعـف اهتمـام المكتبـات فـي توفيـر سـبل التواصل مـع مواقـع المكتبـات األخـرى أو مدرائها ,كما 

جـاء معيـاران يتعلقـان بمـدى اهتمام المكتبـات بالتواصل مع مواقـع المكتبات الجامعيـة أو مواقع 

الكترونيـة لمؤسسـات أخرى.
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جدول )4( يبين عناصر أو معايير االتصال الشبكي المتوفرة في المواقع المكتبات

ت

اسم المكتبة المركزيةالمعيار الرئيسي

%المجموع االتصال الشبكي
المثنىكربالءالموصلالمستنصرية

16.67%00112 روابط لموظفي المكتبة1

16,67%10012روابط المكتبات الفرعيه2

3
روالط المكتبات الجامعية 

األخرى
10001% 8,33

8,33 %10001روابط جامعات ومؤسسات4

5
روابط لمواقع التواصل 

االجتماعي
11114%33,33

6
روبط بالفهرس العراقي 

الموحد
10012%16,67

100%512412المجموع

خامسًا. مجموع الفئات الرئيسة وعناصرها على المواقع االلكترونية للمكتبات: 
   يشـمل الجـدول )5( الفئـات الرئيسـة التـي مثلـت المعاييـر المسـتخدمة في الدراسـة لقياس 

انمـاط التواصـل التفاعلـي ومـدى توفرهـا فـي المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات المركزيـة الجامعيـة 

لغـرض مشـاركة المسـتفيدين وكمـا مبيـن فـي الجـدول وفق مـا يأتي: 

1- جـاءت فئـة توفـر المعلومـات  بالمرتبة األولى وبنسـبة مئويـة 40.44 % من جمـوع العناصر 

التـي توفـرت علـى المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة اذ اشـتركت جميـع مواقـع 

المكتبـات فـي توفيـر عناصـر هـذه الفئـة , حيـث كان اكثرهـا في موقـع المكتبـة المركزية 

لجامعـة الموصـل وبواقـع سـتة عناصـر واقلهـا فـي موقـع مكتبـة الجامعـة الموصل.

2- أمـا المرتبـة الثانيـة فجـاءت فئـة التشـبيك وبنسـبة مئويـة 25.53 % وكان اكثرهـا متوفـر 

فـي الموقـع االلكترونـي للجامعـة المسـتنصرية وبواقـع خمسـة عناصـر وقلهـا فـي الموقع 

االلكترونـي للمكتبـة المركزيـة فـي جامعـة الموصـل.

3-  أما المرحلة الثالثة فجاءت فئة الدعاية للمكتبة وبنسـبة مئوية 19.14 % وكن اكثرها وبواقع 
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ثـالث عناصـر لـكل مـن مكتبتـي جامعـة المثنـى والموصـل وقلهـا فـي الموقـع االلكترونـي 

للمكتبـة المركزيـة لجامعة كربالء.

4- فـي حيـن كانـت المرتبـة األخيرة لفئة مشـاركة المسـتفيدين وبنسـبة مئويـة 14.89 % وهذه 

النسـبة تبيـن ضعـف التوظيـف لتطبيقـات التواصـل بيـن المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات 

الجامعيـة عينـة الدراسـة وبين المسـتفيدين.

جدول )5( يمثل مجموع الفئات الرئيسة وعناصرها على المواقع االلكترونية للمكتبات المركزية 

الجامعية

الفئة الرئيسيةت
اسم المكتبة المركزية

%المجموع
كربالءالموصلالمستنصرية

231919.14الدعاية للمكتبة1

5651940.44توفير المعلومات2

211714.89مشاركة المستفيدين3

5121225.53التشبيك4

100%141191347المجموع
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االستنتاجات: 
1- تغلبـت الوظيفـة اإلعالميـة على نمط توظيـف المواقع االلكترونية للمكتبـات الجامعية عينة 

الدراسـة ألدوات التواصـل مـع المسـتفيدين سـواء فـي مجـال الدعايـة والترويـج ألنشـطتها 

وخدماتهـا أو فـي مجـال توفيـر المعلومـات ذات الطابـع اإلعالمـي الـذي تحـدد بتزويـد 

المسـتفيد بالمعلومـات واألخبـار أو نشـاطات المكتبـة 

2- ضعـف فاعليـة االتصـال عبـر مواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعية حيث إن هنـاك وجود 

خلـل واضـح فـي توظيـف تطبيقات االنترنـت االتصاليـة التفاعلية التي تعكـس وجود تفاعل 

بيـن المكتبـات الجامعيـة عينـة الدراسـة راعيـة المواقـع االلكترونيـة  وبيـن المسـتفيدين، 

ويتبيـن ذلـك مـن خـالل عـدم وجـود عناصر مثـل االسـتجابة للبريـد االلكترونـي أو توظيف 

ضـرف الحـوار ومنتديـات النقـاش أو التعليقـات والمشـاركات التفاعليـة وغيرها.

3- كان االتجـاه االحـادي لالتصال هو الغالب في جميـع المواقع االلكترونية للمكتبات الجامعية 

ولذي ال يكشـف أو يؤدي إلى حصول أو وجود تفاعل بين الموقع و المسـتفيد.

4- إن ضعـف توظيـف تطبيقـات االنترنـت االتصاليـة والتـي تسـاعد المكتبـات الجامعيـة علـى 

معرفة اتجاهات المسـتفيدين ومقترحاتهم وردود افعالهم وبما يسـاعدها في رسـم السياسة 

العامـة لهـا ويظهـر من ذلـك عدم اهتمـام المكتبات الجامعيـة بتوظيف تطبيقـات االنترنت 

االتصاليـة الحديثـة فـي خدمـة برامجهـا التـي ال بـد إن تبنـى علـى اتجاهـات المسـتفيدين 

وحاجاتهم 

5- تعد مشـاركة المسـتفيدين في صناعة سياسـة المكتبة وقراراتها من أهم االمور التي تسـاعد 

المكتبـات فـي تحقيـق أهدافهـا التـي وجـدت مـن اجلهـا حيـث نالحـظ عـدم سـعي تلـك 

المكتبـات علـى توظيـف تطبيقـات االنترنـت االتصاليـة التفاعليـة فـي مواقعهـا االلكترونية 

التـي توفـر االنيـة والتزامنيـة في التواصـل مع المسـتفيدين.

6- عـدم وجـود اهتمـام مـن قبـل الجامعـات العراقيـة المركزيـة علـى تضميـن مواقعهـا لروابط 

االلكترونيـة مـع مكتبـات جامعيـة أخـرى لمشـاركة فهارسـها االلكترونيـة والـذي يوفـر هـذا 

مـردودا ايجابيـا للمسـتفيدين.
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التوصيات: 
يوصي الباحثان من خالل ما توصل آلية البحث وانتهت آلية نتائجه بمايأتي: -

1- على المكتبات المركزية الجامعية اسـتثمار تطبيقات االنترنت االتصالية بشـكل فعال وسـليم 

فـي مواقعهـا االلكترونيـة ويالئها أهمية في التواصل مع المسـتفيدين عن طريق مشـاركتهم 

برسـم سياسـة المكتبة ومعرفة اتجاهاتهم واحتياجاتهم.

2- علـى المكتبـات الجامعيـة المركزيـة ادراك أهميـة التنـوع فـي التطبيقات االتصاليـة والعمل 

علـى ايجادهـا علـى مواقعهـا االلكترونية وعـد االكتفاء بالعناصـر الطبوغرافيـة التقليدية في 

عمليـة التفاعل عبـر مواقعهـا االلكترونية مع المسـتفيدين.

3- تضميـن مواقـع المكتبـات المركزيـة الجامعية أدوات تفاعلية تسـاعد في االسـتطالع وكشـف 

مواقـف واراء المسـتفيدين اتجـاه المكتبـة اذ لوحـظ عـدم توفـر وغياب واضح لهـذا النمط 

االتصالـي فـي المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة عينـة الدراسـة ولما لها مـن أهمية 

في رسـم سياسـة المكتبة 

4- يقترح الباحثان دراسـة فاعلية االتصال وانشـطته في المواقع االلكترونية للمكتبات الجامعية 

مـن وجهـه نظـر المسـتفيدين وبمثابـة اسـتكمال لدراسـة هـذا النـوع مـن خـالل مـا توفره 

المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات الجامعيـة المركزية مـن تطبيقات االنترنـت االتصالية 

5- القيـام باجـراء تقييـم شـامل لجميـع أدوات التفاعليـة علـى المواقـع االلكترونيـة للمكتبـات 

الجامعيـة المركزيـة ضمـن جـدول زمنـي ثابت.
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المبحث االول: االطار العام للبحث 

1-1- مشكلة البحث.
يسعى البحث لإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

ما هو النظام المستعمل في المكتبة؟. 1

ماهي المعايير المطبقة في بناء الفهرس اآللي في المكتبة؟. 2

ماهي الخدمات التي يوفرها النظام االلي المطبق في المكتبة للمستفيدين؟. 3

ما مدى إمكانية التحول من النظام المطبق في المكتبة الى نظام كوها )KOHA(؟. 4

1-2- أهمية البحث.
يعـد تطبيـق األنظمـة المتكاملة من المظاهر الرئيسـة للمكتبات ومراكـز المعلومات في الوقت 

الحالـي، إذ توفـر الكثيـر من الفوائد للمكتبات ومراكز المعلومات منها السـرعة في تقديم الخدمات 

المكتبيـة والدقـة فـي أداء العمليـات فضـًل عـن إمكانيات المشـاركة من خـالل التصدير واالسـتيراد 

للتسـجيالت الببليوغرافيـة واإلسـتنادية من المكتبات األخرى التي تطبق أنظمـة متكاملة، وال تقتصر 

هـذه الفائـدة علـى المكتبات ومراكز المعلومات فحسـب وانما تقدم فائدة للمسـتفيدين من خالل 

البحـث فـي الفهـارس المتاحـة علـى الخـط المباشـر )OPAC( وكذلـك التعـرف علـى مـدة اإلعـارة 

والغرامـات المترتبـة علـى التأخيـر، وبهـذا فـأن األنظمـة المتكاملـة تخطت حـدود المـكان والزمان 

التـي تعانـي منهـا األنظمـة أحادية التطبيق التـي الزالت الكثير مـن المكتبات تسـتعملها الى اليوم.

1-3- أهداف البحث.
يهدف البحث الى االتي: 

التعرف على النظام االلكتروني المطبق في المكتبة.. 1

التعرف على المعايير المستعملة في بناء الفهرس اآللي.. 2
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التعـرف علـى الخدمـات المكتبيـة التـي يتـم توفيرها عـن طريق النظـام اآللـي المطبق في . 3

المكتبة.

4 ..)KOHA( التحول من النظام اآللي المطبق الى نظام كوها

1-4- فرضيات البحث: 
اتبع البحث الفرضيات االتية: 

هنـاك عـدد مـن الخدمات المطبقـة في بناء الفهرس االلـي في مكتبة كليـة التربية للجامعة . 1

المستنصرية.

هناك امكانية للتحول من النظام االلي الموجود حاليا الى نظام كوها  . 2

1-5- منهج البحث.
تـم اسـتعمال المنهـج التطبيقـي في البحـث وذلك من خـالل تطبيق نظام كوهـا )KOHA( في 

مكتبـة كليـة التربية/ الجامعة المسـتنصرية، مع نقل التسـجيالت الببليوغرافيـة الموجودة في نظام 

األكسـل الى نظام كوها.

1-6- أدوات جمع البيانات والمعلومات.
المقابلة . 1

الوثائق: كالكتب والدوريات وغيرها من المصادر االخرى.. 2

األنترنت.. 3
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المبحث الثاني

اإلطار النظري للبحث 

2-1- األنظمة المتكاملة إلدارة المكتبات.
توفـر األنظمـة المتكاملـة إلدارة المكتبـات العديـد من الخدمـات والمميزات التي تسـتخدم من 

قبـل العامليـن فـي المكتبات ومراكـز المعلومـات إذ توفر إمكانية السـيطرة على عمليات الفهرسـة 

واإلعـارة والتزويـد والضبـط اإلسـتنادي وغيرها من األعمال األخـرى التي يتم تنفيذهـا في المكتبات 

ومراكـز المعلومات.

وتعـرف األنظمـة المتكاملـة إلدارة المكتبـات بأنهـا« مجموعـة مـن البرامج التي تعمـل بتكامل 

للسـيطرة علـى قواعـد البيانـات تحميـالً وتنفيـذاً وتسـمح هـذه البرامـج للمسـتفيد بتـداول قاعـدة 
البيانـات بطريقـة منطقية تتـالءم مع تطبيقاته المحدودة وتعفيه من التفصيـالت الفنية للقاعدة«)1(

وفـي النظـام المتكامل يتم دمج العديد مـن الوظائف في نظام واحد إذ يتكون النظام المتكامل 

مـن عـدداً مـن النظـم الفرعية تسـمى األنماط التي تشـترك جميعها فـي قاعدة بيانـات ببليوغرافية 
واحدة. )2(

وتوفر األنظمة المتكاملة إلدارة المكتبات العديد من المزايا وهي كاآلتي: )3(

االستفادة الكاملة والسريعة من التقنية في المشاركة بالمعلومات على شبكة األنترنت.. 1

)1( - طالل ناظم الزهيري، حوسبة مؤسسات المعلومات: إجراءات التحول الى البيئة الرقمية. – عمان؛ بغداد: دار 

دجلة،2009، ص14.

)2( نهال فؤاد إسماعيل. تحليل وتصميم نظم المعلومات الرقمية. - اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية: 2011. 

- ص48.

)3( نجالء أحمد يس. الحوسبة السحابية للمكتبات: حلول وتطبيقات/ القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع، 2014، 

ص13-12.
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سرعة الوصول الى المعلومات.. 2

الحد من االزدواجية في تنفيذ األعمال.. 3

التحسين في مستوى الخدمات.. 4

إيجـاد صيغـة موحـدة للمكتبات على شـبكة األنترنـت وتوفير الوصول علـى النطاق المحلي . 5

للمستفيدين. والدولي 

.)KOHA(2-2- نظام كوها إلدارة المكتبات
يعـد نظـام كوهـا مـن األنظمـة المتكاملـة التي تتوفـر فيهـا الخدمـات المختلفـة إلدارة االعمال 

المختلفـة فـي المكتبـات ومراكـز المعلومـات، ونظـام كوهـا مـن األنظمـة الحديثـة والتـي يكثـر 

اسـتخدامها فـي الوقـت الحاضر في العديـد من المكتبات ومراكـز المعلومات على مسـتوى العالم.

تـم انشـاء نظـام كوهـا مـن طـرف شـركة )Katipo-Communication-Ltd( سـنة 1999 فـي 

إطـار مناقصـة القتنـاء حزمة برمجية وثائقيـة من طـرف مكتبـة Horowenia-Library((  بنيوزلندا 

الجديـدة فـي محاولـة منهـا لتغييـر النظام االلي المطبـق لديها آنـذاك، وقد تم وضع خطـة مكتوبة 

للخصائـص األساسـية للحزمـة البرمجيـة المطلوبـة، اال ان جميـع العـروض التي تـم تقديمها من قبل 

المورديـن لـم تكـن مناسـبة للشـروط التـي تـم وضعهـا في الخطـة، باإلضافـة الـى التكلفـة العالية، 

ممـا دفـع شـركة Katipo(( باتخـاذ قـرار بفتح مصـدر هذه الحزمـة البرمجية ووضعهـا تحت تصرف 

الجميـع بقصـد تطويرهـا وتعديلها.)16(

ويتميز نظام كوها بالعديد من المميزات والتي يمكن ادراجها كاالتي)17(

التوافـق مـع المعاييـر العالميـة مثل معيار مـارك21 والبروتوكـول العالمي لالتصـال والبحث . 1

.Z39,50

التوافـق مـع بروتوكـوالت شـبكات المعلومات حيـث يتيح النظام امكانية اسـتخدام الشـبكة . 2

العالميـة لتقديـم الخدمـات المختلفـة للمسـتفيدين ومنهـا الفهـارس المتاحـة علـى الخـط 

المباشـر )OPAC( كمـا انـه يعمـل مـن خـالل أي متصفـح انترنـت وكذلـك فهـو يعمل على 

أحـدث التقنيـات الخاصـة بالنظـم المفتوحة.
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يدعـم نظـام كوهـا العديد من اللغـات العالمية ومنهـا اللغة العربية حيث يدعـم النظام 46 . 3

لغة.

يوفر النظام إمكانية متقدمة في البحث بواسطة محرك بحث باللغة العربية.. 4

انه نظام مفتوح المصدر ومتاح بشكل مجاني على شبكة الويب.. 5

ال يحتاج الى خبرة برمجية الى اعداد قواعد البيانات.. 6

يعمل في بيئة نظام التشغيل ويندوز.. 7

تتوفـر لـه الكثيـر مـن األدلـة االرشـادية والمصـادر المتنوعـة الخاصـة بعمليـات التنصيـب . 8

وإدخـال البيانـات وعمليـات البحـث واالسـترجاع وغيرهـا مـن األمـور األخـرى.

يَُمكـن مـن عمليـات التعـاون بيـن المكتبات ومراكـز المعلومـات المختلفة التـي ترغب في . 9

تبـادل التسـجيالت الببليوغرافيـة والسـتناديه الخاصة بمصـادر المعلومات.

2-3- متطلبات استعمال نظام كوها.
هنـاك عددا من المتطلبات األساسـية السـتخدام نظام المكتبـات المتكامل كوها)KOHA( وهي 

كاالتي: )18(

جهاز خادم )server( بمواصفات جيدة وذاكرة عالية.. 1

شبكة االنترنت.. 2

شبكة انترانت.. 3

موارد بشرية الستخدام النظام.. 4

2-4- آلية عمل نظام كوها.
يعمـل نظـام المكتبـات المتكامـل كوهـا فـي بيئـة نظـام التشـغيل )Linux( وخـادم الويـب 

)Apache( مبنـي بقواعـد البيانـات MSQL(( ومكتـوب بلغـة )Perl( وصمـم النظـام للعمـل علـى 

 )Z39.50( ويعتمـد علـى بروتوكـول )zebra( شـبكة االنترنـت ويعمـل النظـام علـى محـرك البحـث

للبحـث واالسـترجاع ويتعامـل مـع البيانـات المخزنـة علـى وفـق نظـام مـارك 21.
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يشـتمل نظـام كوها شاشـة رئيسـة للعمل تحتـوي على كافة النظـم الفرعية التـي يوفرها النظام 

والتـي تعمـل بتكامـل بحـث ان مخرجـات قسـم التزويـد هـي مدخـالت قسـم الفهرسـة ومخرجات 

نظـام الفهرسـة هـي مدخالت نظـام اإلعارة.

2-5- تحميل وتنصيب نظام كوها: 
http: //sourceforge.net/projects/kohalivedvd يمكـن تحميل نظام كوها من خالل الرابط

)Linux( ويتـم تنصيـب نظام كوها في بيئة نظام التشـغيل لينكس

2-6- معيار مارك 21 للبيانات الببليوغرافية.
ترجـع بدايـة معيار مـارك )MARCStandardization( الى عام )1964)عندما تم تشـكيل لجنة 

 )Henrietteavram( مـن المكتبييـن فـي مكتبـة الكونغـرس األمريكـي تحـت إشـراف هنريتأفـرام

لتحديـد العناصـر التـي يجـب تمثيلهـا في تسـجيله الفهرسـة المقروءة آلياً، واسـتمر العمـل بتطوير 

 ))MARC21 21 هـذا المعيـار الـى أن ظهـر فـي شـكله النهائـي وهو ما يعـرف اليوم بمعيـار مـارك

رف بأنه »معيار  )1(، ومـارك هـو مختصر للفهرس المقـروء آليـاً )MachineReadableCatalog(، ويعَّ

ناقـل للمعلومـات الببليوغرافيـة أو نظـام معيـاري إلدخال المعلومات في تسـجيله الحاسـوب والتي 
يمكـن اسـتعمالها مـن قبل نظـام مكتبة محوسـب لتوفير فهـارس المكتبة«)2(

وصـدر معيـار مـارك بإصدارات عدة كان اخرها عام )1998( نتيجة التعاون بين مكتبة الكونغرس 

والمكتبـة الوطنيـة الكنديـة وهـو مـا يعـرف اآلن بمعيـار مـارك 21، والـذي تمـت إتاحتـه من خالل 

موقـع مكتبـة الكونغـرس األمريكـي بشـكل مجانـي، وكذلـك تمـت ترجمـة هـذا المعيـار الـى اللغة 

العربيـة مـن قبـل مكتبة اإلسـكندرية عـام )2014( وهو متاح بشـكل مجانـي ايضاً.

2-7- أهمية معيار مارك.

 Machine =21 1( - أحمد سالم العمرات. الفهرسة المقروءة آلياً )فما(: الدليل االرشادي الستخدام معيار مارك(

guideline 21 Readable Catalog: MARC. عمان: دار الشروق، 2007. ص23.

للنشر  - عمان: دار صفاء  الياً)مارك21(.  المقروءة  الفهرسة  الشلول.  )2( - ربحي مصطفى عليان، وصفي عارف 

والتوزيع، 2011، ص 26.
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تكمن أهمية معيار مارك 21 للمكتبات ومراكز المعلومات بعدداً من النقاط وهي كاآلتي: )1(

يوفـر هـذا الشـكل إمكانية اسـتعمال البيانـات ذاتها في أكثر من نظام آلـي واحد في الوقت . 1

الحالي والمستقبلي.

يفتح الباب أمام مشروعات التعاون بين المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة.. 2

يمكن من إنشاء الفهارس الموحدة.. 3

يوفر دقة أكبر في إمكانات البحث واالسترجاع في أي حقل من الحقول الببليوغرافية.. 4

وبما أن مارك تم إعداده كمعيار إلنشـاء الفهارس اآللية، فكان البد من تصميم أنظمة الكترونية 

تدعـم هـذا المعيـار، وهنـاك العديد من األنظمـة التي تدعم معيـار مارك، إذ يتم تخصيص شاشـات 

قياسـية إلدخـال البيانـات الببليوغرافيـة لمصادر المعلومـات، وتوفر هذه األنظمة عـدد من الحقول 

الفرعيـة المتاحـة ضمـن كل وسـم رئيسـي )Maintag( من وسـوم معيار مـارك، فعلى سـبيل المثال 

فـي نظـام آيسسـمارك )ISISMARC( يتـم اتاحـة عـدداً مـن الحقـول الفرعية في الوسـم الرئيسـي 

)100( الخـاص بالمدخـل الرئيسـي للمؤلف وهي كالشـكل اآلتي: 

وكذلـك الحـال فـي نظام كوها)KOHA( فأنه يVتم إتاحة حقول فرعية ضمن الوسـم الرئيسـي 

)1( - ريا الدباس. الفهرسة الوصفية والموضوعية في المكتبات ومراكز المعلومات التقليدية والمحوسبة. عمان: 

دار صفاء للنشر والتوزيع، 2010. ص330.
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)100(، وكمـا هو مبين في الشـكل اآلتي: 

2-8- األقسام الرئيسية لمعيار مارك21.
 )9xx 0 الـىxx( الـى عشـرة أقسـام وصفيـًة رئيسـيًة مـن )MARC21(21 يقسـم معيـار مـارك

يختـص كل قسـم منهـا بنـوع معيـن مـن البيانـات الببليوغرافيـة، وكُل قسـم يتكـون من ثالثـة أرقام 

 ،)MainTags( عـن رقـم آخـر متغير، وتسـمى هـذِه األرقـام بالوسـوم الرئيسـية )x( ويعبـر رمـز الــ
والجـدول اآلتـي يبيـن الحقـول الرئيسـية لمعيـار مـارك 21 للبيانـات الببليوغرافيـة: )1(

oxx)control information( معلومات الضبط

1xx)Main Enters( المداخل الرئيسية

2xx)Title and responsibility( بيانات العنوان وبيان المسئولية 

3xx)Physical Description( بيانات الوصف المادي

4xx))Serial statement بيان السلسلة

5xx)Notes( التبصرات أو المالحظات

6xx)Subject Headings( رؤوس الموضوعات

7xx)Added Enters Personal names( )المداخل اإلضافية )لبيان المسئولية

8xx)Added Enters Serials(المداخل اإلضافية للسلسلة

9xx حقول لالستعمال المحلي

https: //www.bibalex.org/als/ الرابط  خالل  من  متاح  الببليوغرافية  للبيانات   21 مارك  معيار    - )1(

1XX-DW/bd1xx.html/marcAمكتبة اإلسكندرية/ تمت زيارته في 18\6\2017.
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ويتفـرع كُل قسـٍم مـَن األقسـام أعـاله الـى مجموعـة مـن األقسـام أو الفـروع التـي تختـص 

بنـوع معيـن مـن حقـول الوصـف الببليوغرافـي، إذ يتـم التعبيـر عـن كل حقـل من حقـول الوصف 

الببليوغرافي بأرقام، تسـمى هذه األرقام بالوسـوم الرئيسـية )Maintags( إذ يشـتمل كل قسـم من 

األقسـام علـى مجموعـة مـن الوسـوم الرئيسـية التـي يختـص كل منهـا بالتعبيـر عـن بيانـات معينـة 

لمصادر المعلومات المختلفة، فعلى سـبيل المثال إن القسـم )1xx( الخاص بالمداخل يشـتمل على 

مجموعـة مـن الوسـوم الخاصـة بالمداخـل الرئيسـية وهـي كاآلتي: 

المدخل الرئيسي السم المؤلف100

المدخل الرئيسي ألسماء الهيئات110

المدخل الرئيسي ألسماء المؤتمرات أو الملتقيات111

المدخل الرئيسي للعناوين الموحدة130

عنـد تحديـد المدخـل سـواء كان اسـم مؤلف أو هيئـة أو ملتقـى أو عنوان موحـد يتوجب علينا 

تحديـد المؤشـرات)Indicators( الخاصـة بهـذا الوسـم، مـع العلـم أن بعـض حقـول معيـار مارك ال 

تحتـوي علـى مؤشـرات، أو إن بعضهـا يحتـوي علـى مؤشـر واحد فقط.

فإذا أردنا أن نقوم بصيغة مدخل مؤلف بصيغة مارك فأنه سيكون كاآلتي: )1(

الوسم الرئيسي )100( المدخل الرئيسي باسم المؤلف.

المؤشرات

المؤشر الثانيالمؤشر األول 

االسم في شكله الطبيعي مثل )أحمد عيدان(.0

# غير مستعمل
االسم في حالة اللقب )أحمد النقاش(.1

اسم العائلة أو العشيرة مثل )أحمد الشمري(.3

1XX-/https: //www.bibalex.org/als/marcA1( - معيار مارك 21 للبيانات الببليوغرافية متاح من خالل الرابط(

DW/bd1xx.html  مكتبة اإلسكندرية/ تمت زيارته في 18\6\2017.
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يشـتمل الوسـم الرئيسـي الخـاص باسـم المؤلـف علـى مجموعـة مـن الحقـول الفرعيـة، منها ما 

يأتي: 

a$االسم الشخصي للمؤلف

d$التواريخ المصاحبة لالسم

b$الترقيم المصاحب لالسم

c$األلقاب والكلمات المرتبطة باالسم

d$التواريخ المرتبطة باالسم

e$مصطلح رابط

f$تاريخ العمل

t$عنوان العمل

q$الشكل الكامل لالسم

e$مصطلح رابط

كود رابط4$

عنـد تحديد الوسـم الرئيسـي واختيار المؤشـرات المناسـبة يتم مـلء الحقول الفرعيـة بالبيانات 

التـي تناسـبها وتكـون هذه الحقول الفرعية مسـبوقة برمز الـ )$( للداللـة على أن هذا الحقل فرعي، 

مـع العلـم أن بعـض األنظمـة ال تُظِهـر هـذا الرمـز مثـل نظـام كوهـا )KOHA(، والبعـض اآلخر يتم 

.)ISISMARC( اظهارهـا مثل نظـام

أمثلة/

a$ #1000طه حسين،$q$ ،)1973-1889( d طه بن حسين بن علي بن سالمة، $t األيام.

 b$ ،)1933-1883( d$ ،)1933-1921( ملـك العـراق c$ ،فيصـل بـن حسـين بن علي aِ$ #1000

األول.

a$ #1003 الـوردي، علـي، $t$ ،)1995-1933( d ُوعـاظ السـالطين،$qعلي حسـين محسـن عبد 

الجليـل الوردي.
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المبحث الثالث

تطبيق نظام كوها في مكتبة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية

3-1-مكتبة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية
تعـد المكتبـة احـدى الشـعب المهمـة فـي كليـة التربيـة، لمـا تقدمـه مـن خدمـات متنوعـة 

لمسـتفيديها ولما توفره من مصادر المعلومات، إذ توفر احتياجات األسـاتذة وطلبة الدراسـات العليا 

والدراسـات األوليـة مـن مصادر المعلومـات، وتحتوي المكتبـة على العديد من مصـادر المعلومات، 

إذ تشـتمل علـى مـا يقارب )12189( عنوان كتاب و )223( رسـالة واطروحة، وتوفـر قاعة للمطالعة، 
والعديـد مـن خدمات المسـتفيدين مثـل خدمة اإلعـارة والخدمـة المرجعية وخدمة االستنسـاخ.)1(

3-2- الموارد البشرية.
تضـم سـتة موظفيـن للقيـام بأعمـال المكتبـة المختلفـة، مثـل اإلعـارة وعمـل الهويـات للطلبـة 

واألسـاتذة، متابعـة الكتـب المتأخـرة، اسـتيفاء الغرامات...الـخ. مـن االعمـال الروتينية فـي المكتبة، 

والجـدول رقـم )2( يوضـح عـدد العامليـن فـي المكتبـة مـع تخصـص كل واحـد منهم.

العددالتخصصالشهادة ت

1تاريخ )مدير المكتبة(دكتوراه

1تاريخدكتوراه

1دراسات اسالميةماجستير

1جغرافيةماجستير

1معلومات ومكتباتبكالوريوس 

1تاريخبكالوريوس

جدول رقم  )2( يبين عدد العاملين واختصاصاتهم

)1( - الجامعة المستنصرية/ كلية التربية، دليل كلية التربية للعام الدراسي 2017/2016، بغداد: الكلية، 2017، 

ص74-73.
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3-3- تحويل البيانات الببليوغرافية من نظام األكسل الى نظام كوها.
يتـم اسـتعمال برنامـج األكسـل )Excel( فـي العديـد مـن المكتبات ومراكـز المعلومـات، ونظراً 

لضـرورة تحـول هـذه المكتبـات الـى العمـل فـي علـى األنظمـة المكتبيـة المتكاملـة كان البـد مـن 

وجـود طريقـة معينـة لتحويـل هـذه البيانات من برنامج األكسـل الـى األنظمة المكتبيـة المتكاملة، 

ولذلـك سـنقوم بشـرح الطريقـة التييتـم بهـا تحويـل البيانـات الببليوغرافيـة من األكسـل الـى نظام 

كوهـا )KOHA( وكاآلتـي: 

متطلبات التحويل.
المحـرر )Not bad++( يمكـن تحميله مـن الرابـط https: //notepad-plus-plus.org/ أو . 1

أي محرر نصـوص آخر.

2 .Marc Edit( http: //marcedit.reeset.net/downloads( أداة محرر مارك

يتوجب علينا في البداية تحويل ملف األكسل الى صيغة الـ )Unicode Text( وكاالتي: 

فـي الخطـوة التاليـة نقوم بتحويل تنسـيق الملف الـى ترميز الـ )UTF8(. إذ أن الملف سـيكون 

بتنسـيق الـ )ANSI( ويتم التحويل باسـتعمال المحرر )Not bad ++(، وكالشـكل اآلتي: 
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األداة  )marc Edit( واختيـار  برنامـج محـرر مـارك  فتـح  نقـوم  التحويـل  إتمـام عمليـة  بعـد 

اآلتـي:  وكالشـكل   )Delimited Text translator(

بعـد فتـح األداة نقـوم باختيـار الملـف الذي قمنـا بتحويلة الى تنسـيق الــ )UTF8( مع تحديد 
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المـكان الـذي نقـوم بخزنـُه فيـه، مـع التأشـير علـى رمـز الــ )UTF8( وبعدهـا نقـوم بالضغط على 

)Next( وكالشـكل اآلتي: 

 )Subfields(والحقول الفرعية )Main tags( في المرحلة التالية نقوم بتحديد الوسـوم الرئيسـية

 ))Marc edit فـي الــ )Delimited Text translator( للبيانـات الببليوغرافيـة إذ توفـر لنـا أداة الــ

إمكانية تحديد الوسـوم الرئيسـية والحقول الفرعية والمؤشـرات وكالشـكل اآلتي: 
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فـي الخطـوة التاليـة نقوم بحفظ الملف بعد اكمال تحديد الوسـوم الرئيسـية والحقـول الفرعية 

وذلـك بالضغـط على )Finish( وسـيكون الملف بصيغة )mark( وكالشـكل االتي: 

ولتحميـل الملـف الـى نظـام كوها أو أي نظـام آخر علينا تحويلـه الى صيغة )marc( وكالشـكل 

اآلتي: 
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في الخطوة التالية نقوم بتحميل الملف الى نظام كوها)KOHA( وكالشكل االتي: 
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من )Browse( نقوم باختيار الملف ثم نقوم برفعة للنظام وكاآلتي: 

بعد اكتمال عملية رفع الملف يمكننا البحث عن التسجيالت واستعراضها وكالشكل االتي: 

وكذلـك يمكننـا تحريـر التسـجيالت في حالة الرغبـة بإضافة بيانـات ببليوغرافية أخـرى او اجراء 

التعديـالت على التسـجيلة وكال الشـكل االتي: 
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المبحث الرابع

النتائج والمقترحات

النتائج.
يتم تطبيق نظام األكسل في مكتبة كلية التربية/ الجامعة المستنصرية. 1

اقتصـار عمليـات الحوسـبة علـى الفهرسـة فقـط امـا بقيـة الخدمـات المكتبية يتـم تقديمها . 2

تقليدي. بشـكل 

يوفـر النظـام المطبـق بنـاء فهـارس آليـة للمكتبـة فقـط، أمـا بقيـة الخدمـات األخـرى فيتم . 3

تقديمهـا بالشـكل التقليـدي، وهـذه المشـكلة تتعلـق بالنظـام كونـه مـن األنظمـة أحاديـة 

التطبيـق وال يسـمح بتقديـم خدمـات مكتبيـة متنوعـة فـي المكتبـات ومراكـز المعلومـات.

تـم التحويـل من نظام األكسـل الـى نظام كوهـا )KOHA( المتكامـل إلدارة المكتبات وهذا . 4

يسـمح للمكتبـة القيـام بالعديـد مـن الخدمـات بصـورة الكترونيـة مثـل التزويـد واالعـارة 

.)OPAC( والبحـث فـي فهـار المكتبـة عـن بعـد عن طريـق الفهـرس المتـاح للجمهـور

4-2- المقترحات: 
ضـرورة االنتقـال مـن نـام األكسـل الى نظام كوهـا)KOHA( لمـا يوفره من مميـزات مقارنة . 1

بالنظـام المطبق فـي المكتبة.

إعطـاء دورات تدريبيـة للعاملييـن في المكتبية تخص العمل علـى النظام والمعايير العالمية . 2

التي تخص عمليات الفهرسـة والضبط االسـتنادي مثل معيار مارك 21 للبيانات الببليوغرافية 

فضالعن معيار االتصال Z39.50 الخاص بالفهرسـة المنقولة.
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المصادر.
الجامعة المستنصرية/ كلية التربية، دليلكليةالتربيةللعامالدراسي 2017/2016،بغداد: الكلية، 2017،ص74-73.. 1

الدباس، ريا. الفهرسة الوصفية والموضوعية في المكتبات ومراكز المعلومات التقليدية والمحوسبة. عمان: دار . 2
صفاء للنشر والتوزيع، 2010. ص330.

للنشر . 3 صفاء  دار  عمان:   - الياً)مارك21(.  المقروءة  الفهرسة  الشلول.  عارف  وصفي  عليان،  مصطفى  ربحي 
والتوزيع، 2011، ص 26.

الزهيري، طالل ناظم. حوسبة مؤسسات المعلومات: إجراءات التحول الى البيئة الرقمية. – عمان؛ بغداد: دار . 4
دجلة،2009، ص14.

5 . Machine =21 الدليل االرشادي الستخدام معيار مارك )فما(:  العمرات، أحمد سالم. الفهرسة المقروءة آلياً 
guideline 21 Readable Catalog: MARC. عمان: دار الشروق، 2007. ص23.

نجالء أحمد يس. الحوسبة السحابية للمكتبات: حلول وتطبيقات/ القاهرة: دار العربي للنشر والتوزيع، 2014، . 6
ص13-12.

نهال فؤاد إسماعيل. تحليل وتصميم نظم المعلومات الرقمية. - اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية: 2011. - . 7
ص48.

8 .1XX-/https: //www.bibalex.org/als/marcA معيار مارك 21 للبيانات الببليوغرافية متاح من خالل الرابط
DW/bd1xx.html   مكتبة اإلسكندرية/ تمت زيارته في 18\6\2017.

9 .Data exchange from WINISIS to KOHA: particle overview- available at-     https: //ar.scribd.
.2017\9\10 cds-koha vested in/63483959/com/doc
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)المبحث األول(
االطار العام للدراسة

مشكلة الدراسة: 
فـي ظـل االنفجـار المعرفـي الهائـل والـذي كان نتيجـة لتطـور وسـائل النشـر وتنـوع مصـادر 

المعلومـات، فضـال عـن تنامـي دور االنترنـت بوصفهـا البيئـة الرقميـة االشـمل لمصـادر المعلومات 

والتـي شـكلت تحديـا حقيقيـا للمكتبات ومؤسسـات المعلومـات التي كانت حتى العقـد االخير من 

القـرن العشـرين المنفـذ الوحيـد امـام الباحثيـن والدارسـين للحصول علـى المعلومـات ومصادرها. 

ومـع هـذه التحديـات وجـدت المكتبـات نفسـها عاجـزة عـن منافسـة االنترنـت و المحافظـة علـى 

ثقـة المسـتفيدين مـن خدماتهـا، مـا لـم تواكـب التطـورات التكنولوجية فـي مجال العمـل المكتبي 

و العمـل علـى اسـتحداث خدمـات جديـدة تشـكل عنصـر جـذب للمسـتفيدين، فضال عـن توظيف 

التكنولوجيـا فـي مجـال تبسـيط االجـراءات لتقديـم المعلومات بأسـرع وقت وايسـر السـبل. 

فـي ضـوء مـا تقـدم يمكـن القول ان المشـكلة التي تنطلـق منها الدراسـة يمكن النظـر اليها من 

اتجـاه ان رغبـة المكتبـات الجامعيـة العراقية في التحول الـى نمط العمل االلكترونـي واالبتعاد عن 

االسـاليب التقليديـة فـي تقديـم خدمة االجـراءات الفنية)الفهرسـة والتصنيـف( و تنفيـذ االجراءات 

كانـت غالبـا ما تواجه مشـكلة افتقـار العاملين فيها للمهـارات التقنية الالزمة لتنفيـذ هذا االمر على 

مسـتوى االجهـزة والمعدات و النظـم والبرمجيات.

أهمية الدراسة: 
يمكـن للبيئـة الرقمية ان تسـهم في تحسـن خدمـات المعلومـات التي تقدمها المكتبـات الجامعية 

العراقيـة بصـورة عامـة وخدمـة الفهرسـة والتصنيـف االليـة بصـورة خاصـة فضال عن تبسـيط اجـراءات 

تقديمها.، من هنا تاتي أهمية الدراسـة في تحديد مسـتويات االجراءات الفنية)الفهرسـة والتصنيف( في 

ظـل البيئـة الرقميـة وتوافقها مع الظـروف واالمكانات المحلية و اسـتجابتها للمعاييـر العالمية التي من 

شـأنها ان تضـع مكتباتنـا الجامعيـة في مصـاف مكتبات الـدول المتقدم او علـى االقل تفعل مـن دورها 
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و تحسـن مـن ادائهـا بالشـكل الذي يحقق اهدافهـا في دعم العملية التعليميـة وخدمة البحث العلمي.

أهداف الدراسة: 
أصبحـت تكنولوجيـا المعلومـات وتطوراتهـا مـن الركائـز األساسـية والمهمـة في جميـع مجاالت 

الحيـاة واالرتقـاء فـي مجـاالت تنميـة المجتمـع كافـة، إذ حققـت تقـدم نوعـي فـي مجـال النمـو 

االجتماعـي واالقتصـادي والعلمـي واألكاديمـي. ومـن خـالل مـا تقـدم سـعت الدراسـة الـى تحقيق 

اآلتية:  األهـداف 

التعـرف علـى أهـم التطـورات التـي شـهدتها خدمـة االجـراءات الفنيـة في المكتبـة في ظل . 1

البيئـة الرقميـة و مـدى مواكبـة المكتبـات الجامعيـة العراقية لتلـك التطورات.

حصـر وتحديـد المهارات الالزمة لتقديم خدمة الفهرسـة والتصنيف فـي المكتبات الجامعية . 2

وفقـا العتبـارات البيئة الرقميـة وميدان العمل االلكترونـي في هذا المجال. 

تشـخيص اسـباب اخفاقات مكتبات الجامعية في تجارب التحول الى نمط العمل االلكتروني . 3

مـع تركيز خاص على دور العاملين.

فرضيات الدراسة: 

تحاول الدراسة اختبار الفرضيتين االتيتين: 

توجـد عالقـة إيجابيـة قوية بين اسـتثمار التطبيقات التكنولوجية وتحسـين عمـل االجراءات . 1

الفنية)الفهرسـة والتصنيـف( وفقا لمتطلبـات البيئة الرقمية.

هنـاك أثـر فعال إلقامة دورات وورش عمل وندوات علمية عملية في تطوير خدمة الفهرسـة . 2

والتصنيف  في المكتبات الجامعية حسـب متطلبات البيئة الرقمية.

حدود الدراسة: 
يتحدد مجال الدراسة بما يأتي: 

الحدود الموضوعية: 
مراحل وتطور خدمة االجراءات الفنية)الفهرسة والتصنيف( في الجامعات العراقية.
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الحدود المكانية: 
تتمثـل المكتبـة المركزيـة للجامعـة العراقيـة والمكتبـات الفرعيـة لكليـات )الهندسـة، القانـون، 

اآلداب، والعلـوم اإلسـالمية(.

منهج الدراسة: 
اعتمدت الدراسـة على المنهج الوصفي الذي يعمل على اجراء دراسـة مسـحية شـاملة للمكتبة 

المركزيـة فـي الجامعـة العراقيـة ومكتبـات الكليـات التابعـة لهـا ومـن ثـم دراسـة الحالـة القائمـة 

للوقـوف علـى ابـرز نقـاط القوة والضعـف في بيئة العمـل القائمة ومـن ثم التوصل ألنجـع الحلول 

والعالجـات  التي تسـاهم في تطوير خدمة الفهرسـة والتصنيف مما يسـاعد علـى مواكبة التطورات 

التـي شـهدتها المكتبات فـي ظل البيئـة الرقمية. 

مجتمع الدراسة: 
المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية في كليات الجامعة العراقية.. 1

العاملين في مجال خدمات المعلومات.. 2

أدوات جمع البيانات
المالحظة . 1

المقابلة. 2

االستبيان. 3

الدراسات السابقة: 

الدراسات العربية

عماد عيسى صالح. مشروعات المكتبة الرقمية في مصر: دراسة تطبيقية . 1
للمتطلبات الفنية والوظيفية.- حلوان: جامعة حلوان،2004 )أطروحة 

دكتوراه(.
فـي ظـل التوجـه الدولـي نحـو مجتمـع المعلومـات الرقمـي تسـعى بعـض المكتبـات المصرية 
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جديـاً وراء التطويـر واسـتخدام أحـدث التقنيـات فـي الوصول للمعلومـات وذلك بما يتوافـر لها من 

إمكانـات ماديـة وبشـرية، إال أنها تفتقـر إلى األدلة واألدوات والدراسـات في هـذا المجال. إذ برزت 

مشـكلة الدراسـة فـي إعـالن بعـض المكتبـات المصرية عن بـدء مشـاريع للمكتبات الرقميـة، والتي 

جـاءت متأخـرة زمنيـاً عـن مثيالتهـا فـي دول العالـم المختلفـة، ممـا اسـتلزم رصـد تلـك المحاوالت 

والكشـف عنهـا؛ لمـا لـه من أهمية في تحديـد مواطن القـوة والضعف في الممارسـات والتطبيقات 

لالسـتفادة منهـا علـى مسـتوى المشـروع نفسـه أو فـي مشـروعات جديـدة. وهدفت الدراسـة إلى 

بيـان حال المشـروعات المصريـة للمكتبات الرقمية وتقييمها، وتحديـد المتطلبات الفنية والوظيفية 

لبنـاء المكتبـات الرقميـة فـي مصـر مـن خـالل وضـع إطـار منهجـي. تمثلـت حدودهـا فـي التعرف 

عـن متطلبـات إنشـاء المكتبـات الرقميـة من حيث النظـم والبرمجيـات، وبيان أثر المصـادر الرقمية 

والتقنيـات الحديثـة علـى المتطلبـات الوظيفية إلنشـاء تلـك المكتبات. 

وتوصلـت الدراسـة لمجموعـة مـن النتائـج وزعـت علـى سـتة محـاور، أبرزهـا: تبنـى تعريـف 

اصطالحـي يتضمـن عناصـر تحديـد أبعـاد مفهـوم »المكتبـة الرقميـة«، فضـالً عـن التنظيـم الوطني 

الواضـح لمشـروعات المكتبـة الرقميـة وتبنـي هيئات ومؤسسـات وطنيـة وتجارية لتلـك المبادرات، 

وتوفيـر الدعـم المالـي لها باعتبارها مشـروعات قومية، أولـى مقومات نجاح تلك المشـروعات. وأن 

مشـروعات المكتبـات الرقميـة فـي مصـر بـدأت فـي إطـار تطبيقـي وممارسـات مسـتقلة منـذ عام 

1995، إذ ينقصهـا التنظيـم والتنسـيق علـى المسـتوى الوطنـي، متأثـرة بالمفهوم الجزئي السـائد لها 

والمتمثـل فـي رقمنـة مصـادر المعلومـات، فضـالً عـن غيـاب التخطيـط الجيـد والبرامـج التنفيذيـة 

لمشـروعات المكتبـة الرقمية، وضعف مسـتوى تأهيـل وتدريب العاملين بتلك المشـروعات. أعدت 

هـذه الدارسـة قائمـة بالمواصفـات والمعاييـر المقترحـة الواجـب توافرهـا فـي نظـم دعـم المكتبة 

الرقمية.

أمـا أهـم توصيات الدراسـة يمكـن إجمالهـا باتخاذ اإلجـراءات والتدابيـر الالزمة لوضـع المبادرة 

المصريـة للمكتبـات الرقميـة التي اقترحتها الدراسـة حيز التنفيذ، وتوفير الدعـم المالي الالزم لدعم 

أبحـاث تطويـر وبنـاء المكتبـة الرقميـة في مصـر. وأن تتبنـى مشـروعات المكتبة الرقميـة في مصر 

مفهـوم إجرائـي يحـدد الخصائـص واإلجـراءات والمخرجـات والعوائـد التـي يمكن تحقيقهـا، ووضع 
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خطـط زمنيـة تنفيذيـة لضبط مسـار مشـروعاتها وضمـان توفير الدعـم المـادي والمعنوي لها. 

احمد حسين بكر المصري. اخصائي المكتبات والمعلومات في البيئة الرقمية . 2
تأهيله وتفعيل دوره في المكتبات ومراكز المعلومات المصرية.- حلوان: جامعة 

حلوان، 2008 )رسالة ماجستير(.
هدفـت الدراسـة الـى التعـرف علـى جانبيـن أساسـيين: الجانـب االول: المتطلبـات الوظيفيـة 

والمهنيـة الخاصـة بسـوق عمـل اختصاصي المعلومـات والمكتبات في ظـل بيئة المكتبـات الرقمية 

مـن خـالل حصـر التوصيفـات الوظيفيـة لمشـروعات المكتبـات الرقميـة بجمهوريـة مصـر العربية، 

وتحليـل محتوياتهـا بغـرض التعـرف علـى مـا حـدث مـن تغيـرات داخلـة فـي وظيفـة اختصاصـي 

المكتبـات والمعلومـات فـي ظـل ظهـور مشـروعات المكتبـات الرقميـة. الجانـب الثانـي: التأهيـل 

المهنـي الخـاص باختصاصـي المعلومـات والمكتبات باألقسـام العلمية التابعة للجامعـات المصرية، 

ومـدى توافـق هـذه المقـررات والمناهـج العلميـة مـع تأهيـل وتعليـم المكتبـات الرقمية بالشـكل 

الـذي يلبي متطلبات واحتياجات سـوق العمل بمشـروعات العمل الرقميـة بجمهورية مصر العربية.

وقـد اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الميدانـي التحليلـي في حصـر وتحليل محتـوى التوصيف 

الوظيفـي القائـم لمشـروعات المكتبـات الرقمية في جمهورية مصـر العربية، وقامت الدراسـة على 

حصر وتحليل محتويات )248( اعالناً وظيفياً لمشـروعات المكتبات الرقمية للدول االجنبية للوقوف 

علـى التطـورات الجاريـة في تلـك الدول والخروج بمؤشـرات لقياس الواقع العربـي خاصة والمصري 

خاصـة. وتوصلـت الدراسـة الى اعـداد توصيف خاص باختصاصـي المعلومات والمكتبـات في البيئة 

الرقميـة والثانـي خـاص بتوصيف مقـررات التأهيل المهني الموجـه الى تلبية متطلبـات واحتياجات 

العمـل بالبيئـة الرقميـة بما يسـمح بتطبيقها بالمكتبـات ومراكز المعلومات العربيـة والمصرية على 

سـواء، ومـن جهـة اخـرى ما يمكـن ان يقدم الـى المكتبـات ومراكز المعلومـات العربية مـن ادوات 

يمكـن االعتمـاد عليهـا فـي توصيـف الوظائـف الخاصة بمشـروعات الرقمية بشـكل يضمـن نجاحها 

وتحقيـق اهدافهـا ويكون ملبيـاً لالحتياجـات الوظيفية والفنية.

الدراسات االجنبية: 

1. Gary Cleveland. Digital Libraries: Definitions، Issues and challeng-
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es.-March،1998. Available electronically at: http: //www.ifla.org/udt/
op/ in 9/7/2018.

واجهـت المكتبـات حول العالم مجموعة من التحديات خالل السـنوات األخيـرة دفعتها للتفكير 

ببنـاء المكتبـة الرقميـة والتي تعتبـر قاعدة بيانات كبيـرة لمصادر المعلومات حـول العالم والمصدر 

الرئيـس إلعـداد األبحـاث والدراسـات العلمية، وان طريقة االسـترجاع في المكتبـات الرقمية تتم من 

خالل اختيار مصطلحات أو كلمات مفتاحية تسـاعد المسـتفيد في الوصول الى المعلومة المطلوبة 

فضالً عن اعداد خطة وطنية شـاملة، إذ تم اسـتبدال طرق العمل التقليدية بالوسـائل الرقمية ابتداًء 

بإدخـال تكنولوجيـا المعلومـات وربط هذه المكتبات بشـبكة واحدة مما سـهل عمليـة الوصول الى 

مصادرهـا، إال أنهـا واجهـت مشـاكل التنظيـم التقنـي وحقـوق الملكيـة الفكريـة وحق إعـادة الطبع 

فضـالً عـن حماية الوسـائط الرقميـة، وتوصلت الى ايجاد رؤيـة موحدة بين هـذه المكتبات والعمل 

وفقاً لسياسـة واضحة إلتمـام هذه الفكرة.

2. Gani Esther. Management of University Electronic libraries in Northwest 
Nigeria. Journal Of Humanities And Social Science. Volume 19، Issue 8، 

Ver. )Aug. 2014(، PP 72-80  

وتهـدف الدراسـة إلـى التحقـق مـن عمليـة إدارة المكتبـات الجامعيـة فـي منطقة شـمال غرب 

نيجيريـا. اذ تمت مناقشـة قضايـا إدارة المكتبات اإللكترونية مثل الموظفيـن، والوصول إلى المكتبة 

اإللكترونية، واسـتخدام الكمبيوتر، وتسـجيل المسـتخدمين، ومصادر وخدمـات المكتبة اإللكترونية. 

وكان مـن أهـداف هـذه الدراسـة هـي كيفيـة إدارة المكتبـات اإللكترونية. وشـملت الدراسـة أربعة 

أسـئلة بحثيـة مـن بينهـا: ادارة المكتبـة اإللكترونيـة وكيفيـة يتـم رفـع المكتبـات اإللكترونيـة التـي 

تـدار فـي الجامعـات فـي منطقـة شـمال غـرب نيجيريـا. وشـملت عينـة الدراسـة ثمانيـة مـن أمناء 

المكتبـات الجامعـة واربعيـن مـن أمنـاء المكتبات الذين اسـتخدموا النظام ومحللـو النظم من ثمان 

جامعـات فـي شـمال غـرب نيجيريـا. فضـالً عـن اعتمـاد االسـتبانة كأداة لجمـع البيانـات، فـي حين 

اسـتخدمت طريقـة وصفيـة لتحليـل البيانـات التـي تـم جمعهـا. وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن أميـن 

مكتبـة الجامعـة، ومحللـي النظـم واإلدارييـن هـم مديـرو المكتبـات اإللكترونيـة في منطقة شـمال 

غـرب نيجيريـا، كما كشـفت النتائج أن جميـع المكتبات اإللكترونيـة في المنطقة الشـمالية الغربية 
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يتـم تمويلهـا فـي الغالب مـن قبل الحكومـة النيجيرية. ويتم فتـح المكتبات اإللكترونيـة للجامعات 

مـا بيـن 8 سـاعات إلى 12 سـاعة يومياً وتتم اتاحة الكتب اإللكترونية والمجـالت اإللكترونية وقواعد 

البيانـات علـى اإلنترنـت وغيرهـا من مصـادر المكتبـات اإللكترونيـة. ومـن التحديات الرئيسـة التي 

تواجههـا المكتبـات اإللكترونيـة قيد الدراسـة هي: محو أميـة تكنولوجيا المعلومـات والبنية التحتية 

وغيرهـا. وخلصـت الدراسـة إلـى أن الجامعـات يجـب أن تحتفـظ بموظفيـن مدربيـن تدريبـاً عاليـاً 

إلدارة مكتباتهـم اإللكترونيـة وتجنـب االعتمـاد المفرط علـى الحكومة للحصول علـى الدعم المالي، 

بـل يجـب عليهـم زيـادة سـاعات عمـل المكتبـة اإللكترونيـة من أجـل تلبيـة االحتياجـات المتزايدة 

لمسـتخدمي المكتبات فـي العالم.
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)المبحث الثاني(

خدمة االجراءات الفنية)الفهرسة والتصنيف( في المكتبات الجامعية:

تمهيد: 

المكتبات الجامعية: 
تعـد المكتبـات الجامعيـة احـد المعاييـر األساسـية التـي يتـم عـن طريقهـا تقييـم الجامعـات 

واالعتـراف بهـا علـى المسـتويات األكاديميـة، الوطنيـة، االقليميـة والدوليـة، فهـي تسـتمد وجودها 

واهدافهـا مـن الجامعـة ذاتهـا وبالتالـي فـإن أهدافها هي أهـداف الجامعة نفسـها والتـي تتركز في 

التعليـم، والبحـث وخدمة المجتمـع وتزويده بالمتخصصيـن والفنيين والمهنيين فـي كل المجاالت. 

فهـي تخـدم مجتمـع الجامعـة بـكل عناصره مـن طلبـة المرحلـة الجامعية األولـى، طلبة الدراسـات 

العليـا، وأعضـاء هيئـة التدريـس، فضـالً عن امتـداد خدماتها بحيث تشـمل ايضاً الباحثيـن من خارج 

الجامعـة )حسـناء 1999، 261(. 

وللمكتبـات الجامعيـة ثـالث وظائـف رئيسـة مسـتمدة مـن وظائـف الجامعـة وهـي: التعليـم، 

البحـث العلمـي وخدمـة المجتمـع، فلكل جامعـة برامجهـا األكاديميـة الخاصة في مجـال التدريب 

والتأهيـل، كمـا ان لهـا برامجهـا فـي مجـال البحث العلمـي والدراسـات العليا، هذا فضـالً عن دورها 

الفعـال فـي خدمة البيئة المحيطـة بمختلف جوانبها وأبعادها، ولهذا يجـب على مكتبة الجامعة أن 

تسـعى الـى خدمـة هـذه البرامـج الثالثـة بفاعلية من خـالل تقديم مـا يلزمها من مصـادر وخدمات 

مكتبيـة )ر. عليـان 2005، 39(.

مستويات الحوسبة في المكتبات: 
إن للتقـدم العلمـي والتقنـي فـي دول العالم المختلفة، األثـر الكبير في حوسـبة المكتبات فيها، 

وكان السـتراتيجيات الحوسـبة تبايـن واضـح بين الـدول المتقدمة، والـدول النامية في هـذا المجال. 

وإذ مـا أخذنـا المكتبـات الجامعيـة منهـا علـى وجـه الخصـوص، يمكننا تصنيـف الحوسـبة فيها الى 
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ثالث مسـتويات اساسية.

 :Electronic Libraries اواًل: المكتبات االلكترونية
يتـم فـي هـذا المسـتوى التحول من الشـكل التقليـدي الذي ينجـز في المكتبـات تدريجياً   

)الزهيـري 2009، 17(: باتجـاه اسـتخدام الحواسـيب، وقـد يكـون هـذا التحـول جزئيـاً أو كليـاً فـي 

األعمـال المكتبيـة. كاسـتخدام نظـام محوسـب لإلعـارة بدالً مـن النظام اليـدوي، او تحويـل الفهرس 

البطاقـي الـى فهـرس آلي وهكذا بالنسـبة للخدمـات واالجراءات االخرى لكن السـمة األساسـية لهذا 

المسـتوى تتمثـل فـي حفاظه علـى الهدف العام مـن الخدمة واجـراءات تقديمها بمعنـى ان جوهر 

االختـالف يكمـن فـي آليـة التنفيـذ بيـن الحاسـوب والعمـل اليـدوي لكـن المشـكلة هنـا ترتبط في 

الحاجـة المسـتمرة للعمـل اليـدوي، الـذي يعـد ركيـزة التحـول الـى العمل المحوسـب، كبنـاء نظام 

الفهـرس اآللـي يقـوم علـى اسـاس وجـود فهرس بطاقـي الـذي تحتفظ بـه معظـم المكتبات.

وعليـه فـان الهـدف االساسـي لحوسـبة المكتبـات، وتحقيـق سـرعة ودقـة عاليتيـن فـي تنفيـذ 

االجـراءات وتقديـم الخدمـات، باالعتمـاد علـى مميـزات الحواسـيب فـي هـذا المجـال. فالفهـرس 

اآللـي )المحوسـب( علـى سـبيل المثـال، يختلف عن الفهـرس البطاقي فـي جوانب السـرعة والدقة 

والشـمولية لكـن معطياتـه تـؤدي الـى نتيجـة مماثلـة لتلـك التـي نحصـل عليهـا باسـتخدام الفهرس 

البطاقـي وهـي الوصـول الـى المصـدر الورقـي مـع االخـذ باالعتبـار فـارق الجهـد والسـرعة والدقة.

وتذكـر كينـث داولن Kenneth Dowlin سـمات تميز المكتبة اإللكترونيـة وهي )خضير 2014، 

 :)255

إدارة مصادر المعلومات آلياً.. 1

تقديم الخدمة للباحث من خالل قنوات الكترونية. . 2

قدرة العاملين بالمكتبة على التدخل في التعامل اإللكتروني في حالة طلب المستفيد.. 3

القدرة اختزان وتنظيم ونقل المعلومات للباحث من خالل قنوات الكترونية.. 4

مراحل التحول إلى المكتبة اإللكترونية: 
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لكـي يتـم التحـول مـن المكتبـة الورقيـة التقليديـة إلـى المكتبـة اإللكترونيـة ينبغـي المـرور 

)560-559  ،2010 )مهنـا  اآلتيـة:  بالمراحـل 

المرحلـة األولـى: إعـداد شـبكة لتغطيـة نشـاطات المكتبـة مكونـة مـن حاسـبات آليـة مرتبطـة 

بخـادم شـبكة عالـي األداء يتم تشـغيلها ببرمجيات منتقاة تربـط الحقاً بالوظائف األساسـية للمكتبة 

مـن إعـارة وتزويـد وفهـرس آلـي لالتصـال المباشـر والتعامل مـع قواعـد المعلومات داخـل المكتبة 

وخارجهـا إلـى جانـب تدريب جيـد للعاملين فـي المكتبة بهدف االرتقـاء بأدائهـم، وتوفير عدد من 

مصـادر المعلومـات اإللكترونيـة للتحقـق من فاعليـة أداء النظـام في مرحلتـه التجريبية.

المرحلـة الثانيـة: الوقـوف علـى مواطـن الضعـف التي قـد تبرز خـالل تطبيق إنجـازات المرحلة 

األولـى والتـزود بعـدد إضافـي من مصـادر المعلومـات اإللكترونية ومن ثـم التقييم الـدوري الدقيق 

لخدمـات المعلومات.

المرحلـة الثالثـة:  ربـط المكتبة بالمكتبـات ومراكز المعلومات المناظرة لهـا كما يجب أن تعنى 

هـذه المرحلة بتطوير شـامل للنظام.

 :Digital Libraries  ثانيًا: المكتبات الرقمية
االلكترونيـة  المكتبـات  الرقميـة Digital Libraries عـن مفهـوم  المكتبـات  يختلـف مفهـوم 

Electronic Libraries، فالنظـام الرقمـي )الزهيـري 2009، 18( يتكامـل عندمـا يتـم االسـتغناء عـن 

الطـرق اليدويـة فـي العمـل بالمكتبـات ومؤسسـات المعلومـات الـى الطـرق االلكترونيـة.

واهـم مـا يميـز هـذا النـوع مـن المكتبـات هـو الطبيعـة الرقميـة لمصـادر المعلومـات، التـي 

حافظـت علـى شـكلها الرقمـي فـي المكتبـات االلكترونية. والمسـتفيد هنا يتعامل بشـكل مباشـر 

مـع مصـادر رقميـة، فعندمـا يسـتخدم المسـتفيد الفهرس اآللـي فـي المكتبـات االلكترونية تكون 

غايتـه الحصـول علـى معلومـات تمكنـه مـن الوصـول السـريع والدقيـق الـى مصـادر معلومـات 

موجـودة بشـكلها الورقـي لكـن الفهـرس اآللـي للمكتبـات الرقميـة يمكن المسـتفيد مـن الوصول 

المباشـر الـى مصـادر المعلومـات المنشـورة الكترونيـاً بغـض النظـر عـن وجـود او عـدم وجـود 

نسـخة ورقيـة لها.



ف. ف. لأ.ل نلن  حلا .......................................................................................................  495

 :Virtual Libraries ثالثًا: المكتبة االفتراضية
تعتمـد المكتبـة االفتراضيـة علـى اسـتخدام التكنولوجيـة فـي الوصـول إلـى المعلومـات حـول  

العالـم والسـيطرة علـى  انفجار المعلومـات )Okusaga 2006, 221-226(، من أجل تقديم خدمات 

المعلومـات وتطويرهـا. ومـن الضـروري تطوير المكتبات االفتراضية على اعتبـار أن  المعلومات قوة 

ال تقـل أهميـة عـن  اسـتخدام الفحم والنفط والغاز والموارد الطبيعية األخـرى في الحياة. لذلك فإن 

الحاجـة إلـى نظـام مكتبـة افتراضي تصبح ضـرورة ملحة فـي البلدان الناميـة. و المكتبـة االفتراضية 

عبـارة عـن نظـام المكتبـة المحوسـب الذي تتوافـر فيه مجموعـات كاملة مـن المصار يتـم الوصول 

اليهـا عـن طريـق النظـم التكنولوجيـة. والمكتبة االفتراضيـة التي اسـتثمرت التقنيـات الرقمية كبنية 

تحتيـة للبحـث وجمـع وتنظيـم وتخزيـن وبـث المعلومـات سـواء كان ذلك نًصـا أو صـوًرا بصرية أو 

صوتًـا. لتكـون فـي متنـاول عدد غير محدود من المسـتفيدين في نفس الوقت، وفـي أي مكان. هذا 

يتطلـب أن جميـع عمليـات المكتبة تكون محوسـبة ابتـداء من عمليات االختيار والتزويد والفهرسـة 

والتصنيـف. مـع ضـرورة توفير  الوصول الى المصادر لتحقيق الحـد األقصى من خدمات المعلومات 

لمستفيديها. 

وبعـد ان واجهـت معظـم المكتبـات خطـر التقـادم، اصبحـت بحاجـة الـى اسـتثمار تكنولوجيـا 

المعلومـات فـي أتمتـة خدماتهـا بهـدف الحفـاظ علـى دورهـا واهميتهـا  واالتجـاه نحـو المكتبـات 

االفتراضيـة ومـن اهـم المشـاكل الحاليـة التـي تواجـه مكتباتنـا اليـوم هي: 

قلة التخصيصات المالية لدعم مشاريع الرقمنة	 

الوصول إلى المعلومات الرقمية.	 

متطلبات المستفيد وتوقعاته.	 

تغير دور امناء المكتبات.	 

التقنيات الجديدة في اإلدارة الرقمية.	 

خدمات المعلومات: 
هنـاك الكثيـر مـن التعريفات لخدمات المعلومـات، حيث تعرفها بهجت مكي بـو معرافي بأنها: 
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»تعنـي األنشـطة والعمليـات واإلجراءات والتسـهيالت التي تقـوم بها المكتبات ومراكـز المعلومات، 

مـن أجـل ايجـاد الظـروف المناسـبة لوصـول الباحـث أو المسـتفيد إلـى مصـادر المعلومـات التـي 

يحتاجهـا بأسـرع الطـرق وأيسـرها مـن اجل إشـباع مـا لديه مـن حاجـة للمعلومات« )بهجـة 2006، 

 .)177

وعرفهـا هـارود بأنهـا كافـة التسـهيالت التـي تقدمهـا المكتبـات ومراكـز المعلومـات مـن أجـل 

اسـتخدام واسـتثمار مقتنياتهـا بشـكل أمثـل )عفـاف 2016، 27(.

بينمـا جـاء فـيHarrods Librarian Glossary تعريـف آخر بأنها: »مسـاعدة شـخصية يقدمها 

اختصاصيـو المراجـع للمسـتفيدين مـن المكتبة للبحث عـن المعلومات« )حشـمت 1984، 67(.

خدمة الفهرسة في المكتبات 

تعريف الفهرسة التقليدية: 
هـي اإلعـداد الفني ألوعية ومصـادر المعلومات من كتب ودوريات ومخطوطات ومواد سـمعية 

وبصرية ومصغرات فيلمية...الخ )سـمير 2017، 35(.

كمـا أنهـا عمليـة تجديـد المسـؤولية عـن وجـود كتـاب او مـادة مكتبيـة بعينهـا وبيـان المالمح 

الماديـة والفكريـة لهـا واعـداد التسـجيالت الخاصـة بذلـك وترتيبهـا وفـق نظـام معيـن يسـهل على 

المسـتفيد الوصـول الـى المعلومـات التـي يريدهـا بسـهولة.

أي أن الفهرسـة هـي عمليـة الوصـف واالعداد الفني لمواد ومصادر المعلومات من اجل تسـهيل 

عمليـة الوصـول اليها من قبل المسـتفيدين بأقل جهد ووقت ممكـن )ر. عليان 1997، 115(.

أنواع الفهرسة التقليدية: 
يمكن تقسيم أنواع الفهرسة  )فوغالية 2012، 77( إلى: 

 Descriptive Cataloging  :أ- فهرسة وصفية
 يتـم فيهـا وصف الشـكل أو الكيان المادي ألوعية المعلومات، بما يسـمح بإعطاء صورة مصغرة 
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عنهـا قبـل االطـالع عليها. والتمكن مـن التفرقة بينها. باسـتخدام البيانـات البيبليوغرافيـة التي تظهر 

علـى صفحـة العنـوان لمختلـف المطبوعـات والتمكـن مـن التفرقـة بينهـا باسـم المؤلـف، وعنـوان 

الكتـاب، وبيانـات طبعه ونشـره، وغيرها مـن البيانات. ويطلق عليها مصطلح الوصـف البيبليوغرافي 

Bibliographic Description وتسـتخدم الفهرسـة الوصفية قواعد وصف بيبليوغرافية، من أشهرها 

قواعد الفهرسـة االنجلـو- أمريكية.

Subject Cataloging :ب- فهرسة موضوعية
رؤوس  باختيـار  وتتـم  المعلومـات.  لمصـادر  الفكـري  أو  الموضوعـي  المحتـوى  وصـف  هـي 

الموضوعـات المكونـة مـن كلمـة أو عـدة كلمات تعبـر عن الموضـوع الذي يمكـن أن تتجمع تحته 

فـي الفهـرس تسـجيالت كل المـواد التـي تعالـج هذا الموضـوع، بهدف تبيـان ما بالمكتبـة من مواد 

عـن موضـوع معين، أو الموضوعات ذات العالقة. وتعتبر الفهرسـة الموضوعية أصعب من الفهرسـة 

الوصفيـة خاصـة فـي ظـل غيـاب تقنينـات خاصة متفـق عليها علـى نطاق واسـع. وتتعلق الفهرسـة 

الموضوعيـة بموضـوع الكتـاب وليـس بعنوانـه فهـي »ترجمـة المحتـوى الفكـري للكتـاب إلى رأس 

موضـوع مقنـن ومحدد.

ونتيجـة للعمـل بطريقة الفهرسـة التقليدية بالمكتبـة فعملت المكتبة بتوفيـر الفهرس التقليدي 

مـن اجـل تقديـم خدمـات للمسـتفيدين بإيصالهم  الـى مصادر المعلومـات التـي يحتاجونها وبذلك 

يعـرف الفهـرس التقليدي باالتي: 

الفهرس التقليدي: 
هـو عبـارة عـن قائمـة بالكتـب وغيرهـا مـن المـواد المكتبية مرتبـة وفق نظـام معيـن او قائمة 

تسـجيل وتصنـف وتكشـف مقتنيات مكتبـة معينة او مجموعـة من المكتبات )وصفـي 2006، 15(.

إذاً الفهـرس هـو قائمـة بالكتب أو غيرها مـن المواد المكتبية مرتبة وفق نظـام معين )م. ربحي 

.)16 ،1999

ويعـد الفهـرس مفتـاح المكتبـة ودليلهـا الذي يحـدد أماكن مصـادر المعلومات علـى الرفوف أو 

أي أماكـن أخـرى وبهـذا يعمـل كحلقـة وصل بيـن المسـتفيد ومصـادر المعلومات مما يسـهل عليه 
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ايجادهـا واالفـادة منها )عزيـزي 2016، 41(.

لكـن رغـم انـواع الفهـارس التقليديـة وتلبيتهـا لحاجات المسـتفيدين لكن هناك بعض المشـاكل 

التـي تواجههـا المكتبة باسـتخدام الفهـرس التقليدي.

مشاكل الفهارس البطاقية التقليدية
يجـب الوقـوف على أهم المشـكالت التي تعيق تحقيق اهداف المسـتفيد في الوصول المباشـر 

والسـريع الـى مصـادر المعلومـات، ويمكـن ايجاز مشـكالت الفهارس البطاقيـة التقليديـة )الزهيري 

2009، 140( باآلتي: 

مسـاحة البطاقـة المسـتخدمة فـي الفهـارس البطاقيـة محـدودة جـداً وال تسـمح بالتوسـع . 1

بالمعلومـات التفصيليـة حـول مصـدر المعلومـات، وبالتالـي فقـدان مفاتيح اسـترجاع مهمة 

يمكـن ان تفيـد المسـتفيد.

صعوبة صيانة وتحديث الفهارس البطاقية، فضالً عن الكلفة العالية لبنائها.. 2

تشـغل الفهـارس البطاقيـة مسـاحات كبيـرة من المكتبـة يمكن االفـادة منها ألغـراض اخرى، . 3

فضـالً عـن أن الفهـارس يـزداد حجمهـا مـع ضخامـة حجـم المكتبـة وبالتالي يصعـب تحديد 

حجمهـا النهائي.

اعتمـاد الفهـارس البطاقيـة علـى الهجائيـة فـي الترتيـب التسلسـلي يـؤدي فـي الغالـب الى . 4

فقـدان البطاقـات أو صعوبـة العثور عليها من قبل المسـتفيد في حالة تحريكها من موضعها 

أو وجـود خطأ فـي الترتيب.

ال يسمح الفهرس البطاقي ألكثر من مستفيد واحد عند كل جرار.. 5

بعض المكتبات تعمل على تجزأت فهارسـها حسـب اللغات مما يؤدي الى تشـتت المصادر . 6

وفقدان ترابطها الموضوعي.

7- يعطـل الفهـرس البطاقـي مـن جهـود المكتبـات فـي تنظيـم البرامـج التعاونيـة وانشـاء . 7

المعلومـات. شـبكات 
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وفـي ضـوء مـا تقـدم ترى الباحثـة ان دور العاملين فـي المكتبات كان يقتصر علـى اداء وظائف 

روتينيـة مبنيـة علـى تلبيـة احتياجـات المسـتفيدين للمصـادر الورقية مـن خالل ارشـادهم للوصول 

اليهـا عـن طريق اسـتخدام الفهـرس البطاقـي واعارتهم للمصادر سـواء االعارة الداخليـة او الخارجية 

مـن خـالل هويـات المكتبـة، فضـالً عـن دورهـم فـي المشـاركة فـي عمليـة الفهرسـة والتصنيـف 

التقليديـة وحسـب تصنيـف ديوي العشـري العالمـي، واحاطة المسـتفيدين بالمعلومـات والمصادر 

التـي تصـل الـى المكتبـة عـن طريـق لوحـة االعالنـات التقليديـة او مـن خـالل تزويد المسـتفيدين 

بالنشـرات التـي تشـعرهم بتوافـر المصـادر الحديثـة في المكتبـة، واالجابـة على االسـئلة المرجعية 

التـي تقدم الى مسـؤول القسـم بصورة مسـتمرة، وان هـذه الخدمات كانت تتطلـب الوقت والجهد 

الكبيـر مـن قبـل العامليـن في المكتبـات والمسـتفيدين على حد سـواء. وان ما حصل مـن تطورات 

فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات الذي ادى بدوره الى ضـرورة تطوير مهـارات العاملين في تقديم 

خدمـات المعلومـات بمـا يتماشـى مـع الحاجـات المتجـددة والتقنيـات المتاحـة فـكان هـذا حافزاً 

لتنميـة المهـارات الوظيفية.  

ومن اهم المهارات الواجب توافرها في العاملين في المكتبات هي: 

يحتاج ان يجيد اللغة االنكليزية.. 1

التمكـن مـن اسـتخدام تصنيـف ديوي العشـري العالمـي، ومعرفتـه بأرقام التصنيـف وقراءة . 2

الرفـوف وترتيبها.

التعامل مع قواعد الفهرسة االنجلو امريكية.. 3

ان يكـون لـه المام واسـع بمراجـع االختيار ومصادر التزويـد والببليوغرافيـات المختلفة، وان . 4

يكـون علـى معرفة بـدور النشـر والمؤلفين بهدف تزويـد المكتبة بمصـادر المعلومات التي 

تتـالءم واحتياجات المسـتفيدين منها.

ان يكون له مهارة للتعامل مع المستفيدين ومعرفة احتياجاتهم المعلوماتية.. 5

ان تكون له القدرة على اقامة العالقات والتعاون مع المكتبات األخرى.. 6

ان تكون له القدرة االدارية على تنظيم العمل واالشراف عليه.. 7
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 برامج التدريب والتأهيل الميداني: 
ويعتبـر التأهيـل فـي علـم المعلومـات والمكتبـات مـن الركائـز األساسـية التـي تضعهـا أقسـام 

المعلومـات والمكتبـات، نصب أعينهـا، حتـى تتمكـن مـن أداء وظائفهـا المتمثلة في تقديم أحسـن 

الخدمـات المكتبيـة )نابتـي 2006(، إذ تـرى هـذه األقسـام فـي التأهيـل إكسـاب عامليهـا مهـارات 

متطـورة مـن أجـل تحقيـق أهدافها.

وقـد وضـع كثيـر مـن المتخصصيـن مجموعة مـن العناصـر التي اعتبـرت  عناصر أساسـية يجب 

توفرهـا فـي مهنة المكتبـات وهي: 

المهنة يجب أن تمتاز بمهارات تقديم الخدمة باعتمادها على الفهارس.. 1

يجب أن تكون هناك ثقة في التعامل بين العاملين والمستفيدين.. 2

ضرورة اعتراف المجتمع بهذه المهنة، ودور الجامعات في تحقيق هذا االعتراف.. 3

ضـرورة وجـود قواعـد، سـواء قواعـد ينظمها القانـون أو قواعـد أخالقية، تحكم بيـن ممتهني . 4

مهنـة المعلومـات والمكتبـات والجمهـور الذي تقـدم له خدمات هـذه المهنة.

وتـرى الباحثـة ان المكتبـي بتطبيقـه للمفاهيـم التـي اكتسـبها مـن خـالل التأهيـل األكاديمـي، 

ومن خالل ممارسـاته اليومية  لألعمال الفنية كالفهرسـة والتصنيف والتكشـيف واالسـتخالص، عالوة 

علـى مـا تلقاه من تأهيـل في البحـث البيبليوغرافي وقواعده وأسسـه المتمثلة بالفهـارس البطاقية، 

وغيرهـا مـن المفاهيـم، تجعـل منـه أكثر دقـة فيما يقوم بـه من إجـراءات، يمكـن اعتبارها مهارات 

خاصـة بالمهنـة، مقارنـة بمـا قـد يكتسـبه األخرون على سـبيل المثال ال الحصـر، بقيـة العاملين في 

المكتبـات مـن غيـر المتخصصين في مجال المعلومات والمكتبات- من مهـارات في هذا الموضوع، 

التـي تبقـى مجرد ممارسـات يغيب عنهـا البعد النظـري واألكاديمي.

ويمكـن للمكتبـات بـأن تقـدم للعامليـن فيهـا دورات تطويريـة وتأهيليـة فـي مجـال الفهرسـة 

والتصنيـف ممـا يسـاعد علـى تنميـة مهـارات العامليـن لديهـا فضـالً عن اكسـاب العامليـن من غير 

تخصص المعلومات والمكتبات معرفة بمبادئ الفهرسـة والتصنيف مما يقلل الفارق بين اختصاصي 

المعلومـات وغيـر المختصيـن، وقد تكون هـذه الدورات بصفة دورية ومسـتمرة او بفترات متعاقبة 
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ومـا يحـدد ذلـك هـو طبيعة المكتبـة والمجتمع المسـتفيدين منهـا، وال يقتصـر دور المكتبات على 

هـذا النـوع مـن الـدورات اذ يمكـن لهـا ان تقـدم دورات فـي اللغـات األجنبيـة التي تنمـي مهارات 

العامليـن مـع مراعـاة الفـروق الفرديـة لكل منهـم، والعمل علـى تطويـر خبراتهم في مجـال تقديم 

خدمـات المعلومـات بصورتهـا التقليدية على ان تكون على مسـتويات تحددهـا المكتبات بما يالءم 

سياسـتها فـي تقديم خدمـات المعلومات.

االجراءات الفنية وأدوات تقديمها.
اخـذت المكتبـات ومراكـز المعلومـات بالتغيرات والتطورات في حوسـبة خدماتهـا مما ادى الى 

تغييـرات جذريـة فـي وسـائل حفـظ المعلومـات ومعالجتهـا وفـي وسـائط نقلهـا واشـكال تنظيمها 

وتبادلهـا وال شـك ان فـي ذلـك اثـراً ايجابيـاً فـي طريقـة تقديـم خدمـات المعلومـات المناسـبة 

للمسـتفيدين )عبـد المجيـد 2010(.

ومـع انتشـار حوسـبة المكتبات ومراكز المعلومـات أصبحت المهارة المطلوبة من المسـتفيدين 

منهـا تجمـع مـا بيـن القـدرة على تحديـد مصـادر المعلومـات والتعامـل معهـا وكذلـك التعامل مع 

أجهـزة الحاسـوب نفسـها واخيـراً التعامـل مـع نظـم اسـترجاع المعلومات وسـعي المكتبات بشـكل 

مسـتمر الـى مواكبـة التطور فـي حوسـبة خدماتها )ميخائيـل 2001(.

واصبـح اتجـاه المكتبات الجامعية باسـتخدام الحواسـيب في مجال حوسـبة العمليـات المكتبية 

واسـترجاع المعلومـات كمـا هـو الحال في المكتبات الجامعية في امريكا و أوربا إذ تشـترك جميعها 

فـي نظـام الفهرس التعاوني على الخط المباشـر  OCLC، اما في الـدول العربية إذ كانت المكتبات 

الجامعيـة تعانـي من نقص المكتبييـن المتخصصين ومن اعتماد التقنيـات الحديثة في أعمالها ومن 

المؤهليـن للقيام بحوسـبة الخدمات في تلك المكتبات )جمـال احمد 2016، 1047-1045(.

وتـرى الباحثـة ان فـي هـذه المرحلـة تـم التركيـز على اسـتخدام الحاسـوب في تقديـم خدمات 

محوسـبة مـع اسـتمرار تقديم الخدمـات التقليدية فـي المكتبـة إذ اقتصرت الخدمـات بتقديمهاعن 

طريـق ادخـال بيانـات المكتبـة علـى قواعـد البيانـات لحفظهـا واسـترجاعها مـن خـالل الحاسـوب 

االلكترونـي فضـالً عـن ادخـال الفهـرس اآللـي الى جانـب الفهـرس البطاقي.
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خدمة التصنيف االلكتروني: 
يعـرف، بأنـه عمليـة جمـع األشـياء المتشـابهة  وتحديد موضـوع الوثيقة واالشـارة اليـه برمز من 

رمـوز خطـة التصنيـف المتبعـة فـي المكتبـة “ والتصنيـف فـي أوسـع معانيـه يعنـي جمـع األشـياء 

المتشـابهة معـا وترتيـب األشـياء بناء على مـا بينها من تشـابه و اختالف. والتصنيف هـو بناء قاعدة 

أسـاس لقائمـة بيانـات أساسـية لتصنيـف الموضوعات ضمـن عناوين رئيسـية و فرعية فهـي تركيب 

هرمـي يتـدرج مـن العناوين األعـم إلى األخص، إضافة إلى اسـتخدام الحاسـوب لخدمـة هذا العمل 

بهدف تسـهيل الوصول إلى أي موضوع يريده المسـتفيد )عبد السـالم 2006، 18(. إذن الهدف من 

التصنيـف هـو إبـراز و عـرض المعلومـات الموجـودة بالمكتبـة بطريقة تتيـح الوصول إليها بسـهولة 

وسـرعة. و ذلـك مـن خـالل وضـع المواضيـع المتشـابهة فـي مـكان واحـد. ويـؤدي التصنيـف عـدة 

وظائـف أهمهـا مـا يأتي )السـيد 2002، 18(: 

يعمل على تنظيم مصادر المكتبة لالستفادة منها.. 1

يساعد التصنيف في عملية جرد مصادر و مقتنيات المكتبة.. 2

يساهم التصنيف في تسهيل االنتفاع من الخدمات و األنشطة المكتبية المختلفة.. 3

يساعد في الوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة و يسر.. 4

يعمل على تجميع مصادر المعلومات الخاصة بالموضوع الواحد في مكان واحد.. 5

الفهارس اآللية: 
إِنـه أداة التـي تُمكـن المسـتفيد مـن التعرف على مقتنيـات المكتبة والوصول إلـى ما يريده من 

أوعيـة المعلومـات، ))كمـا أنـه األداة التـي تسـاعد القائم علـى اختيار المـواد المكتبية فـي التعرف 

علـى نقـاط القـوة والضعـف فـي مجموعـات المكتبـة، وبالتالـي اختيـار مـواد جديدة تسـاعد على 

التـوازن فـي المجموعـات، كمـا أن الفهرس اآللي هو األداة التي تسـاعد المكتبة على المشـاركة في 

اإلعـارة بيـن المكتبـات فضـالً عن وظائـف أخرى فرعيـة كثيرة )الهـادي 2010، 61(.  

كمـا عرفتـه القواعـد االنجلـو أمريكيـة ط2على »أنه قائمـة بمصـادر المعلومـات الموجودة في 

مكتبـة أو مجموعـة مكتبـات مرتبـة وفـق خطـة محـددة«. كمـا عـرف علـى انـه »دليـل المقتنيات 
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المكتبيـة وأداة مصممـة لتمكيـن المسـتفيد مـن العثـور علـى مصـدر معيـن يعـرف عنـه بعـض 

التفصيـالت أو جميعهـا. ويعـرف بأنـه »وسـيلة للوصـول الى مصـادر المكتبة حيث أنه يعتبر سـجل 

شـامل لمقتنيـات المكتبـة ويجـري تنظيمـه وفـق نظام معيـن معد أعـدادا فنيا متكامـال« )ي. مؤيد 

 .)48  ،2014

ومـن خـالل عـرض التعاريـف التي تناولـت الفهرس اآللـي يمكن شـمول تعريف للفهـرس اآللي 

بأنـُه  مفتـاح المكتبـة وهو االداة التي تُمكن المسـتفيد من التعرف على مجاميـع المكتبة والوصول 

الـى مـا يريـده من أوعيـة المعلومات ضمن هذه المجاميـع وهو يمثل حلقة الوصل بين المسـتفيد 

ومصـادر المعلومـات المتوفـرة في المكتبة مما يمكن الوصول إِليها بسـهولة وسـرعة. 

إن الدوافـع والمبـررات الرئيسـية وراء تحويـل الفهـارس التقليديـة إلـى فهـارس آلية في شـكلها 

المحوسـب للقيـام باإلجـراءات الفنيـة مـن تزويد وفهرسـة وتصنيف مصـادر المعلومـات للرغبة في 

تقديـم خدمات للمسـتفيدين مـن خالل: -

اتاحـة نقـاط أكثر للمسـتفيدين وتوفير سـبل الوصول إلـى مواضيع جديدة مـن خالل منافذ . 1

عدة. 

تخفيض تكاليف أعداد وإنتاج فهارس موجودة أصال. . 2

تقليـل تكاليـف إدامـة وصيانـة الفهـارس التقليديـة والحـد من الحيـز المكاني الذي تشـغله . 3

)درويـش 1987، 49(.  

بناء فهرس موحد لمجموعة من مكتبات متناظرة في األهداف والقريبة الموقع. . 4

إتاحة موجودات الفهرس على موقع المكتبة وأتاحتها على شبكة األنترنت. 5

تالفـي طـرق ووسـائل التعامـل مع البطاقـات من خالل إمكانيـة االطالع على الفهـارس اآللية . 6

مـن قبـل عدد غير محدود من المسـتفيدين )الزهيـري 1998، 131(.  

صعوبة التحديث واإلضافة والتعديل على الفهارس التقليدية.. 7

توحيد الجهود ومنع التكرار الحاصل في فهرسة الكتاب الواحد.    . 8

تجـاوز المشـاكل التـي تواجـه المفهرسـين أثنـاء عمليـة الفهرسـة بالطريقـة اليدويـة مثـل . 9
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مشـاكل صياغـة المداخـل الرئيسـة واالختـالف فـي تطبيـق القواعـد، هـذا إلى جانـب النمو 

السـريع فـي المعرفة البشـرية وضعف إمكانية السـيطرة عليها بالطـرق التقليدية )قنديلجي 

 .)132-131  ،2000

لقـد ارتبـط ظهـور الفهـرس اآللـي باسـتخدام المكتبـات لتحقيـق أهـداف منها: تقديـم خدمات 

أسـرع للمسـتفيدين والتقليـل مـن المشـاكل التـي يواجههـا المفهرسـون والتـي ترتبـط إلـى حـد ما 

بالجهـد المبـذول فـي تحديـد المداخـل ومحدوديـة منافـذ الوصـول ) )م. خضيـر 2002، 23-20(. 

برامج التدريب والتأهيل الميداني في ظل البيئة الرقمية: 
يمكـن للمكتبـات ان تقـدم برامج لتطويـر المهارات التقنيـة الختصاصي المعلومـات والمكتبات 

فـي ظـل البيئـة الرقمية من اهمهـا )عمران 9-11 / ديسـمبر-2009(: 

برامـج ودورات تطويريـة لمعرفـة أساسـيات التعامـل مـع الحاسـوب وبرمجياتـه ومكوناتـه 	 

وشـبكة المعلومـات الدوليـة.

برامج تدريبية لمعرفة أساسيات الشبكات واستخدام تقنيات المعلومات المناسبة.	 

برامج تدريبية للقدرة على إدارة الملفات.	 

برامج تدريبية للتعامل مع نظم المعلومات.	 

برامج تدريبية للقدرة على التعامل مع أدوات تخزين المعلومات.	 

برامج خاصة بأمن المعلومات وحمايتها.	 

دورات وبرامج تدريبية للقدرة على استخدام الماسحات الضوئية.	 

تدريب المستفيدين على استخدام المصادر والنظم االلكترونية. 	 

التدريب للمعرفة المتقدمة في مجال الويب. 	 

ندوات وورش عمل لتبادل الخبرات بين اختصاصي المعلومات.	 
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الجانب العملي

األمانة العامة للمكتبة المركزية للجامعة العراقية: 
إن المكتبات الجامعية هي مؤسسـات تعليمية تربوية و ثقافية تؤدي رسـالة هامة في المجتمع 

األكاديمـي بمـا تقدمـه مـن خدمـات جليلـة للمجتمـع التعليمـي والمجتمـع الخارجـي وهـي تابعة 

لمؤسسـات تعليمية تأخذ على عاتقها مهمة إثراء المسـتفيدين على اختالف مسـتوياتهم الدراسـية 

ومكانتهـم العلميـة بالمعلومات من خـالل ما توفره من خدمات معلومات متنوعة تتصف بالسـرعة 

والكفـاءة تنعكـس بصـورة ايجابيـة علـى االسـتغالل األمثـل لجهد الباحـث ووقته في عمليـة البحث 

والدراسة. 

لقـد تأسسـت األمانـة العامـة للمكتبـة المركزيـة منذ تأسـيس الجامعـة العراقية سـنة )1989م(. 

ومارسـت نشـاطها فـي بنايـة صغيـرة تقع في شـارع السـعدون ثم تحولـت عـام )1994م( إلى بناية 

أخـرى فـي االعظميـة  وفـي عـام )2016( تم نقـل المكتبة الى فـرع الجامعة في السـبع أبكار وهي 

البنايـة الحاليـة للمكتبـة وقد رافق عملية االنتقال اعادة لجميع اجراءات العمل فيها وقد اسـتغرقت 

مـدة اعـادة تأهيـل المكتبـة للباحثيـن مـا يقـارب العاميـن, وتم اسـتحداث شـعبة التحويـل الرقمي 

بهـدف تحويـل المصـادر الورقيـة الـى رقميـة ابتـداًء بالرسـائل الجامعيـة، واقامـت المكتبـة دورات 

تطويريـة ألمنـاء المكتبـات الفرعيـة وبالتعـاون مع قسـم التعليم المسـتمر في الجامعـة، وانطلقت 

خدمـات المكتبـة علـى مواقع التواصل االجتماعـي )الفيس بوك، التويتر( فضالً عن موقعها الرسـمي 

علـى األنترنـت الـذي تـم ربطـه مـع صفحتها الرسـمية علـى الفيس بـوك لنقـل انشـطتها وبرامجها. 

وقـد حرصـت المكتبـة علـى خدمـة البحث العلمـي وتقديـم الخدمـات للمسـتفيدين بفئاتهم كافة 

)التدريسـيون وطلبـة دراسـات العليا وطلبة الدراسـات األولية ,فضال عن المـالك الفني واإلداري في 

الجامعة(.

االجراءات الفنية في المكتبة المركزية: 
وتقـدم خدمـة الفهرسـة والتصنيـف مـن قبـل شـعبة االجـراءات الفنيـة والتـي تختـص بفهرسـة 
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وتصنيـف مصـادر المعلومـات التـي تـزود بهـا المكتبـة اي اإلعـداد الفنـي لمصـادر المعلومات من 

اختيـار واقتنـاء ومعالجـة فنيـة فضـال عـن الخـزن والتنظيـم وتتألـف مـن الوحـدات اآلتية: 

 وحدة التزويد وتنمية المجموعة المكتبية.. 1

وحدة الفهرسة والتصنيف والفهارس.. 2

وحدة التبادل واإلهداء وتقييم المجموعة. . 3

وحدة مخازن الكتب وإدامتها.. 4

وحدة صيانة المجموعات المكتبية.. 5

وعدد العاملين في الشعبة )4( من اختصاصي المعلومات والمكتبات. 

وتقـدم المكتبـة  المركزيـة فـي الوقـت الحالي كمخرجـات لعمل الفهرسـة والتصنيـف بالمكتبة 

خدماتها عن طريق الفهرس االلي وهي من الخدمات التي اسـتثمرت تطبيقات الحاسـوب واالنظمة 

المتكاملـة فـي تقديـم خدماتهـا كالبحـث فـي الفهـارس المحوسـبة والـذي يعتبر حلقـة الوصل بين 

المسـتفيد والمكتبـة ودليلـه لالطالع والوصول إلـى المعلومات التي بموجبهـا أصبحت نقاط اإلتاحة 

أكثـر من الفهـارس التقليدية.

وتعمـل شـعبة النظـام اآللـي فـي المكتبـة على مسـاعدة المسـتفيدين فـي البحث عـن مصادر 

المعلومـات المطلوبـة عـن طريق البحـث في الفهرس اآللـي بتوفيرها حاسـبات الكترونية مخصصة 

لالسـترجاع حيـث تتضمـن قواعـد بيانـات شـاملة لمحتويـات المكتبـة مـن كتـب ورسـائل واطاريح 

جامعيـة ومراجـع. فـكل وحـدة بالمكتبـة صممت لهـا قاعدة بيانـات خاصة.

الفهارس اآللية.
فـي  فإنهـا  العراقيـة  للجامعـة  المركزيـة  المكتبـة  فـي  والتصنيـف  الفهرسـة  وخدمـة   

المسـتوى الثانـي إذ انهـت المسـتوى االول الـذي يشـمل الفهـارس التقليديـة التـي اسـتبدالها 

بالفهـارس اآلليـة وبذلـك تحتـاج الـى تطويـر خدمـة الفهرسـة والتصنيـف باعتبارها اهـم خدمة 

تقـدم للمسـتفيدين والتـي تحقـق اهـداف المكتبـة بتحقيـق الوصـول الحاجـات المعلوماتيـة 
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المسـتفيدين. لمجتمـع 

العاملين في شعبة االجراءات الفنية: 
تضـم شـعبة خدمات المسـتفيدين )4( عاملين وبشـهادات مختلفة , منهـم 3 تخصص معلومات 

ومكتبـات, و1 تخصـص توثيـق و كما في الجدول ادناه، ويقتصر عملهم علـى اإلعداد الفني لمصادر 

المعلومـات مـن اختيـار واقتنـاء ومعالجـة فنيـة فضـال عـن الخـزن والتنظيـم، وبعدها ترفـع مصادر 

المعلومـات علـى قاعـدة بيانـات وترفـع من خـالل  الفهـارس اآللية فـي المكتبة إذ يقوم المسـتفيد 

بالبحـث باسـتخدام الكلمـات المفتاحيـة او جزء من اسـم المؤلـف والعنوان ليصل الـى المصدر من 

خالل الموظف المسـؤول.

جدول )1( العاملين في شعبة خدمات المستفيدين: 

بكالوريوسثانويةمتوسطةابتدائيةالعدد الكليالشعبةت

40004االجراءات الفنية1

ومن اهم المهارات الواجب توافرها في العاملين في الشعبة هي: 

المعرفـة بتصنيـف ديـوي العشـري العالمـي، ومعرفتـه بأرقـام التصنيـف وقـراءة الرفـوف . 1

وترتيبهـا.

امكانية التعامل مع قواعد الفهرسة االنجلو امريكية.. 2

ان يكـون لـه المعرفـة بطرق البحث للوصول الى مصـادر المعلومات التي تتالءم واحتياجات . 3

المستفيدين منها.

ان يكون له مهارة للتعامل مع المستفيدين ومعرفة احتياجاتهم المعلوماتية.. 4

ان تكـون لـه القـدرة علـى اقامـة العالقـات والتعـاون مـع المكتبـات األخـرى بهـدف توفيـر . 5

المصـادر غيـر الموجـودة فـي المكتبـة.

وتـرى الباحثـة بـأن العمل في المكتبات فـي العصر الحديث يتطلب مـن اختصاصي المعلومات 

أن يتطـور معـه وذلك باكتسـاب مهـارات تقنية وتكنولوجية متطورة فضالً عـن تنمية معرفته التقنية 

وذلـك بالتعـرف على التطـورات الجديدة المرتبطة بالمهنة مما يعـزز كفاءته وخبرته..
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كمـا أصبحـت الطـرق والوسـائل التقليديـة فـي تقديـم خدمـة الفهرسـة والتصنيـف عاجـزة عن 

تلبيـة احتياجـات المكتبـة والباحثيـن لما تتطلبه من وقت في فهرسـة وتصنيف مصـادر المعلومات 

الكليـة للباحثين.
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النتائج: 
يمكن توضيح النتائج بما يأتي: 

المكتبة المركزية تقدم خدمة الفهرسة والتصنيف بصورة تقليدية.. 1

تعتمد المكتبة المركزية على الفهارس التقليدية فضالً عن الفهارس اآللية.. 2

العاملين في شـعبة االجراءات الفنية بحاجة لمزيد من التطوير والتأهيل لمواكبة التطورات . 3

في تقديم خدمات التزويد والفهرسـة والتصنيف.

خدمـة الفهرسـة والتصنيـف فـي المكتبـة المركزيـة ال تـزال فـي المسـتوى التقليـدي وهـي . 4

بحاجـة الـى التطويـر بمـا يـالءم احتياجـات المسـتفيدين.

التوصيات: 
وتوصي الباحثة بما يأتي: 

اسـتثمار التطبيقـات التكنولوجيـة في تقديم خدمة الفهرسـة والتصنيف بمـا يحقق المنفعة . 1

والمستفيدين. للمكتبة 

تطويـر مهـارات العامليـن في خدمـات االجراءات الفنيـة، وحثهم على التطويـر الذاتي فضالً . 2

عـن الـدورات التدريبية في مجال الفهرسـة الرقمية.

ضـرورة االسـتفادة من التجارب المشـابهة في فهرسـة وتصنيف مصـادر المعلومات بالطريق . 3

االليـة والتي نفذتها المكتبـات الجامعية االخرى.

توفـي شـبكة االنترنـت لالشـتراك بالفهـرس العربـي والعراقـي الموحـد ومتابعـة كل ماهـو . 4

يث  حد
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الملخص
   مـع تطـور وسـائل المعلومـات الرقميـة أصبـح مـن السـهل الوصـول إلـى المعلومـة , اال ان 

عمليـة تهيئـة المعلومـة تمـر بمراحـل متعـدد ومعقـدة فـي بعـض االحيـان لترتيـب البيانات 

وتمكيـن الوصـول السـهل اليهـا، وترمـي فكـرة البحث الـى تكشـيف المواضيـع المتواجدة في 

المجـالت مـن اجـل توفيـر الجهـد والوقـت لطالـب المعلومة. 

   فـي هـذا البحـث سـوف نتطـرق إلـى اإلشـكاليات والصعوبـات التـي تواجـه موظف األرشـفة 

وخصوصـا فـي المجـالت القديمة.

   وبواقـع الخبـرة المكتسـبة مـن سـنين العمـل فـي أرشـفة المجـالت، أوجـدت مجموعـة مـن 

الحلـول العمليـة والعلميـة الهـم المشـكالت التي تواجـه موظف األرشـفة، والتي تتمثل بـأن عنوان 

البحـث الـذي تتضمنـه المجلة ال يتطابق مع مطاليب الباحث أو قد تكـون المادة البحثية المطلوبة 

متكـررة فـي عـدة بحـوث لكنها بعناويـن مختلفة وذلك لثـراء اللغـة العربية بعدة مفـردات للكلمة 

الواحدة.

وبالتالـي البـد مـن وضع حـل لهذه المشـكلة التي تواجـه المكتبييـن وذلك باسـتخراج الكلمات 

الدالليـة مـن مضمـون البحث تكـون قريبة مـن مفهوم الباحـث العصري.
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المقدمة 
ال يهتـم المؤلـف عـادة بعنـوان المقـال، كاهتمامـه بعنـوان تأليفه لكتـاب ما، فنجـده يحاول ان 

يختـزل فيـه مضمـون الكتـاب، بحيـث يجـذب الباحـث المختـص اليـه مباشـرة، أمـا فـي المجلة فال 

يتقيـد بهـذا األمـر علـى انهـا مجلة تقـرأ على كل حـال، فيكتـب عنواناً بحسـب ما جال فـي خاطره، 

وهـو قـد ال يشـير للموضـوع، وال يمـت اليـه بصلة، وهذا األمـر وان كان ليـس الغالـب اال انه يوجد 

فـي عناويـن ليسـت بالقليلـة، وهذا ما يدعونا الى    أن نعتني بتكشـيف المجالت بصـورة تحليلية..
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المبحث األول
 الجانب النظري

مشكلة البحث
وجـود عناويـن لبحـوث ال تشـير إلـى موضوعهـا بصـورة مباشـرة, أو قـد تكـون المـادة العلميـة 

المطلوبـة متكـررة ببحـوث عـدة وبعناوين مختلفة وذلـك لثراء اللغـة العربية من مفـردات للكلمة 

الواحدة. 

اهداف البحث
اعداد قاعدة تكشيف آلي نموذجية تكون سهلة االستخدام.. 1

تطويـر نوعـي فـي الخدمـات المكتبية لمسـاعدة الباحثين فـي الوصول لمحتويـات البحوث . 2

والمقـاالت بأسـرع وقـت واقل جهد. 

منهجية البحث: 
 يعـد البحـث مـن البحوث التطبيقيـة الذي اعتمد التجربة والخبرة والممارسـة فـي الوصول إلى 

الكلمـة الداللية الصحيحـة للمواضيع المختلفة.                                                                        

أهمية البحث: 
تتضح أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية1: 

اواًل : الجانب العلمي
يعـد اسـتخدام الفهـرس اآللي من أهم االتجاهـات والتطورات الحديثة التي تشـهدها المكتبات، 

ورغـم إن مصـادر المعلومـات المطبوعـة هـي السـائدة فـي مقتنيـات المكتبـات، اال ان مـا حصـل 

مـن تطـور بفضـل ظهـور الحاسـب اآللي وانتشـاره وما سـاهم بـه في حوسـبة المصادر ولّـد مصادر 

المعلومـات االلكترونيـة المتعـددة والمتوفـرة فـي المكتبـات، فصـار االتجـاه نحو أهمية اسـتخدام 
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الفهـرس اآللي.

ثانيًا : الجانب االقتصادي
إن اسـتخدام الفهـرس اآللـي سـيؤدي إلـى االرتقـاء بمسـتوى تقديـم خدمـات المعلومـات إلـى 

المسـتفيدين كافـة بمـا سـيحقق منافـع اقتصاديـة وزمنية ابتداء بـاإلدارة ومـرورا بالعامليـن وانتهاء 

بالمسـتفيدين، وهـذا سـيمكن المكتبـة مـن التواصـل بيـن مجتمع المعلومـات ومالحقـة التطورات 

أول بـأول والعمـل علـى االرتقـاء بمسـتوى العامليـن فـي المكتبة مما سـيؤدي إلى تقديـم خدمات 

متطـورة، فضـال عـن توعية مجتمع المسـتفيدين بالتطـورات الحاصلة عن طريق اسـتخدام التقنيات 

الحديثـة للحصـول علـى مصـادر المعلومـات بغية االقتصاد فـي الوقت والجهد والتواصـل مع العالم 

المعلوماتي.

ثالثا: الجانب اإلداري
لقـد أخـذت مكتبـة العتبـة العباسـية علـى عاتقها تبنـي اسـتراتيجية اإلدارة الحديثة فـي اإلتاحة 

والوصول إلى المعلومات بسـهولة وبسـرعة من خالل اسـتخدام الفهارس اآللية، وتوجه أنظارها الى 

تطويـر األنظمـة اآللية فيها.

تعريف الهم المصطلحات

تعريف التكشيف 
التكشيف لغة: رفع الشيء عما يواريه ويغطيه3. 

التكشـيف اصطالحـا: هـو دليـل منظـم للمـواد المضمنـة فـي مجموعـة الوثائـق أو المفاهيـم 

المشـتقة منهـا. وتكـون مثـل هـذه المفاهيم المشـتقة ممثلة بمداخـل في نظام معـروف أو محدد 

للبحث4.  قابـل 

وايضـا: تمثيـل نتائـج تحليـل الوثيقـة بعناصر لغـة توثيقية )صناعيـة( أو طبيعية لتسـهيل عملية 

االسترجاع5.
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تعريف المجلة 
المجلـة لغـة: مجـالت ومجـال, صحيفـة عامـة او متخصصـة في فن مـن الفنـون، دوريـة لكنها غير 

يومية5.

المجلة اصطالحا: من االنكليزية )magazine  أو journal( وهي نشرة دورية متغيرة المضمون 

تميزهـا دوريتهـا عـن الكتاب والكتيب، ومنذ ظهورها في نهاية القرن الثامن عشـر عملت على نشـر 

االبحـاث والنصوص االدبية والمقاالت النقدية والتقارير4. 

لغات التكشيف
فـي ظـل الفيـض الهائـل من المعلومـات الـذي أدى إلى الزيـادة المطـردة في كم اإلنتـاج الفكري 

بلغاته المختلفة واشـكاله المتعددة وأماكن وهيئات نشـوئه، باإلضافة إلى تعدد التخصصات وتداخلها 

وتشـتت التخصص الواحد بين مصادر معلومات مختلفة في غير المجاالت العلمية؛ كل ذلك أدى إلى 

ضـرورة إيجاد وسـيلة تسـاعد المسـتفيد على الوصـول إلى المعلومـات التي يحتاجهـا, وبذلك عملت 

مكتبتنا على تكشـيف مواضيع المجالت آليا لتحقيق االسـترجاع للمعلومات بأسـرع وقت واقل جهد.

وتنقسم لغات التكشيف الى ثالثة أقسام2: 

1. اللغة الطبيعية )الحرة( 
وهـي اللغـة غيـر المقيـدة أي ال يتم فيها التقييد بأي شـكل من أشـكال ضبـط المصطلحات كما 

يحـدث فـي المكانـز أو قوائـم رؤوس الموضوعـات وبهـذا تكون الحريـة التامة في اختيـار الكلمات 

المفتاحيـة او المصطلحـات المعبـرة عن المحتوى الموضوعي للعنـوان، إال إن لها بعض العيوب من 

ابرزهـا احتمـال وجـود عناويـن مختلفـة لموضـوع واحـد وذلك لثـراء اللغـة العربية مـن المرادفات 

اللغويـة, وايضـا تعـدد المكشـفين الـذي يرى كل منهـم كلمة مفتاحيـة مغايرة عن األخـر مما يؤدي 

إلـى تشـتت الموضـوع بعناوين ثانويـة وصيغ تعبيريـة مختلفة وبالتالي ضيـاع المعلومة.

2. اللغة االصطناعية ) المقيدة (
وهـي اللغة التي يقيد فيها المكشـف بمنهجية محـددة باعتماده على واحدة من ادوات الضبط 
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العلميـة المتاحـة مثـل قوائـم رؤوس الموضوعـات او المكانـز او خطط التصنيـف الحصرية , ولهذه 

اللغـة سـهولة تنظيم المواضيع واسـترجاعها وذلك باسـتخدام مـرادف معين واحـد لعناوين مختلفة 

تتحـدث عـن موضـوع واحـد وكذلـك تعمل علـى ترابـط الكلمات الدالليـة ببعضها وهذا يسـهل من 

عملية االسـترجاع بصورة سـريعة. 

3. اللغة المهجنة
وهـي اللغـة التـي تجمـع بيـن اللغتيـن السـابقتين , ويتـم ذلـك مـن خـالل اسـتنطاق النـص 

الموضوعـي للمـادة الـذي يكـون مبهما أو بعيدا عـن تصور الباحث وفي نفس الوقـت االعتماد على 

خطـط التصنيـف الحصريـة وقوائـم رؤوس الموضوعـات.
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المبحث الثاني 

الجانب العملي
مـع تطـور التكنولوجيـا الرقمية، أصبح من السـهل الوصـول الى المعلومات عن طريق الحاسـب 

اآللـي، إال أن تحقيـق هـذا الوصول ليس باألمر السـهل، فهناك مقدمات وسلسـلة اجـراءات ممنهجة 

البـد مـن اتباعهـا للوصول الى االسـترجاع االمثل، ولعل التكشـيف هو احد تلك االجـراءات، فإذا قمنا 

بفهرسـة مواضيـع المجـالت فـي برنامج البحث اآللي سـتواجه المكتبي  المكشـف عدة اشـكاليات، 

فلذلـك وضعنـا مـا وجدناه من مشـكالت مـع الحلول في هـذا البحث الميداني من خـالل عملنا في 

تكشـيف المجالت المحكمة في مكتبة ودار ومخطوطات العتبة العباسـية المقدسـة.

وهي كاآلتي في الفقرات أدناه: 

البحوث او المقاالت التي ال تحاكي عناوينها محتواها. . 1

اختالف التسمية للدول والمدن والتضاريس وغيرها.. . 2

اختالف التسمية للمؤتمرات. . 3

نقد المؤلفين والمحققين. . 4

ذكر العنوان بصورة مختصرة في فهرس المجلة. . 5

االخطاء الطباعية واللغوية.. 6

كلمة رئيس التحرير.. 7

وسنبحث كل فقرة على حده، وكاآلتي: 

1- البحوث او المقاالت التي ال تحاكي عناوينها محتواها
فـي اغلـب المجـالت تكثـر عناويـن البحـوث المبهمـة والتـي تختلـف عـن مضمـون البحـث او 

المقـال، فعلـى سـبيل المثـال نـرى في مجلة المجمـع العلمي بدمشـق في اعدادها في عشـرينيات 
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القـرن الماضـي مقـاال يتحدث عن العقيدة البوذية والبرهمية في قصـة يذكرها صاحب المقال وكان 

عنـوان ذلـك المقـال )لقـط العلـم(، فلـو اراد المسـتفيد أن يبحـث عـن الديانـة البوذيـة والبرهمية، 

والعنـوان الـذي اوردنـاه كمثـال مذكور في قاعدة بيانـات برنامج البحث االلي كما هو، دون االشـارة 

الـى مضامينـه، فلن يتسـنى للباحث الوصول الى ما يريد، فيجب ذكـر عنوان الموضوع االصلي الذي 

فـي داخـل البحـث أو المقـال، وإيجـاد كلمـات دالليـة مناسـبة توضع في وعـاء كشـاف المحتويات 

والكلمـات الداللية،

ومنهـا أيضـا مـا ورد في نفس المجلة تحت عنـوان )االوضاع العصرية(، فلـو اخذنا بعين االعتبار 

أن المقـال منشـور فـي حزيـران من عـام 1921م في مجلة تصدر في دمشـق وكاتـب المقال عراقي 

مـن بغـداد، فبالتأكيـد سـينصرف ذهن القارئ حـول التغيرات البيئيـة او االجتماعية او السياسـية او 

االقتصاديـة فـي العـراق او سـوريا، وهـذه التغيـرات حصلـت بعـد الحـرب العالمية االولـى، لكن ما 

إن نقـرأ الموضـوع حتـى نجـده يتحـدث عـن الكلمـات االجنبية فـي اللغـة العربية ومـا يقابلها من 

الكلمـات العربيـة ترجمـة ومعنـى، فكيف للباحـث في برنامج البحـث االلي ان يجد هكـذا عناوين 

لـو احتاجهـا فـي بحـث له حـول اللغـة العربية ومـا يقابلهـا من كلمـات أجنبيـة إذا كتبـت بعنوانها 

الرئيــسي المذكـور أعـاله، بعيـدا عـن مضمون ما يريـد أن يتحدث عنـه صاحب المقـال..! فالعنوان 

هـو احـدى وسـائل تحديـد موضـوع البحث، وهـو ايضا احدى طـرق السـترجاع البحـث، وبالتالي ال 

يمكـن االعتمـاد عليه فقـط لتحقيق االسـترجاع االمثل.

2- اختالف التسمية للدول والمدن والتضاريس وغيرها.
وهـذه أيضـاً مـن األمـور التي تواجـه المفهرس، وكمـا قلنا المجـالت القديمة، فهـي تحتوي على 

ترجمـة قديمـة للمـدن مثـال ذلـك مدينـة مجريط في مجلـة المجمـع العلمي العربي بدمشـق في 

مقـال بعنـوان )غابـر األندلـس حاضرهـا(، فلـو كتبت كما فـي العنوان الرئيســي هكـذا دون ترجمة 

االسـم الحديـث وهـو مدريد كيف يتسـنى لبرنامج البحـث االلكتروني أن يجد مـادة مدريد تاريخيا 

لـو أراد البحث عنها.

 وأيضاً ذكر اسـم باريس تكتب باريز او فرنسـا تكتب فرنسـة أو فنلندا تكتب فينلنديا أو هولندا 

تكتـب هوالنده، فالبد أن تكتب بأسـمائها الحالية مـع كتابة النص االصلي للموضوع.
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 وأما التضاريس الجغرافية, فنجد في مجلة جامعة اهل البيت )ع( العدد 6 لسـنة 2008م ورود 

عنـوان انشـاء )لـي صو( على مجرى نهـر دجلة والمبادئ القانونية لمجاري الميـاه الدولية, دون ذكر 

لفظة )سـد( او الدولة التي انشـئ فيها، اال ان المتداول بين السـنة الناس )سـد اليسـو(، وهو ما قد 

يغيـب عن ذهـن الباحث ورودها بالصيغة التـي ذكرت في المجلة.

3- اختالف التسمية للمؤتمرات.
المؤتمـرات اللغويـة واالدبية وكذلك االتفاقيات العسـكرية أو المؤتمرات السياسـية فهي تحتوي 

علـى مـادة جيـدة تنفـع الباحثيـن فيمـا لـو بوبـت ضمـن اسـمائها األصليـة اضافـة الـى تسـمياتها 

المتداولـة، بحيـث  يمكـن اسـترجاعها بسـهولة، وللتوضيـح اكثر نـورد المثاليـن ادناه: 

أوال: المؤتمرات اللغوية واألدبية.
وتنشر غالباً في أواخر المجالت، ومعظمها ال تشير إلى عنوان المؤتمر بصورة صريحة. 

ومثـال ذلـك مـا ورد فـي مجلـة المنهـاج العـدد 29 سـنة 2003م  )المؤتمـر األول لمجمـع اللغة 

العربيـة فـي دمشـق المنعقـد مـن 27 – 31 تشــرين األول عام 2002م تيسـير تعليـم النحو( حيث 

لـم تنشـر المجلـة البحوث إال بشـكل مختصر وبعنوانه الـذي ذكرناه لكن مع هذا الشـكل المختصر 

كانـت المـادة نافعـة للمسـتفيدين. نعـم البحـوث تنشـر الحقـا، لكـن مـا يهمنـا هـو اكتتـاب كل ما 

يوجـد فـي حـوزة المجلـة مـن مواضيـع، وان كانـت صغيـرة بسـيطة ويسـيرة، فربمـا هـي غايـة مـا 

ينشـد الباحـث علـى نزرها، وقلـة معلوماتها.. ومثلها الكثيـر فينبغي أال تهمل هـذه العناوين إطالقا، 

ويسـتنطق منهـا كلمـات داللية تدعم االسـترجاع.

ثانيا: االتفاقيات أو المؤتمرات السياسية
 وهـذه االتفاقيـات أو المؤتمـرات تعقـد بيـن هـذه الـدول باسـم رؤسـائها أو وزرائهـا أو باسـم 

الدولـة أو المدينـة التي تشـهد وقوع االتفاقية أو وقوع المؤتمر...الـخ، فتصبح تلك االتفاقية أو ذلك 

المؤتمـر مشـهور ومعـروف بمسـمى واحـد مـن واقع ذلـك المـكان أو تلك األسـماء، لكـن األمر في 

المجـالت المحكمـة يأخذ طابعا رسـميا في نشـر وقائع هـذه االتفاقية فنرى المجالت تنشــر عنوان 

لتلـك االتفاقيـة أو ذاك المؤتمـر بصيغته الرسـمية دون اإلشـارة إلى تلك المسـميات.
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 لكـن مـا يخصنـا هـو اإللمـام بهـذه االمـور إلمامـاً جيـداً، وكتابة كلمـات دالليـة لتلـك االتفاقية 

تتناسـب مـع شـهرتها, ومثـال ذلك ما ورد في مجلة دراسـات الخليج والجزيرة العربيـة العدد الثالث 

سـنة 1975م  تحـت عنـوان: )االتفاق اإليراني لحـل الخالفات بين البلدين الموقع من صدام حسـين 

نائـب رئيـس مجلـس قيادة الثورة في العراق وشـاه ايران محمد رضا بهلوي( وتشـتهر هذه االتفاقية 

باسـم اتفاقية الجزائر!!.

4-  نقد المؤلفين والمحققين.
 تسـمي المجـالت هـذا الباب كال حسـب رؤيتهـا فمنها ما تسـميه مراجعات او قـراءة في كتاب 

او آراء وأنبـاء او العـرض والنقـد والتحليـل وهكـذا.. وبالنهاية هي نقد وتحليل عـن الكتاب ومؤلفه.. 

وهـذا ايضـا ال يخلـو مـن معلومـة مهمة أو ترجمة لشـخصية المؤلف او شـخصيات أخـرى أو إظهار 

اخطـاء تحقيقيـة للكتـاب وذكـر التصحيحات لها، هـذا مع العلم أن أغلب تلـك العناوين هي مغايرة 

للموضـوع، فالبـد للمكشـف مـن اإلشـارة والتوضيـح والذكـر لمـا بداخـل ذلـك البـاب مـن مواضيـع 

وعناويـن, مثـال ذلـك مـا ورد فـي مجلـة دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة تحـت عنـوان )تاريخ 

الكويـت( وهـو نقـد وتحليـل لكتاب )تاريخ الكويت( الـذي الفه الدكتور احمـد مصطفى ابو حاكمة 

وراجعـه حمـد الجاسـم، وقـد ذكـر المراجـع أشـياء مـن التاريخ اغفلهـا مؤلـف الكتاب، منهـا حادثة 

الهجـوم علـى كربـالء التي وقعت في سـنة 1216هـ، حيـث بين المراجع تفصيال كامال لها ولألسـباب 

التي دعـت الى ذلـك الهجوم.

  ولوجـود الكثيـر مـن األمـور التـي يجـب أن تذكـر كترجمـة شـخصية مـا أو حـادث مـا، أو أمـر 

تاريخـي، لـذا وجـب علـى المكشـف أن يذكـر تلـك المواضيـع مـن خـالل اسـتنطاق كلمـات داللية 

تحاكـي مـا كتبـه الناقـد او المراجـع وبالتالـي نسـهل فيهـا للباحـث عمليـة االسـترجاع، ونوفـر عليه 

والوقت. الجهـد 

5- ذكر العنوان بصورة مختصرة في فهرس المجلة. 
فـي بعـض المجـالت يكتـب العنـوان مختصرا فـي صفحة فهـرس المجلـة، فلو اكتفى المكشـف 

بذكـر مـا ورد فـي الفهـرس، لفقد الموضـوع الكثير من معناه. مثـال ذلك ما ورد فـي مجلة المصباح 
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العـدد 27 سـنة 2016م  موضوعـا بعنـوان )هيمنـة الهويـة اإلسـالمية وخصوصيتهـا دراسـة في ضوء 

القـرآن الكريـم (، امـا فـي صفحـة فهـرس المجلـة فقـد كتـب العنـوان )هيمنـة الهويـة اإلسـالمية 

وخصوصيتهـا( فقـط. فنالحـظ ان عنـوان البحث المذكور فـي صفحة فهرس المجلة ال يشـير الى انه 

بحثـا مـن علـوم القرآن، فالبـد هنا مـن ذكر العنـوان كامال.

6 - األخطاء الطباعية واللغوية
 وهنـا ال تخلـو البحـوث التـي فـي المجالت مـن األخطـاء الطباعيـة واللغوية التي تغيـر المعنى 

شـكالً ومضمونـاً، وتضر البحـث والباحث.

وعليـه؛ البـد مـن التعامل بشـكل موضوعي مع البحث من خـالل التنبيه على الخطـأ في برنامج 

البحـث االلـي، وتصحيحـه علـى جانـب الورقة فـي المجلـة األم إن أمكن ذلـك، واألخطـاء تكون في 

األعـم األغلـب مـن كلمـة واحـدة أو خطاء في تاريـخ ما، والبد مـن االلتفات الـى ان اغلب المجالت 

تذكـر التصحيحـات الطباعيـة او اللغويـة في آخـر المجلة أو في العـدد الذي يليه.

7- كلمة رئيس التحرير.
 تسـتخدم أغلـب المجـالت عنوانا ثابتا لكلمـة رئيس التحرير، فتطلق عليهـا كلمة العدد او كلمة 

رئيـس التحريـر ومـا الـى ذلـك، وهـذه الكلمة قـد تتعدى سـرد محتويات ذلـك العـدد لتتضمن بحثا 

مفيـدا أو مقـاال سـديدا ينفع المسـتفيد, وهنا ايضا على المكشـف اسـتنطاق كلمـات داللية تحاكي 

مقالـة رئيـس التحريـر. مثـال ذلـك كلمـة رئيـس التحرير فـي مجلة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية 

العدد 17 سـنة 1990م فرئيس التحرير يتحدث عن الفقير والمسـكين وحقوقهم في القران الكريم, 

فالبـد هنـا أيضا من اسـتنطاق النص واسـتخراج كلمات داللية مناسـبة. 
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الخاتمة
وسندرج فيها اهم النتائج والتوصيات: 

اوال: النتائج
تحقيق التكشيف االمثل لمصادر المكتبة.. 1

االرتقاء بنمط الخدمات التي تقدمها المكتبة.. 2

حصـول المكتبـة علـى مرتبـة رفيعـة بيـن االوسـاط المكتبيـة كون هـذا العمل يحقـق قفزة . 3

نوعيـة فـي العمـل المكتبي.

حصـول الموظـف المكشـف علـى خبـرة جيـدة فـي المصـادر التـي تسـهل عليـه خدمـة . 4

المسـتفيد.

ثانيا: التوصيات
اختيار الموظفين الذين يتمتعون بعلمية ومعلوماتية عالية للعمل على التكشيف.. 1

التنسـيق والعمـل بيـن المكتبـات لتوحيـد الجهـود حـول طـرق التكشـيف وايجـاد وسـائل . 2

االتصـال فيمـا بينهـا عمليـا حـول العمـل المشـترك للحصـول علـى المعلومـة توفيـرا للوقت 

والمال. والجهـد 

االجتمـاع الـدوري أسـبوعيا للمكشـفين حـول الكلمـات المفتاحيـة أو الداللية المسـتخدمة . 3

لموضـوع جديـد, أو االتفـاق حـول نمـط الكلمـات الداللية المسـتخدمة.

االسـتعانة باألسـاتذة ذوي االختصاصـات العلميـة السـتخراج كلمات داللية لألبحـاث العلمية . 4

الدقيقة.

عـدم االعتمـاد علـى بعض الكلمـات الداللية التي باتـت تضيفها بعض المجـالت ألنها بعيدة . 5

عن صلـب الموضوع.
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اعتمـاد اللغـة المهجنـة فـي التكشـيف كونهـا ذات مرونـة فـي اسـتنطاق الكلمـات الداللية . 6

لبعـض المواضيـع ذات الطابـع اللغـوي المبهـم.

عمل ضبط استنادي محلي ألسماء المؤتمرات والدول والمدن والتضاريس.. 7

يكـون عمـل المكشـفين ضمـن قاعـة المطالعة الرئيسـية بالقرب مـن الباحثيـن وذلك لفهم . 8

أفكارهـم مـن خـالل سـؤالهم عن المـادة التي يبحثـون عنها.
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الُمسَتخّلص
يُعـدُّ معيـار وصـف المصـادر وإتاحتهـا )RDA( فـي البيئـة الرقمية أحـد التوّجهـات الحديثة في 

مجـال الفهرسـة، الـذي يفـرض علـى المكتبـات ضـرورة اعتمادهـا وإعـداد المفهرسـين وتجهيزهـم 

للتعامـل معهـا واتقانهـا فـي ظـلِّ تعاظـم العمل فـي البيئـة الرقمية. 

جـاءت هـذه الدراسـة للتعـرِّف على تجربـة مركز الفهرسـة ونُظـم المعلومات في مكتبـة العتبة 

سـة فـي التحويـل من قواعد AACR2 إلـى RDA، وماهي أهميـة التحويل والوقوف  العباسـيّة المقدَّ

علـى التحّديـات التـي واجهـت المفهرسـين عنـد عمليـة التحويـل، والخطـوات التـي تـمَّ اتخاذهـا، 

والمعالجـات التـي تـمَّ وضعهـا فـي حـال اسـتحداث قواعـد جديـدة للحقـول الخاصـة بالتسـجيالت 

والسـتناديه. الببليوجرافيا 

وقـد اعتمـدت الدراسـة على المنهج الوصفي )دراسـة حالة(، واسـتخدمت أدوات جمع البيانات 

»المالحظـة والمقابلـة فضالً عـن المراجع وأدبيات الموضوع« السـتكمال متطلِّبات الدراسـة، بهدف 

الخـروج بنتائـج تعكـس مـدى نجـاح التجربـة، ووضـع المقترحـات والتوصيـات ألفضل الممارسـات 

واإلجـراءات والمعالجـات، التـي تـمَّ تجربتهـا، والتـي يمكـن أن تعتمدهـا المكتبـات األخـرى فـي 

خطواتهـا نحـو التحويل.

مة مقدِّ
إن التطـور التكنولوجـي الكبير التي تشـهده بيئـة المكتبات والمعلومات جعلت اإلقبال والنشـر 

يـزداد يوًمـا بعـد يـوم ممـا مهـدت الطريق للمسـتفيدين واخصائـي المعلومـات التعامـل معها بكل 

سـهولة ويسـر. وللخدمات الفنية في المكتبة نصيب في هذا التطور من خالل نشـر معايير وأنظمة 

جديـدة توافـق المبادئ الدوليـة الجديدة وخاصة في الفهرسـة الوصفيـة والموضوعية، حيث يمكن 

اسـتخدامها في مجتمع المكتبات حين تكاثفت جهود المعنين لنشـر معيار جديد للفهرسـة معتمد 

.AACR2 ليأتي مسـاند لنظام الفهرسـة األنجلو أمريكية
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مشكلة الدراسة: 
تُعـدُّ عمليـة الفهرسـة الوصفية من العمليات االجرائية المهمة فـي العمل المكتبي فهي تعد من 

صميـم العمـل الفنـي في المكتبات وتعـد حلقة الوصل بين اوعية المعلومات والمسـتفيدين لكونها 

تيسـر وصـول المصـادر للمسـتفيدين بأسـرع وقـت واقـل جهد ومـن دونهـا تصبح المكتبـات مجرد 

مخـازن ألوعيـة المكتبـات. وقـد زادت اهميتهـا مع بـروز دور الفهارس بشـكل كامل بعـد التطورات 

التـي شـهدها عالـم المكتبـات وانفجـار المعلومات فـي مختلف التخصصـات الموضوعيـة واللغات 

وأشـكال المصـادر التـي تنشـر بهـا، اذ لـم تعـد االشـكال التقليديـة )الكتـب – الدوريات – الرسـائل 

الجامعية...الـخ( هـي الشـكل الوحيـد بـل ظهـرت أشـكال أخـرى لنقـل المعلومـات وتداولهـا والتي 

تتمثـل بالمصـادر اإللكترونيـة بمختلـف اشـكالها، مـن خـالل االعتماد علـى قواعد جديدة للفهرسـة 

تمثلـت بــ RDA. وقـد حرص مركز الفهرسـة ونُظـم المعلومات علـى إدخال التطـورات الحديثة في 

سـة واتاحتها  إجراءاتـه الفنيـة لتحسـين جودة فهارس مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباّسـية المقدَّ

علـى شـبكة االنترنـت، ومـن هـذا المنطلـق تحاول الدراسـة ابراز مشـكلة الدراسـة من خـالل عرض 

 AACR2 تجربـة مركز الفهرسـة ونُظـم المعلومات في عملية التحويل من تطبيقات قواعد الفهرسـة

الـى قواعـد الفهرسـة الحديثة RDA، وبيـان التحديات التـي واجهتها في أثناء عمليـة التحويل وأهم 

التدابيـر والمعالجـات التـي إتخذتهـا للحيلولـة دون حـدوث اي إرباك او خسـائر في العمل.

أسئلة الدراسة: 
1 ما أسباب تطبيق معيار RDA في مركز الفهرسة ونُظم المعلومات؟

2.ماهي التدابير التي تم اعتمادها في عملية التحويل ؟

3. مـا طبيعـة البرامـج التدريبيـة التي تم اعتمادها فـي تأهيل وتدريب المفهرسـون في المركز؟ 

وماهـي مسـتويات البرامج التدريبية المعـدة لهذا الغرض؟

4. ماهـي التحديـات والصعوبات التي واجهها المفهرسـون خالل عملية التحويل منAACR2الى

RDA؟

5. هـل هنـاك متابعـة مـن قبـل المفهرسـين للتطـورات الجاريـة فـي مجـال الفهرسـة الحديثـة، 

وماهـي الوسـائل المسـتخدمة لذلـك؟
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أهمية الدراسة: 
تتمثّـل أهّميـة البحـث في بيان طبيعة التغييـرات والتعديالت التي خضعت لها قواعد الفهرسـة، 

والتأثيـر الـذي طـرأ علـى عمـل المفهرسـين العامليـن في مركـز الفهرسـة ونُظـم المعلومـات التابع 

سـة، وكيفية وضـع الحلول للصعوبـات التي تعرض  لمكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباّسـية المقدَّ

.RDA إلى AACR2 المفهرسـون لهـا فـي أثناء عمليـة التحويل مـن

أهداف الدراسة: 
1.التعرّف على طبيعة التغيير والتطوير الذي خضعت له قواعد الفهرسة الحديثة.

.RDAو AACR2 2.التطرّق إلى نقاط االختالف بين

3.التعـرّف علـى األسـاليب المعتمـدة فـي تطويـر مهـارات العامليـن فـي مركـز الفهرسـة ونُظـم 

المعلومـات.

4.تحديـد الصعوبـات التـي واجهها موظَّفو مركز الفهرسـة ونُظـم المعلومات، وكيـف تمَّ التغلّب 

. عليها

5. التحديـات والصعوبـات التـي واجهـت المفهرسـون اثنـاء عمليـة التحـول مـن ACCR2 إلـى

RDA؟

مجتمع الدراسة: 
موظَّفو قسـم الفهرسـة وقسـم التدقيق والضبط االسـتنادي في مركز الفهرسـة ونُظم المعلومات 

سـة. بمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدَّ

منهج الدراسة وادوات جمع البيانات: 
   إعتمـدت الدراسـة المنهـج الوصفـي )دراسـة حالـة(، واسـتخدمت مـن أدوات جمـع البيانـات 

)المالحظـة والمقابلـة( فضـالً عـن المراجـع وأدبيـات الموضوع.

الدراسات السابقة: 
 ،)RDA(هنـاك العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت فـي محتواهـا قواعـد وصـف المصـادر
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وتناولتالعديـد مـن األمـور التـي تخص هـذه القواعد ومـدى تأثيرها فـي التسـجيالت المطروحة في 

فهـارس المكتبـات، ومـن هـذه الدراسـات مـا يأتي: 

1. هشام شريف شمندر أحدث معايير الفهرسة للمستقبل الرقمي2011م.

تتحـدث الدراسـة عـن ثـورة التغييـرات التـي حدثـت فـي بيئـة المعلومـات، والتـي وضعت 

ُه معيار جديد ينشـر  يـة. وعرَّفـت RDA بأنَـّ يـات جدِّ متخصصيفهرسـة المعلومـات أمـام تحدِّ

قواعـد فهرسـة بقواعد متطـّورة من قواعد الفهرسـة األنجلو أمريكية الجيـل الثاني المعروفة 

بــ. AACR2 )شـمندر، هشـام شـريف )2011(. أحـدث معايير الفهرسـة للمسـتقبل الرقمي.)

RDA- 2. محمد مهدي، تقرير حول ورشة معايير وصف واتاحة المصادر

شـمل هـذا التقريـر أهـم النقـاط والموضوعـات التـي طُرَِحـت فـي ورشـة االتحـاد العربـي 

 RDA( معايير وصف واتاحـة المصادر )للمكتبـات والمعلومـات، والتـي جاءت تحت عنـوان

فـي الدوحة. 

وركَّزت الورشة على: معايير وصف المصادرواتاحتها واتجاهاتها الحديثة.

الهدف من التغيير باإلضافة إلى معيار وصف المصادرواتاحتها، دوافع التغييرالى المعيار.

.RDA( مهدي،محمد، تقرير حول ورشة معايير وصف واتاحة المصادر(

ولقـد حصلـت اإلفـادة كثيـراً من هذه الدراسـات في إعداد هـذا البحث من حيـث التعرف على 

هـذا النظـام الجديـد الـذي أحدث تطـور ونقلة كبيرة فـي المكتبـات ومراكز المعلومـات، فضالً عن 

تسـهيل االجـراءات لمتخصصـي المعلومات والمسـتفيدين، وكذلك توضيح مبـررات التحول إلى هذا 

النظام.

اإلطار النظري: 
نتيجـة التغيـرات التي تشـهدها بيئـة المعلومات مـع التطور السـريع لألنترنت، واالتجـاه الكبير 

نحـو النشـر االلكترونـي الحاصـل بسـبب ظهـور المصـادر االلكترونيـة، تعـرض متخصصـو فهرسـة 

المعلومـات لتحديـات كبيـرة. فبعـد المشـكالت التـي واجهتهم من عـدم قدرة نظـام AACR2 على 

التعامـل مـع المصـادر المتاحـة عبـر شـبكة االنترنـت ومـع النظـم المعتمدة، وعـدم ثبـات وتوافق 
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تطبيـق قواعدهـا فـي بيئة النشـر االلكترونـي تكاثفت جهود المعنيين لنشـر معيار جديد للفهرسـة 

يتوافـق مـع التطـور االلكتروني السـريع فظهـر معيار )RDA( لقواعد الفهرسـة فـي مختلف البيئات 

وااللكترونية. المكتبيـة 

 :Cataloging الفهرسة
يمكـن تعريـف الفهرسـة بأنها مجموعة من القواعد واألسـس التي يمكن بها وصـف المواد التي 

تقتنيهـا المكتبـة وترتيبها بطريقة تيسـر الرجوع إلـى أي منها عند الحاجة.

ويقصـد بالفهرسـة: اإلعـداد الفنـي أو الببليوجرافيـا ألوعيـة المعلومـات بهـدف التعـرف عليهـا 

والوصول إلى أي منها بسـرعة وسـهولة ويسـر، فمن الضروري عند فهرسـة ترتيب وتنظيم )فهرسـة( 

المـواد المكتبيـة االعتمـاد علـى قواعد مقننـة ومتعارف عليها، شـريطة توافر التقنيـن لضمان وحدة 

التطبيـق مـن جانـب المفهرسـين، ووحدة االسـتيعاب من جانب المسـتفيدين مـن المكتبة.

الفهرسـة الوصفيـة هـي وصـف للكتـاب أو المـادة في شـكلها الفيزيائـي المحسـوس على وفق 

تفـق عليهـا عالميـا، تحدد عنـوان الكتاب وبيان المسـؤولية مـن مؤلَّف، ومترجـم، ومقدم،  معاييـر مَّ

ومحقـق، وبيـان الطبعـة، والمجلـد وغيرهـا مـن البيانـات المرتبطـة بالعمـل؛ حيـث تبيَّنـه وصفـاً 

ببليوغرافيـاً؛ مثـل توضيح مكان النشـر والناشـر وسـنة النشـر وعـدد الصفحات والحجـم والواصفات 

والتبصـرات وغيرهـا ممـا يرتبـط بالوصـف المـادي للكتـاب أو الوعـاء المعرفي

أمـا الفهرسـة الموضوعيـة فهـي التـي تختـص بتصنيف المـادة أو الوعـاء المعلوماتـي من حيث 

الموضـوع واالختصـاص على وفق نظم تصنيف وتكشـيف متفق عليها عالميـاً؛ مثل خطط التصنيف 

وقائمـة رؤوس الموضوعـات و المكانز، مّما يسـّهل اسـترجاع المادة المطلوبـة في أقل زمن وتكلفة  

جهد. وأيسر 

الفهرسة االلكترونية
هـو حاسـب آلـي ُخزنـت فيـه بيانـات وصفيـة وموضوعيـة عـن مصـادر المعلومـات الموجـودة 

فـي المكتبـة، ويمكـن اسـترجاع تلـك البيانـات عـن طريـق عـّدة مداخـل؛ مثـل المؤلّـف، والعنوان، 

والموضـوع، والكلمـات المفتاحيـة.
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وهـو أحـد األشـكال الحديثـة للفهـارس، وظهـر بعـد اسـتخدام الحاسـوب فـي أعمـال المكتبات 

ومراكـز المعلومـات، بشـكل عـام وأعمال الفهرسـة بشـكل خاص. 

 الدوافـع الرئيسـية وراء التحول من الفهارس التقليدية إلـى الفهارس االلكترونية:  تكمن الدوافع 

الرئيسـية وراء التحـّول مـن الفهـارس التقليديـة البطاقيـة إلى الفهارس في شـكلها المحوسـب بصفة 

عامة إلى الرغبة في:  

إمداد المستفيدين بنقاط إتاحة أكثر.	 

تحسين كفاءة الفهرس.	 

تعليل مشكالت تزايد تكاليف صيانة الفهارس البطاقية.	 

الكم الضخم من المعلومات المخزَّنة.	 

الكفاءة العالية في االسترجاع.	 

إخراج الفهارس بأشكال مختلفة.	 

سرعة الحصول على البيانات.	 

التحديث الفوري للبيانات. 	 

الحصول على البيانات مطبوعة جاهزة.	 

إمكانية الترتيب والفرز المتعدد.	 

وهنا يتبادر في أذهاننا سؤال: 

هل جاء  RDA كبديل لـ AACR2 ؟. 1

أم أنُه في األساس RDA بُني على AACR2 ؟

 AACR2 فـي البـدء، علينـا أن نلقـي الضوء على قواعد الفهرسـة األنجلـو األمريكية حيـث تُعرّف

علـى أنَّهـا القواعـد المقّننة التـي يتم االعتماد عليها فـي عمل الوصف الببليوغرافـي لألوعية أي كان 

شـكلها، وهـذه القواعـد هي األسـاس الـذي يضمن توحيد الممارسـات فـي كّل حقول الفهرسـة بدءاً 

بالمداخـل وحتـى اإلتاحـة. فهـذا التوحيـد يضمـن الطريقـة نفسـها فـي أداء العمـل مهمـا اختلفت 
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المكتبـات واختلفـت أنواعها. كمـا تتميـزAACR2 بالعديد من

الميزات ولعّل أهمها ما يأتي: 
1. توفير تقنين موحد إلعداد الجانب الوصفي للمداخل الببليوغرافية.

2. العالم يتطور ويتغير وهذا التغير قد طال جذور مجال المكتبات ليحاكي التغير العالمي.

3.توفير طرق استرجاع متعددة.

 ،RDA أّدت الى ضرورة التّحول الى )AACR2( وفي المقابل ثمة عيوب لهذه القواعد
مها:  من أهَّ

1.لم تستطع استيعاب هذه التغييرات بشكل منطقي ومتسق.

2.غير قابلة للتوسع أصالً.

3.لـم تسـتطع توفيـر كل أسـاليب االسـترجاع التي يبحـث بها المسـتفيدون مع تطـورات العصر 

والتكنولوجيا.

أمـا إذا آتينـا للحديـث عـن معيـار RDA الذي هو محـور حديثنا؛ فهـو مجموعة من اإلرشـادات 

والتعليمات

لصياغـة البيانـات التـي تدعـم اكتشـاف المصـادر، وتغطـى التعليمـات جميـع أنـواع المحتـوى 

والوسـائط، وتسـتخدم لوصـف كل المصادر الرقميـة والتناظرية وإتاحتها. وهـو يعتبر امتداد لقواعد 

الفهرسـة األنجلـو أمريكيـة؛ حيـث يحقـق RDA مجموعـة من األهـداف منها: 

1. اإليجاد: أي إيجاد المصادر التي تناظر أو تقابل استراتيجية بحث المستفيد.

2. تحديـد الهويـة: أي التأكيـد بـأنَّ المصـدر الموصوف يقابـل المصدر الذي يتـم البحث عنه؛ أو 

للتمييـز بين مصدريـن أو أكثر لهما الخصائص نفسـها.

3. االختيار: أي اختيار المصدر الذي يناسب احتياجات المستفيد.

4. اإلتاحة: أي اقتناء أو الوصول إلى المصدر الموصوف.

5. مواكبة تطّورات التكنولوجيا و النشر اإللكتروني المتزايد.
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6. كما يتميّز معيار RDA بالعديد من المميزات، أهمها: 

- التركيز على أجزاء المعلومات التي من المحتمل أن المستفيد يريد معرفتها.

- كمـا أنّهـا تشـجّع علـى العالقـات الوصفية بين المـوارد المرتبطـة والمصادر واألشـخاص أو 

الهيئـات التي سـاهمت في إنشـاء هـذا المصدر.
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RDA)1( و AACR2  مقارنة بين

ت
عنصر 

المقارنة
مالحظاتAACR2RDAحتى تحديثات 2005

هيئة اإلصدار1

 Joint Steering Committee for the

Revision of AACRالمكونة من: 

·         الجمعية األمريكية للمكتبات.

·         المكتبة البريطانية

·         اللجنة االسترالية للفهرسة.

·         مكتبة الكونجرس.

·    المعهد المرخص الخصائى 

المكتبات والمعلومات )إنجلترا(.

·         اللجنة الكندية للفهرسة.

 Joint Steering

 Committee for the

 Development of

RDA
·    الجمعية األمريكية 

للمكتبات.

·         المكتبة البريطانية

·         اللجنة االسترالية 

للفهرسة.

·         مكتبة الكونجرس.

·    المعهد المرخص 

الخصائى المكتبات 

والمعلومات )إنجلترا(.

·         اللجنة الكندية 

للفهرسة

تغيير اسم اللجنة من 

لجنة التوجيه المشتركة 

لمراجعة AACRإلى لجنة 

التوجيه المشتركة إلعداد 

)RDA(

)1( محمد عبد الحميد معوض. مقارنة بين AACR2 وRDA. 1 متاح في
http: // www.slideshare.net/muawwad/rda-aacr2
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2
البناء 

والتكوين

يتّكون من قسمين أساسين يضّمان 

19 فصالً: 

Description القسم األول: »الوصف

ويضم 13 فصالً من )1-13( والفصل 

األول قواعد عامة، والفصل 13 يخصص 

للفهرسة التحليلية، والفصول من 

2-12 يخصص كل منها لوصف مصدر 

معلومات )منفردات، مواد خرائطية، 

مخطوطات، موسيقى مطبوعة.. إلخ(

القسم الثاني: “الرؤوس والعناوين 

المقننة واإلحاالت ويضم 6 فصول 

لمداخل األشخاص والهيئات واألماكن، 

والعناوين المقننة، واإلحاالت.

المالحق: يذيل التقنين بخمسة 

مالحق.

يتكّون من 10 أقسام 

رئيسة تضم 37 فصالً، تمَّ 

إعداد 27 منها فقط.

األقسام من 1-4 خاصة بـ 

“تسجيل الخواص”

األقسام من 5-10 خاصة بـ 

“تسجيل العالقات”

المالحق: يذيل التقنيين بـ 

12 ملحقا.

الفصول من 14ـ 19 فى 

)AAC2( خالية أي لم 

 )RDA( تستخدم , أما

فهناك ثالثة أقسام لم تعد، 

إلى جانب بعض الفصول 

فى بعض األقسام األخرى.

نقاط اإلتاحة3

يغطي نقاط تتعلق بـ: 

األشخاص، و األشخاص المشاركين

الهيئات على اختالف أنواعها

العناوين المقننة

ويتبّنى أساساً فكرة المدخل الرئيس 

)شخص/ هيئة/عنوان( والمداخل 

اإلضافية )أشخاص مشاركون / هيئات/ 

عناوين...إلخ(

يعطى تعليمات لبناء 

نقاط اإلتاحة المفّضلة 

والمختلفة لألعمال، 

والتعبيرات، واألشخاص، 

والعائالت والهيئات، كما 

يعطى تعليمات وإرشادات 

الستخدام العنوان نفسه، 

أو العنوان الموازى أو 

العنوان المختلف كنقطة 

إتاحة، وال يعطى تعليمات 

بشأن العناصر األخرى 

كنقاط إتاحة ولكن يترك 

للهيئات التي تستخدم 

)RDA(تحديد العناصر 

اإلضافية وفقا الحتياجات 

المستفيدين

اختفت من تقنين 

)RDA(فكرة المدخل 

الرئيس والمداخل 

اإلضافية.
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4
مستويات 

الوصف

يوجد ثالثة مستويات للوصف هي: 

المستوى األول: ويشتمل على الحد 

األدنى للحقول وعناصر البيانات 

المطلوبة فى الوصف.

المستوى الثاني: وهو أكثر تفصيال من 

المستوى األولى ويضم حقول الوصف 

الثمان مع حذف بعض العناصر داخل 

بعض الحقول.

المستوى الثالث: وهو المستوى األكثر 

اكتماالً الذي تستخدم فيه جميع 

الحقول والعناصر وتطبيق كل القواعد 

الواردة بالتقنين والتي تنطبق على 

المصدر الموصوف

يوجد مستويان للوصف 

هما: 

المستوى األول: العناصر 

البؤرية التي توجد فى 

بداية كل قسم من أقسام 

التقنين. وهى تمثّل الحد 

األدنى من العناصر التي 

تحدد هوية التسجيلة 

وتصفها )انظر ملحق ب(.

المستوى الثاني: تطبيق 

كل القواعد الواردة 

بالتقنين على المصدر 

الموصوف

يضع )AACR(الوصف 

فى ثمانية حقول أساسية 

تتخذ ترتيبا معنياً ويضم 

كل حقل بداخله مجموعة 

من عناصر البيانات، 

يفصل بينها عالمات ترقيم 

)RDA( محددة، أما

فيضع عناصر البيانات فى 

شكل جدولي دون االلتزام 

بترتيب حقول أو عالمات 

ترقيم. )انظر ملحق أ(.

5
عناصر 

البيانات

عناصر البيانات األساسية لتحديد هوية 

المصدر الموصوف، ممثلة في نقاط 

إتاحة بالشخص أو الهيئة أو العنوان 

إلى جانب ثمانية حقـول للوصف.

عناصر البيانات فى هذا 

التقنين تزيد عن عناصر 

البيانات المحددة فى 

AACR)انظر البناء 

والتكوين(

تم إضافة عناصر بيانات 

جديدة )أنظر الملحق أ( 

النماذج واألمثلة فى هذه 

الدراسة.

6

مصادر 

المعلومات 

المغطاة

الكتب /المواد الخرائطية / 

المخطوطات/ الموسيقى المطبوعة 

/ التسجيالت الصوتية/ التسجيالت 

المرئية / المصادر اإللكترونية / المواد 

المرسومة / المواد ثالثية األبعاد/ 

المصغرات / المصادر المتتابعة

جميع مصادر المعلومات 

)AACR2( الواردة فى

باإلضافة إلى المصادر التي 

يمكن أن تصدر مستقبالً 

)أنظر األهداف والمبادئ(
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المصطلحات7

 )AACR( تطورّت المصطلحات فى

عبر تاريخه من الطبعة األولى 

الصادرة عام )1967( حتى الطبعة 

الثانية الصادرة عام 1978 بتحديثاتها 

المتعددة التي كان آخرها عام )2005( 

وقد استخدم فى الطبعة الثانية 

مصطلحات مختلفة عن الطبعة األولى 

مثل Access Point، مصادر الكترونية 

Electronic Resources... إلخ.

 يستخدم مصطلحات 

جديدة لم ترد فى 

)AACR2(، وهى 

مصطلحات مستمدة 

أساسا من  وثيقتي )إفال 

 FRBD, :بشأن )IFLA

FRADومن أمثلتها: 

 Concept, expression,

 manifestation, Item,

Entity, Eventهذا 

إلى جانب استخدام 

المصطلحات الراسخة فى 

الفهرسة التي تعبر عن 

حقول الوصف مثل: 

 Title, series, edition،

noteCorporate body
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8
البدائل 

واالختيارات

يشتمل على إضافات اختيارية فى 

بعض القواعد، إلى جانب وجود بعض 

القواعد االختيارية ويرجع السبب فى 

ذلك إلى اختالف وجهات النظر فى 

بعض القواعد واإلضافات من جانب 

الهيئات المشتركة فى اإلعداد، فكان 

التغلّب على ذلك عن طريق القواعد 

واإلضافات االختيارية

م بدائل واختيارات إما:  يقدِّ

أ( كإضافة اختيارية 

لبيانات محددة )ب( 

الحذف االختياري لبيانات 

محددة.

بالنسبة لـ RDAيمكن 

أن يشتمل الوصف على 

عناصر إضافية قد يتطلبها 

موقف معين للتمييز بين 

كيان وآخر يحمل نفس 

االسم أو العنوان، وتترك 

هذه المسألة التقديرية 

للهيئة المسؤولة عن إنشاء 

البيانات، حيث يمكنها 

وضع سياسات وإرشادات 

عن مستويات الوصف 

والضبط االستنادى سواء 

لتطبيقها بصفة عامة على 

كلِّ المصادر، ولتطبيقها 

على فئات معينة من 

المصادر، كما يمكن أن 

تترك القرارات المتعلقة 

بمستويات التفصيل 

لتقدير األفراد الذين 

ينشئون البيانات.
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الفصل الثاني: اإلطار العملي

اواًل: الدراسة الوصفية: 

مركز الفهرسة وُنظم المعلومات
هو أحد اهم مراكز شعبة المكتبة في العتبة العباسية المقدسة، يضم عدة اقسام وهي: 

1. قسـم الفهرسـة: هـو أحد األقسـام األربعـة المكوِّنة لمركز الفهرسـة ونُظم المعلومات، أسـاس 

عملـه هـو فهرسـة األوعية المكتبيـة )الكتب، الرسـائل الجامعية، المخطوطـات، الدوريات... 

إلـخ( بنوعيهـا الورقـي وااللكترونـي، حيـث يعتمـد فـي الفهرسـة علـى نظـام RDA ومعيـار 

KMARC 21 وفـي مجـال التصنيـف يسـتخدم نظـام تصنيـف مكتبـة الكونجـرس LC الذي 

يعـد مـن أكثـر األنظمـة المسـتخدمة في مجـال التصنيـف على مسـتوى العالم، ويسـتخدم 

برنامـج آلـي متطـّور هـو برنامـج سـيمفوني )Symphony( إلدخال بيانـات الفهرسـة والتصنيف.

2. قسـم التدقيق والضبط االسـتنادي: ازدادت أهمية التدقيق والضبط االسـتنادي مع التوّسع في 

األنشـطة التـي تقـوم بهـا المكتبات، وسـعيها المسـتمر إلى تقويـم هذه األنشـطة وتطويرها 

ورفـع كفايتهـا اإلنتاجية، وأيضـاً نظراً للخدمات التـي تقّدمها وظيفة الضبـط والتدقيق لإلدارة.

الهـدف األساسـي مـن التدقيـق والضبـط االسـتنادي هـو مسـاعدة أعضـاء اإلدارة فـي تنفيـذ 

مهامهـم ومسـؤولياتهم بقيـام المدقـق بعمليـات الفحـص والتقييـم وإعطـاء نصائـح لإلدارة 

وتعاليـق حـول العمليـات التـي تتـم مراجعتهـا، بقصـد إدخـال التحسـينات والتصحيحـات 

الالزمـة لضمـان األداء األمثـل.

3. قسـم الدعـم االلكتروني: هـي التواصل مع المسـتخدمين والعمالء والموظّفين في المشـاكل 

التـي تعترضهـم فـي العمـل اليومـي وسـرعة الحـل والدعـم الفني المطلـوب بالسـرعة التي 

تتيـح للعميـل متابعـة عمله اليومي من الطابعات واعطال نظام التشـغيل والبرامج المختلفة 

حتّى يسـير العمل بصـورٍة صحيحة.

من الخدمات التي يقدمها الدعم اإللكتروني لمنتسبي المركز: 
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المساهمة في انهاء المشكالت الفنية المتعلقة بالمنتسبين في المركز  	

العمل على تقديم التسهيالت الالزمة والممكنة للمنتسبين في المركز  	

رفع ملفات )pdf( وأغلفة الكتب إلى الموقع االلكتروني عن طريق نظام سيمفوني  	

4. قسـم تصويـر األوعيـة المكتبية: يقوم هذا القسـم بتصوير األوعية المكتبيـة الورقية باختالف 

الصيغـة  إلـى  وتحويلهـا  الجامعيـة(  واألطاريـح  الرسـائل   – المجـاّلت   – )الكتـب  أنواعهـا 

االلكترونيـة.

أسئلة المقابالت

السبب في التحّول من ACCR2 إلى RDA؟
أجاب عن هذا السؤال قائالً )1(: 

ان التطـور الحاصـل فـي المكتبـات جعـل المكتبـة تتخـذ خطـوة التحويـل مكملـة للخطـوات 

الخدميـة، مـن أجـل خدمـة الباحـث بمـا يتوافـق مـع متطلّبـات العصـر واحتياجـات المسـتفيدين، 

واألسـباب التـي دعـت الـى التحـول لنظـام RDA هـي: 

إنَّ احتياجـات المسـتفيدين فـي تطـّوٍر مسـتمر، فكان من الواجـب إيجاد المعاييـر الكفيلة، 	 

التـي تُلبّـي االحتياجـات فـي البحث واالسـترجاع  وبناء العالقـات بين الكيانـات الرقمية.

معالجـة كتـب التـراث: وذلـك لكـون مكتبـة العتبـة العباسـيّة تضـمُّ عـدداً كبيـراً مـن كتـب 	 

التـراث المتشـابكة العالقـات، فـكان الحل فـي التحّول إلى RDA لحل مشـاكل التشـابك في 

العالقـات فـي النتـاج الفكري.

فّعالية التكلفة: هي تحقيق البيانات لهذه االحتياجات الوظيفية بطريقٍة فّعالة اقتصادياً.	 

المرونـة فـي توظيـف البيانات بشـكٍل مسـتقل عـن الشـكل األصلـي، أو الوسـيط، أو النظام 	 

لخـزن أو تبـادل هـذه البيانـات، بحيـث تكـون قابلة لالسـتخدام فـي بيئـات مختلفة.

سة األستاذ حسنين أحمد حسن الموسوي  )1( مقابلة مع مدير مركز الفهرسة في مكتبة العتبة العباّسية المقدَّ

3 مقابلة مع مسؤول قسم الفهرسة االستاذ احمد محمد الريحاني
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 	.ACCR2 المشاكل التي دعت المركز الى التخلِّي عن

تنـّوع األوعيـة: طريقـة عرضهـا ومعالجتهـا وعـدم التفاعليـة مـع األحـداث والتغيّـرات التـي 	 

طـرأت. ففـي نهايـة القـرن العشـرين وجدنـا بدايـًة ألشـكال جديـدة ومختلفـة مـن المـواد 

بطـرق وأسـاليب نشـر جديـدة.

العالقات الهرمية وغيرها لم يتناولها بشكٍل كافي.	 

التحديات التي واجهت المفهرسين اثناء التحول من ACCR2  إلى RDA؟
أجاب عن هذا السؤال قائالً)1(: 

صـي مكتبات مـن طريـق  اإلجراءات  تـمَّ التركيـز علـى رفـع مسـتوى المفهرسـين ليكونـوا متخصِّ

اآلتية: 

1 ..RDA إعداد دورات تدريبية للمفهرسين على قواعد

إنشاء الكتب التفسيرية )األدلّة( لتوضيح القواعد بشكٍل موجز وتفسيرها.. 2

مواكبـة التطـّورات والتحديثـات مـن خالل االشـتراك في المواقـع الخاصة بالقواعـد الحديثة . 3

.RDA

التواصـل مـع ذوي الخبـرة فـي مجـال الفهرسـة الحديثـة عبـر مواقـع التواصـل االجتماعـي . 4

لالستفسـار واالطـالع علـى التحديثـات التـي تخـص قواعـد الفهرسـة الحديثـة.

توعيـة مطـّوري النظـم اآلليـة المتكاملـة للمكتبـات بأهميـة هـذه القواعـد ومـا سـتحدثه . 5

مـن تأثيـرات فـي صياغـة القوالـب والبيانـات والنمـاذج التي تسـتخدم في وصـف المصادر 

المفهرسـة، والوصـول إلـى مصـادر المعلومـات فـي البيئـة الرقميـة.

 RDA إلى  ACCR2 س / ما هي اإلجراءات المتخذة للتحّول من
أجاب قائالً)2(: 

)2( األستاذ سامر باسم الجبوري4   مقابلة مع معاون مدير مركز الفهرسة ونظم المعلومات
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إنَّ اإلجراءات المتَّخذة للتحّول تتلخَّص في عّدة نقاط: 

1 ..RDAتهيئة نظام )السيمفوني( بما يتوافق والتّغيرات في مارك 21 و

2 ..RDA إعداد دورات للمفهرسين على قواعد

اسـتبدال السياسـات القديمـة المعمـول بهـا ووضع سياسـات جديـدة تعكس البنـى النظرية . 3

والمعرفيـة للقواعـد الجديدة.

تحديـد التواريـخ الخاصة بمراحل التغييـر من إعداد الدورات واعداد األدلـة، وتواريخ العمل . 4

الحديثة. بالفهرسة 

إعـداد الترجمـات الخاصة وتحديد المصادر التي يُعتمد عليها عند إعداد المفهرسـين للعمل . 5

.RDA على الفهرسـة الحديثة على وفق
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النتائج
خرجـت الدراسـة بّعـدة نتائج جـاءت نتيجة أجوبة موظّفي مركز الفهرسـة عند إجـراء المقابالت 

وكاآلتي:  معهم، 

االلكترونـي وظهـور مصـادر 	  المعلومـات والنشـر  بيئـة  التـي تشـهدها  للتغييـرات  نتيجـة 

المعلومـات االلكترونيـة ؛ تكاثفـت الجهـود لنشـر معياٍر جديٍد للفهرسـة يتوافق مـع التطّور 

.RDA االلكترونـي السـريع وهـو معيـار

 	.RDA تطور وتعدد احتياجات المستفيدين أدَّى إلى تحّول المكتبة إلى قواعد

للمكتبة عّدة أهداف من تطبيق القواعد من أهّمها: 	 

تطبيق معيار عالمي جديد للوصول للمعياري.ـ 

جـودة البنـاء وتحقيـق األهداف بشـكٍل أفضـل الحتياجات المسـتفيدين مـن ربط بين ـ 

االحتياجـات والمصادر المتوفـرة بالمكتبة

زيادة نسبة االسترجاع للمصادر والتمييز فيما بينها.ـ 
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التوصيات
 	RDA ضرورة اشتراك العاملين في برامج تدريبية على قواعد الفهرسة الحديثة

ضـرورة التواصـل مـع ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي مجـال الفهرسـة الحديثـة لالطـالع على 	 

التحديثـات التـي تشـمل تلـك القواعد.

ضـرورة االطـالع علـى تجـارب المكتبـات فـي التحويل مـن  AACR2 الى  RDA واالسـتفادة 	 

. منها
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المصادر
 .RDA و AACR2 1. احمـد عـادل زيـدان. مسـتقبل قواعـد الفهرسـة االنجلـو أميركيـة 2009 بيـن

مدونـة زاد المكتبـي، 19 ابريـل )2008( ص 3-2.

2. شمندر، هشام شريف )2011(. أحدث معايير الفهرسة للمستقبل الرقمي. متاح في

category=ArticlesStudies&la&214=http: //alalbayt.org.lb/web/NewsDetails.aspx?id

nguage=ar

3. هشـام شـريف همـدر. احـدث معاييـر الفهرسـة للمسـتقبل الرقمـي: وصـف وإتاحـة المصـادر 

)RDA(. موقـع جمعيـة آل البيـت.

4. محمد عبد الحميد معوض. مقارنة بين AACR2 و RDA. متاح في 

http: // www.slideshare.net/muawwad/rda-aacr2

5. صافية الخميسي. رصد تجربة تحول مكتبة جامعة السلطان قابوس إلى

تطبيق قواعد وصف المصادر الجديدة  RDA. بحث تخرج، آيار)2014(.



ــى شــبكة  خطــط تصنيــف المكتبــات عل
االنترنت: دراســــة مقارنــــة

/ د.ضحــى حممــود  ناصــر  زكــي  اروى  د. 
حســن
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المستخلص: 
تتناول هذه الدراسـة خطط تصنيف المكتبات التي نشـأت في البيئة الرقمية والتي ظهرت على 

شـبكة االنترنـت في بداية القرن الواحد والعشـرين اذ ان هذه الخطـط تختلف عن خطط التصنيف 

التقليديـة التـي تسـتخدم فـي مكتباتنـا اضافـة الى تدريسـها في اقسـام المعلومـات والمكتبات في 

العـراق دون اضافـة المسـتجدات االلكترونيـة والرقمية لهـذه الخطط ونخص بالذكـر تصنيف ديوي 

العشـري DDC اذ ان مكتباتنا وبمختلف انواعها تسـتخدم حالياً هذا النظام. لذا فان هذه الدراسـة 

تتنـاول ثـالث خطـط لتصنيـف المكتبـات على شـبكة االنترنـت لكون هـذه الخطط عالميـة وتمكن 

المكتبـات المعتمـدة عليهـا من المشـاركة فـي الفهارس العالميـة مثل مشـروع OCLC وغيرها من 

 2.0 Web Dewey :المشـاريع التعاونيـة اضافـة الـى انهـا تحـدث وتنقـح باسـتمرار والخطـط هـي

وهـو منتـج علـى شـبكة االنترنت من الطبعة 23 لتصنيف ديوي العشـري، ونظام التصنيف العشـري 

 Classification ونظـام تصنيـف مكتبـة الكونكـرس  UDC online العالمـي علـى الخـط المباشـر

Web of LCC. تأتـي اهميـة هـذه الدراسـة لكونهـا تعطـي وصفـاً لالتجاهـات الحاليـة لخطـط 

التصنيـف فـي المكتبـات. اسـتخدم اسـلوب االسـتقصاء والتحري لتحديـد خطط تصنيـف المكتبات 

علـى شـبكة االنترنـت وتم التوصل الى قواعـد البيانات لهذه الخطط من خالل الحسـابات التجريبية 

 Web :مـن المواقـع الرسـمية لهـا. هذه الدراسـة تقـارن بين االوجـه والمجاالت في تصنيـف كل من

  UDC online, classification web Lcc ,2.0 Dewey

وخلصـت الدراسـة الـى ان تصنيـف ديوي العشـري هو نظام تصنيـف المكتبـات االكثر تحديث 

فـي العالم.

وللوقـوف علـى تجربـة العـراق فـي هـذا المجـال تـم اخـذ عينـة مـن المكتبـات الجامعيـة في 

مدينـة بغداد حصراً وشـملت الدراسـة المكتبة المركزيـة لجامعة بغداد، المكتبـة المركزية للجامعة 

المسـتنصرية، المكتبـة المركزية للجامعـة التكنولوجية، المكتبة المركزيـة لجامعة النهرين والمكتبة 

المركزية للجامعـة العراقية.
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المقدمـة: 
يعتبـر التصنيـف جـزء مهم من علـم المعلومـات والمكتبات، ويعتبـر من العمليـات الفنية التي 

يقـوم بهـا اميـن المكتبـة او اخصائـي المعلومـات لتنظيم مـواد المكتبة مـن كتب ودوريـات ومواد 

غيـر الكتـب مثـل االطاريح والمواد السـمعية والبصرية واوعية المعلومـات االلكترونية مثل االقراص 

الليزريـة وغيرهـا مـن المـواد، بحيث يمكن الوصول اليها بسـرعة وسـهولة من على رفـوف المكتبة. 

هـو فـن اسـتخدام الترتيـب المنظم للموضوعـات المختلفة في عالـم المعرفة لتحديـد موقع المواد 

وسهولة.  بسرعة 

وهـو فـن اكتشـاف موضوع المادة والداللـة عليه برمز من رموز نظام التصنيف الذي تسـتخدمه 

المكتبة.

والتصنيـف فـي ابسـط توضيـح لـه هـو وضـع االشـياء المتشـابهة معـاً. واذا وصف بصـورة اكثر 

وضوحـاً فهـو ترتيـب االشـياء وفق التشـابه او االختالف، انـه فرز االشـياء وتجميعها. اال انـه باالضافة 

الـى ذلـك يعـد تصنيـف الكتب تصنيفـاً للمعرفة مـع التعديالت الالزمـة التي يميلها الشـكل المادي 

للكتاب)1(التصنيـف يعنـي التنظيـم او التبويب او الترتيب هو عملية تجميع االشـياء المتشـابهة معاً، 

التـي تجمعهـا خاصيـة واحـدة على االقـل ال يملكها اعضاء االقسـام او االصنـاف االخرى.

تصنيـف المكتبـة هو تقنية او طريقة لتنظيم المعرفة وهو يسـاعد علـى ترتيب الوثائق بطريقة 

منهجيـة، وهـذا الترتيـب يكـون االكثـر فائـدة مـن حيـث توفيـر الوقـت والجهـد لـكل مـن موظف 

المكتبـة )المصنـف ( والمسـتفيد علـى حـد سـواء، لذلـك فانه يحتاج الى اسـتخدام بعـض الطرق او 

الوسـائل التـي تسـاعد فـي الترتيـب المنهجي المنظـم للمعرفة. ومـن امثلة نظم التصنيف الشـائعة 

االسـتخدام في المكتبات: 

نظـام تصنيـف ديـوي العشـري DDC ونظام التصنيف العشـري العالمـي UDC ونظام تصنيف 

.LCC مكتبـة الكونكرس

وخطط تصنيف المكتبات على الشبكة تلعب دوراً حصرياً على شبكة االنترنت.

)1( ايتيم، محمود احمد / التصنيف بين النظرية والتطبيق/ الرياض: مكتبة الملك فهد، 1998.ص9   )462ص (
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الطبعـات المتاحـة علـى شـبكة االنترنت لديهـا العديد من المميـزات االضافية االخـرى اكثر من 

النسـخ المطبوعـة وتسـمح باجـراء بحـوث Search متعددة من خـالل المصطلحات واالرقـام وايضاً 

تتيـح للمسـتفيد خيـارات تصفـح متعـددة وتنـال رضـا المسـتفيدين باالضافـة الى ان هـذه الخطط 

توفر خدمـات كثيرة للمسـتفيدين.

وهناك ثالث خطط لتصنيف المكتبات على شبكة االنترنت واالكثر استخداماً وهي 

1 ..).23ed DDC( 2.0 Web Dewey ويب ديوي

2 .. )UDC online )UDC التصنيف العشري العالمي على الخط المباشر

3 ..) Classification web )LCC تصنيف مكتبة الكونكرس على الشبكة

ومـن خـالل الطبعات االلكترونية لـكل من النظم المذكورة اعاله وامكانية اسـتعمال هذه النظم 

السـترجاع الموضـوع باالضافـة ان هـذه الطبعـات جعلـت المسـتفيدين يدركـون اهميتهـا كوسـيلة 

للتنظيـم واسـترجاع مصـادر المعلومـات وذلـك مـن خـالل الزيـادة المطـردة السـتخدام االنترنـت 

والشـبكة العنكبوتيـة العالمية.

مشكلة الدراسة: 
ان التقـدم التقنـي فـي مجـال المعلومات والمكتبـات وخصوصاً في مجال االعـداد الفني الوعية 

المعلومات اي الفهرسـة والتصنيف وصل مراحل ال يسـتهان بها عربياً وعالمياً. جاءت هذه الدراسـة 

لتسـلط الضـوء علـى جـزء مهـم وهـو التصنيـف فـي المكتبـات الجامعيـة والوقـوف على عـدد من 

المشـاكل المتعلقة بهـذا الجانب.

دراسة خطط التصنيف العالمية المتاحة على االنترنت والتعرف على ايجابياتها وسلبياتها.. 1

مدى مواكبة المكتبات الجامعية العراقية للتطورات التكنولوجية في هذا المجال. . 2

مـدى اسـتعداد المكتبات الجامعية السـتخدام خطط التصنيف المتاحة علـى االنترنت عملياً . 3

في عملية تصنيـف المجموعات المكتبية.
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اهداف الدراسة: 
التعرف على خطط تصنيف المكتبات على شبكة االنترنت.. 1

التعرف على ايجابيات وسلبيات هذه الخطط.. 2

الوصول الى قواعد البيانات المتعلقة بخطط التصنيف على شبكة االنترنت.. 3

المقارنة بين قواعد البيانات المتعلقة بهذه الخطط.. 4

التعـرف علـى مـدى اسـتعداد اهليـة المكتبـات الجامعيـة العراقيـة علـى اسـتخدام خطـط . 5

التصنيـف المتاحـة علـى الويـب.

منهجية الدراسة: 
اتبعـت فـي هـذه الدراسـة الطريقـة االسـتقصائية investigative methodology لجمـع . 1

البيانـات مـن االنترنـت عن خطط تصنيف المكتبات على شـبكة االنترنت وتم تحديد خطط 

التصنيف التي سـيتم دراسـتها وهي نظام تصنيف ديوي العشـري، ونظام التصنيف العشـري 

العالمـي، ونظـام تصنيـف مكتبـة الكونكـرس. وتـم جمـع البيانـات عـن النظـم مـن المواقع 

الرسـمية لكل نظام.

اجـراء مقابلـة مـع امنـاء المكتبـات والمسـؤولين عـن عمليـات التصنيـف فـي المكتبـات . 2

العراقيـة. الجامعيـة 

وشملت الدراسة المكتبات الجامعية العراقية اآلتية في مدينة بغداد: . 3

المكتبة المركزية لجامعة بغداد.	 

المكتبة المركزية للجامعة المستنصرية.	 

المكتبة المركزية للجامعة التكنولوجية.	 

المكتبة المركزية للجامعة العراقية.	 

المكتبة المركزية لجامعة النهرين.	 

تأثيرات الويب على خطط التصنيف في المكتبات
فـي عصـر المعلومـات اصبحـت المكتبات حديثـة، متطورة، متقدمـة، ومؤتمته. هنـاك عدد من 
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نظـم التصنيـف المعروفـة عالميـاً. نظام تصنيف ديوي العشـري ونظـام التصنيف العشـري العالمي 

ونظـام تصنيـف مكتبة الكونكـرس االمريكية.

فـي القـرن الحـادي والعشـرون ومـع تأثيـرات تكنولوجيـا المعلومـات بعـض نظـم التصنيـف 

التقليديـة تغيـرت بشـكل كبيـر جـداً.

والنظـم المذكـورة اعـاله من النظم المتاحة على شـبكة االنترنت حيـث توفر تنوع من الخدمات 

على الخط المباشـر للمستفيدين.

يسـتطيع المسـتفيدون التصفـح والبحـث )Search ( عـن رقـم التصنيـف بواسـطة الضغط فقط 

علـى الرقـم المطلوب وهذا يـؤدي الى تنظيم البيانات االلكترونية باالضافة الى تصنيف المكتبات)1(.

ان قـوة النصـوص الفائقـة على الشـبكة، اي مـادة او اي وعاء او رقم تصنيف لـه عدة مواقع في 

جـداول التصنيـف المتاحـة علـى الشـبكة. حيـث توفـر عدة طـرق لكيفيـة الحصول علـى نفس رقم 

التصنيف والتقاطه واسـتخدامه: 

مثال: - 

كان . 1 واذا  94ر153.  التصنيـف  رقـم  والجماعيـة  الفرديـة  والقـدرات  االسـتعداد  اختبـارات 

اختبارات االسـتعداد والقدرات في الموسـيقى يضاف رقم الموسـيقى لرقم االحسـاس فيكون 

الرمـز 9478ر153

التقييـم واالختبـارات فـي علـم نفـس الفـروق )التفاضلـي ( والنمـو ) التطـوري ( يكـون رقم . 2

التصنيـف هـو 28ر155

صنف اختبارات الشخصية لتشخيص االضطرابات الشخصية في 89075ر616  . 3

ان تصميـم نظـم التصنيـف التقليديـة مختلف تماما عـن االتجاهات في تصميـم النظم المتاحة 

الشبكة. على 

ان خاصيـة التقـاط ارقـام التصنيـف ودون التصفـح والبحث في نظـم التصنيـف التقليدية يؤدي 

Subdewey- services 211422-1 )1(
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الـى االختصـار فـي الوقـت والجهد والدقة فـي ايجاد ارقـام التصنيف 

ايجابيات خطط تصنيف المكتبات المتاحة على شبكة االنترنت: )1(
الوصول السهل للجداول الرئيسية وارقام الجداول المساعدة.. 1

2 .  Related term المترابطـة المصطلحـات  او  العالقـة  للمصطلحـات ذات  السـهل  الوصـول 

باسـتخدام كشـافات للكلمـات المفتاحيـة المختلفـة.

استرجاع مباشر الرقام التصنيف.. 3

توفير الوقت.. 4

المرونة.. 5

توفير مجاالت لبناء االرقام مثل نظام تصنيف ديوي والتصنيف العشري العالمي.. 6

توفير اتاحة لنظم التصنيف العالمية على الخط المباشر.. 7

استخدام االنترنت السترجاع قائمة رؤوس الموضوعات، القواميس، وقوائم المصطلحات.. 8

9 .. hyber links الوصول من خالل الروابط

عرض الجداول على االنترنت مع الترتيب الهرمي لها.. 10

اكثر حداثة وتطوراً من الطبعات الورقية.. 11

اكثر مفيدة ومريحة للمستفيدين.. 12

توفير تعليمات ارشادية للمستفيدين.. 13

البحث المتعدد للكلمات المفتاحية مع سهولة التصفح.. 14

15 .. OPAC تسهيالت في الفهرس على الخط المباشر

Online public access cataloge

16 .  Boolean searching البحث بالمنطق البولياني

)1( Classification web- library [ PPT ].
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سلبيات استخدام خطط تصنيف المكتبات المتاحة على االنترنت)1(: 
عوائق تكنولوجية مثال ضعف خدمة االنترنت االعطال التي تحدث في الحواسيب.. 17

عوائـق لغويـة )اسـتخدام القواميـس القياسـية ( حيـث ان الخطـط هـي باللغـة االنكليزيـة . 18

فالمسـتخدم العربـي يالقـي صعوبـة فـي اسـتخدامها.

مكلفـة جـداً وهـذه المشـكلة تعانـي منهـا مكتباتنا على الخصـوص حيث ان عدم اسـتخدام . 19

هـذه الخطـط هـو وجـود مشـكلة الكلفـة فحتـى لـو كانـت الحواسـيب متاحـة او ال توجـد 

مشـكلة باللغة فالمشـكلة االهم بالنسـبة لمكتباتنا هو الكلفة. فعندما تصل المسـألة للكلفة 

الماديـة يكـون هنـاك وقفة وربمـا رفض للفكرة اساسـا )1(.

 : DDC نظام تصنيف ديوي العشري
    نظـام تصنيـف ديـوي العشـري مـن اقدم نظـم التصنيف واكثرها انتشـاراً على صعيـد العالم. 

لقـد عمـل النظـام بكفـاءة ليـس فـي البيئـة الورقية فقـط بل فـي البيئة الرقميـة ايضاً. وضـع النظام 

ملفـل ديـوي عـام 1876 وهـو هرميـاً في بنائـه يتكون من موضوعـات عريضه ثم تخصص بتسلسـل 

هرمـي مـن االعلـى الـى االدنى حيث تكـون موضوعات عامـة وموضوعات فرعية وقسـم النظام الى 

عشـرة اقسـام رئيسـية واسـتخدم االرقام العشـرية كرموز من 000 – 999.

نظـام تصنيـف ديوي العشـري من اكثـر النظم التي تحدث دوريا منذ الطبعـة االولى لعام 1876 

الـى حـد الطبعـة 23 التـي صـدرت عـام 2011 والطبعـة 15 المختصـرة نشـرت عـام 2012. وينقـح 

النظـام دوريـا حيث يتـم ادخال الموضوعـات الحديثة فـي الجداول.

  2.0 Web Dewey ويب ديوي

وهي النسخ المتاحة على االنترنت لنظام تصنيف ديوي العشري الطبعة 23.

قامـت شـركة OCLC )Online computer library center Inc (  بانتـاج نظـام تصنيف ديوي 

العشـري الطبعة 23 على الويب باسـم web Dewey 2.0  وجعلتها متاحة على النت للمسـتفيدين.

)1( www,lib uwater 100. Ca/staff/cat/documents/classification web.ppt.
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هنـاك عـدد مـن التغييـرات االساسـية فـي الطبعـة المتاحـة علـى الويـب لنظـام تصنيـف ديوي 

العشـري فهـي فعالـة اكثـر فيمكـن اجـراء التعديالت عليها بسـهولة وتحدث باسـتمرار ومن السـهل 

البحـث واالبحـار فـي الطبعـة المتاحة علـى الخط المباشـر.

انهـا اسـهل اسـتخداماً وفـي متنـاول اليـد، وترجـم النظام الـى العربية وسـيصدر تصنيـف ديوي 

العشـري العربـي ط23 عـن مكتبـة االسـكندرية وبالتعاون المشـترك مع المحررين مـن لجنة تحرير 

ديوي بمركز المكتبات المحوسـبة على الخط المباشـر OCLC وباسـم ) ويب ديوي العربي ()1()1(.

ابرز المميزات للويب ديوي 2.0
النظام سهل بسيط بالتعامل معه واستخدامه بالنسبة للمستخدمين المبتدئين .  -1

يحدث باستمرار .  -2

يوفر برنامج تدريبي واتاحة حسـاب مجاني للتدريبtrial accounts  للمسـتخدمين للتعلم   -3

اكثـر عن الويـب ديوي 2.0 .

يوفر ابحاث اضافية ) باستخدام المعامالت البوليانية (.  -4

استخدام البتر سواء في بداية المصطلحات او في نهايتها او في الوسط .  -5

يوفـر ارقـام مبنيـة جاهـزة للمسـتفيدين وفقـاً لتعليمـات )اضـف لرمـز االسـاس( وتوفيـر   -6

تعليمـات لبنـاء االرقـام فـي النظـام . 

يمكـن ان يعطـي روابط لقائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس االمريكية وقائمة رؤوس   -7

 BISAC ( Business Industry( الموضوعـات الطبيـة وقائمـة رؤوس موضوعـات االعمـال

.   study Group

ال توجد زيادة في االسعار لالشتراك في ويب ديوي 2.0 .  -8

.)1(OPAC : Online public Access catalogue يوفر روابط  -9

القواعد  )شرح    web Dewey االلكترونية  الطبعة   23 العشري  ديوي  تصنيف  نظام  الحمود/  داود  )1( نهالء 

والتبصرات مع االمثلة ( القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2017. ص56 )نظام تصنيف – المصدر ديوي (
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  UDC  Universal Decimal classification schEME نظام تصنيف العشري العالمي
صمـم النظـام لتصنيـف المعرفـة العالميـة جميعهـا. وهـو مـن النظـم الواسـعة االنتشـار والتـي 

 :UDC تُحـدث باسـتمرار وهـو نظـام عالمـي ولكـن حاليـاً قـام اتحـاد التصنيـف العشـري العالمـي

متعـددة  عالميـة  بيانـات  عـدة  بانشـاء   Universal Decimal classification consortium

للغات. ا

البنـاء لالقسـام الرئيسـية هـو يشـبه نظـام تصنيـف ديـوي ولكن يسـتخدم رقـم تصنيـف بمرتبة 

واحـدة بـدل ثـالث مراتـب مـن 0-9 والميزة االساسـية التي يتميز بهـا نظام UDC هـو خاصية ربط 

الموضوعـات مـع بعضها باسـتخدام العالمـات للربط باالضافة للجداول المسـاعدة لالوجـه المكانية 

والشـكلية والزمانيـة....   وغيرها.

  UDC online التصنيف العشري العالمي على الخط المباشر

النظام متاح على الويب منذ عام 2001.

)2()1(  UDC online   المميزات البارزة لـ
يعتبر قاعدة بيانات عالمية.. 1

طورعملية ربط الموضوعات مع بعضها من الجداول الرئيسـية والجداول المسـاعدة لالوجه . 2

المشـتركة والجداول المساعدة الخاصة.

يوفر عملية بحث وتصفح سريعة وقوية.. 3

يمكن توسيع وتضييق البحث.. 4

باالمكان ادخال الموضوعات الحديثة بسهولة.. 5

يوفر طريقتين للبحث بواسطة المصطلحات وبواسطة رقم التصنيف.. 6

)1( Amina Kaosar/Merit Demerit of using universal decimal classification on the internet. Thesis for 
master Degree/ Denmark: The Royal school of library and information science , 2008.

)2( www UDC – Online. com
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7 ..UDC Dictionary  يوفر بحث خالل قاموس نظام التصنيف العشري العالمي

8 .. Truncation يوفر سيطرة جيدة على المصطلحات خالل خاصية البتر

هناك تعليمات حول بناء ارقام التصنيف لبناء توليفه من االرقام المعقدة.. 9

المساعدات الخاصة ال تظهر بشكل منفصل بل تظهر بلون مختلف عند ظهور نتائج البحث.. 10

تتضمن Hierarchy Tree اظهار التفريع الهرمي.. 11

 سهولة وسرعة تدقيق لالصناف المترابطة والمتصاحبة.. 12

 اسرع في ايجاد وبناء ارقام UDC  التصنيف العشري العالمي.. 13

 Library of congress classification scheme     نظام تصنيف مكتبة الكونكرس
        من نظم التصنيف الواسـعة االنتشـار في الواليات المتحدة االمريكية تم انشـائه من قبل 

مكتبـة الكونكـرس فـي نهاية القرن التاسـع عشـر وبدايـة القرن العشـرين لتنظيم وترتيـب مجموعة 

الكتـب فـي مكتبـة الكونكـرس. وتم تقسـيم النظام الى 21 قسـم رئيسـي والرموز تـوزع من االحرف 

A  الـى Z  ولكـن الحـروف I, O, W, X, Y  لم تسـتخدم كرموز ووضعت للتوسـعات المسـتقبلية.

نظام تصنيف مكتبة الكونكرس Lcc يعمل بكفاءة كبيرة بشكله الورقي وشكله المتاح على الويب 

ان نظام التصنيف على الويب تم اعداده من قبل مكتبة الكونكرس نفسها.

الميزات البارزة لنظام تصنيف مكتبة الكونكرس على الويب )1(.
يوفر للمستفيدين التصفح والبحث بالنص الكامل لجداول ونظام تصنيف مكتبة الكونكرس.. 1

التصنيـف علـى الويـب يتكـون مـن الجـداول الرئيسـية واالقسـام او االصنـاف والتعريفـات . 2

الموضوعـات. ورؤوس 

مكتبـة . 3 تصنيـف  نظـام  تصنيـف  ارقـام  بيـن  الترابـط  الـى  الوصـول  يسـتطيع  المسـتفيد 

الكونكـرس ورؤوس موضوعـات مكتبـة الكونكـرس LCSH وارقـام تصنيـف نظـام تصنيـف 

)1( classification web. Library [ PPT ]
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.DDC العشـري ديـوي 

المستفيدين يستطيعون وضع مالحظاتهم الخاصة على قواعد البيانات.. 4

يوفر اداة بحث وايجاد فعالة للمستفيد.. 5

الحساب االوتوماتيكي الرقام جداول التصنيف.. 6

7 ..OPAC سهولة الربط مع الشبكة المحلية للفهارس المتاحة على الخط المباشر

مقارنة بين نظم التصنيف المتاحة على الويب 
جدول رقم )1( يبين اشكال االصدارات المختلفة 

اسم النظامت
الشكل 

المطبوع

متاح على 

الشبكة المحلية

اصدارة الكترونية 

)CD-ROM(

متاح على 

الويب

نعمنعمالنعمويب ديوي 12.0-

-2
التصنيف العشري العالمي المتاح على 

الويب
نعمنعمنعمنعم

نعمنعمالنعمنظام تصنيف مكتبة الكونكرس3-

يتضح من الجدول رقم )1 ( ان نظام تصنيف UDC هو فقط متاح بجميع اشكال االصدارات.

جدول رقم )2( الكفاءة النوعية لجداول التصنيف المتاحة على الويب

LCCUDC onlineWeb Deweyالكفاءة النوعيةت

الكشاف1-

المطبوع: كل جدول لديه كشاف منفصل
المطبوع: كشاف 

هجائي

المطبوع: كشاف 

عالئقي

على الويب: كشافات متعددة البحث 

والتصفح

الويب: الكشافات 

البحث بواسطة 

المصطلحات وارقام 

التصنيف لنظام 

التصنيف العشري 

العالمي

الويب: كشاف قابل 

للبحث والتصفح
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-2
رؤوس موضوعات 

مكتبة الكونكرس

اساساً رؤوس موضوعات مكتبة 

الكونكرس موجودة باالضافة الى انها 

مرتبطة مع ارقام تصنيف نظام تصنيف 

ديوي العشري

غير متوفرة

توجد رؤوس 

موضوعات مكتبة 

الكونكرس االمريكية

غير متوفربناء االرقام3-
تسهيالت بناء االرقام 

باستخدام العالمات

10.000 عشرة آالف 

رقم تصنيف مبني 

جاهز

-4
توفر القواميس 

ومعاجم المصطلحات
يوجد قاموسغير متوفره

يوجد قوائم 

مصطلحات 

Glossary

-5
تاريخ االبحاث التي 

تم اجراءها
غير متوفرهغير متوفره

يعرض نتائج العشرة 

ابحاث االخيرة التي 

تم اجراءها

يتضـح مـن الجـدول رقـم )2 ( ان جميع نظم التصنيف توفر كشـافات تسـمح بالبحـث المتعدد 

والتصفـح سـواء كانت بشـكلها الورقـي او على الويب.

ويـب ديـوي يوفـر اتاحة لـرؤوس موضوعات مكتبـة الكونكرس وايضـاً بناء االرقـام يظهر وينفرد 

بـه بشـكل متميـز نظام التصنيف العشـري العالمـي لما يتمتع بـه من قدرة على ربـط الموضوعات 

اسـتخدام عالمـات الربـط مثـل +: / وغيرهـا من العالمات لربـط االصول مع الجداول المسـاعدة.

نظـام تصنيـف مكتبة الكونكرس يعطـي ارقام تصنيف جاهزة ونظام تصنيف ديوي العشـري بدأ 

يتجـه نحـو بنـاء ارقـام التصنيف بسـبب الحاجـة الملحة لربـط الموضوعات مع بعضها وهو يسـمح 
باعطـاء رقـم تـم بناءه مسـبقاً واحياناً يعطي تعليمـات بكيفية ربط الموضوعات مـع االمثلة.)1(

وان وجـود القواميـس او معاجـم المصطلحـات يمكـن المسـتفيد مـن البحـث عـن طريقها عن 
معين.)2( موضـوع 

)1( classification web. Library [ PPT ]

)2( WWW.LIB. UwaterLoo. ca/staff/cat/document/classification web, ppt
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جدول رقم ) 3 (

خصائص قواعد البيانات لنظم التصنيف المتاحة على الويب

ت
خصائص قواعد البيانات المتاحة على الخط 

المباشر
LCCUDC online

 Web

Dewey

نعمنعمنعممرونة البحث1-

نعمنعمنعمالبحث بواسطة خاصية البتر 2-

نعمنعمنعم البحث البولياني3-

نعمالنعمالبتر في الوسط4-

النعمنعمعمليات حسابية5-

نعمنعمنعمالتنقيط6-

نعمنعمنعم العرض الهرمي7-

-8Hyper links نعمنعمنعماستخدام الهايبرلنك

نعمالنعمالربط مع قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس9-

نعمنعمنعم التمكين من البحث واالبحار لالعلى ولالسفل10-

-11OPAC نعمالنعم الربط مع الفهارس

نعمنعمنعمسهولة االستخدام12-

نعمالنعممالحظة المستخدم13-

نعمنعمنعماظهار التسجيالت14-

نعمنعمنعمعرض قائمة بارقام التصنيف15-

الالنعمالمجموعات الفرعية16-

نعمالنعمالمفضلة17-

نعمنعمنعماالقسام الرئيسية18-

نعمبرامج تدريبية19-
موجود ليوم واحد 

وغير مفصل
نعم

نعمنعمنعم مساعدة20-

النعمنعممؤشر التمويل21-

نعمنعمنعمزر العودة22-

الالنعماعادة االظهار23-

-24Stop lists نعمالالقائمة بالكلمات الغير مستخدمة

نعمنعمالالوضوح25-
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النعمالالحذف26-

231821المجموع

في الجدول رقم )3 ( يبين تحليل خصائص قواعد البيانات لنظم التصنيف المتاحة على الويب 

وقـد حـاز نظـام تصنيـف مكتبـة الكونكـرس علـى اعلـى النقـاط وبلغـت )23( وقـد حـاز نظـام 

)UDC ( علـى )18 ( نقطـة فقـط.

وكل مـن نظـام تصنيـف ديـوي والتصنيـف العشـري العالمـي ونظـام تصنيف مكتبـة الكونكرس 

توفـر مرونـة فـي البحـث باسـتخدام البتـر، البحث باسـتخدام المنطـق البوليانـي , التنقيـط، العرض 

للهرميـات، اسـتخدام الهايبرلنـك. االبحـار والبحـث باالعلـى واالسـفل. سـهولة االسـتخدام. اظهـار 

التسـجيالت واظهـار قوائـم بارقام التصنيف خاصة بتقديم المسـاعدة، اظهار االقسـام الرئيسـية وزر 

الرجوع.

نظـام الكونكـرس وويـف ديـوي يوفـر فرصـة لخلـق او البحـث عـن مالحظـات المسـتخدم 

فـي قاعـدة البيانـات، وايضـاً توفـر برامـج تدريبيـة وروابـط مـع قائمـة رؤوس موضوعـات مكتبـة 

الكونكـرس.

ويب ديوي يوفر خاصية البتر من اليسار الى اليمين.

ارقـام نظـام UDC يمكـن ان تبتر مـن اليمين وليس من اليسـار نظام الكونكرس يسـتخدم البتر 

االوتوماتيكي.

وايضـاً نظـام الكونكـرس يوفر فرصة للمسـتخدم ان يرى روابط للفهارس اآللية OPAC لعشـرين 

مكتبـة في الواليـات المتحدة االمريكية.

في ويب ديوي المستخدم ال يستطيع الدخول مباشرة الى الفهارس العالمية.

نظام الكونكرس ال يوفر قائمة وقف ) Stop lists ( او زر للوضوح او الحذف.
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جدول رقم )4 ( الكشافات التي باالمكان البحث بها على الخط المباشر

ويب ديويالكشافات المتاحة على الخط المباشرت
التصنيف 

العشري العالمي
مكتبة الكونكرس

نعمنعمنعمالبحث بواسطة رقم التصنيف1-

نعمنعمنعمالبحث بواسطة الكلمات المفتاحية2-

نعمالنعمالبحث بواسطة رؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس3-

نعمالنعمالبحث بواسطة مالحظة المستخدمين4-

الالنعمالكشاف العالئقي5-

524المجموع

فـي الجـدول رقـم )4 ( يتبيـن ان ويـب ديـوي لديـه كل انـواع البحـث بواسـطة رقـم التصنيـف 

والكلمـات المفتاحيـة ورؤوس الموضوعـات ومالحظـات المسـتخدم والكشـاف العالئقـي.

نظـام تصنيـف مكتبـة الكونكـرس يوفـر اربعة طـرق للبحث في الكشـافات المتاحـة على الخط 

المباشـر حيـث ان الكشـاف الموجـود فـي النظـام غير عالئقي وانما كشـاف هجائـي اعتيادي.

نظام التصنيف العشري العالمي يوفر فقط البحث بواسطة رقم التصنيف والكلمات المفتاحية.

جدول رقم )5 ( التحديث في نظم التصنيف المتاحة على الويب

DDCUDCLCCالتحديث في نظم التصنيفت

المطبوع1-
ط 23    2011

ط 15 مختصرة   2012 

الطبعة القياسية نشرت 

 BSI بواسطة

 British standard

2005 Institution

آخر طبعة الطبعة 

السابعة 2003

على الويب 2-
 2.0 Web- Dewey

كل ثالثة اشهر

نشرت الطبعة على 

الويب في حزيران 2001 

ويحدث سنوياً 

نشرت على الويب عام 

2002 ويحدث اسبوعياً

يتبين من الجدول رقم )5 (
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نظام تصنيف ديوي العشري لديه اعلى عدد من الطبعات بلغت 23 طبعة .

نظام الكونكرس وصل الى الطبعة السابعة ويحدث اسبوعياً منذ عام 1993

الطبعـة القياسـية مـن نظـام UDC تـم اعدادهـا ونشـرها بشـكل قاعـدة بيانـات ويتـم تحديثه 

. سنوياً 

لالطـالع علـى واجهـات و روابـط االنظمـة المذكـورة فـي اعـاله انظـر المالحـق رقـم )2( ,)3( و 

ملحق رقـم )4(.



ر. .متل  ةا دلد.   ر.الت حلادر ع مل.......................................................................  571

استخدام نظم التصنيف في المكتبات الجامعية المركزية العراقية.
هـذه الفقـرة تتنـاول ثـالث عناصـر مهمـة وهـي الموظفـون )المفهرسـون ( وخطـط التصنيـف 

المسـتخدمة وطبعاتهـا ومتطلبـات اسـتخدام خطـط التصنيـف المتاحـة علـى الشـبكة.

جدول رقم )6 ( يبين الموظفون العاملون في مجال فهرسة وتصنيف المجاميع المكتبية

المجموعسنوات الخدمةالتحصيل الدراسيعدد الموظفيناسم المكتبةت

-1
المكتبة المركزية 

لجامعة بغداد

1

1

1

1

1

معهد ادارة وثائق

معهد فني مكتبات/ منصور

معهد فني مكتبات/ منصور

معهد فني مكتبات/ منصور

كلية اللغات / جامعة بغداد

31 سنة

22 سنة

20 سنة

19 سنة

16 سنة

5

-2

المكتبة المركزية 

للجامعة 

المستنصرية

1

1

ماجستير علم المعلومات والمكتبات

دبلوم اولي مكتبات

3 سنوات

20 سنة
2

-3

المكتبة المركزية

للجامعة 

التكنولوجية

1

1

1

بكلوريوس علم المعلومات والمكتبات

دبلوم اولي في علم المكتبات

دبلوم اولي في علم المكتبات

35 سنة

34 سنة

28 سنة
3

-4
المكتبة المركزية 

لجامعة النهرين

1

1

1

بكلوريوس معلومات ومكتبات

بكلوريوس معلومات ومكتبات

لغات انكليزي

25 سنة

24 سنة

16 سنة
3

الجامعة العراقية5-

1

1

1

دبلوم وثائق معهد الوثائقيين العربي

بكلوريوس معلومات ومكتبات

بكلوريوس معلومات ومكتبات

10 سنوات

 7 سنوات

7 سنوات

3

) عقد بأجور 

يومية (

مـن الجـدول اعاله يتبين التفاوت في مسـتوى التحصيل الدراسـي للعاملين فـي مجال التصنيف 

وباالخـص المكتبـة المركزيـة فـي جامعـة بغـداد حيـث ان الموظفين الخمسـة ال يوجـد اي موظف 

حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس فـي االختصـاص ومن خـالل المقابلة التـي تم اجرائهـا ان معظم 
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العامليـن بحاجـة الـى تطويـر مهاراتهـم فـي اسـتخدام نظـم التصنيـف باللغـة االنكليزيـة حيث ان 

اغلـب المكتبـات ال تسـتخدم الطبعـات االنكليزيـة كما سـيتضح من الجـدول رقم )7 (.

جدول رقم )7 ( نظم التصنيف المستخدمة طبعاتها ولغاتها.

الطبعات المستخدمة في عملية التاصنيفاسم المكتبةت

-1
المكتبة المركزية

جامعة بغداد

نظام تصنيف ديوي العشري ط 23 االنكليزية . 1

موسوعة التصنيف العشري/ اعداد محمد عوض العايدي ط21 العربية . 2

-2
المكتبة المركزية

للجامعة المستنصرية

تصنيف ديوي العشري ط23/تعريب يونس احمد اسماعيل الشواكة. . 1

عمان: دار صفاء للنشر0- الطبعة العربية االولى 

نظام تصنيف ديوي العشري 0- ط23 االنكليزية. 2

-3
المكتبة المركزية للجامعة 

التكنولوجية
نظام تصنيف ديوي العشري 0- ط23 االنكليزية 

-4
المكتبة المركزية 

جامعة النهرين
نظام تصنيف ديوي العشري 0- ط22 االنكليزية

نظام تصنيف ديوي العشري 0- ط12 العربية المختصرة. 1الجامعة العراقية5-

العايدي، محمد عوض: موسوعة التصنيف العشري.- ط1، مصر المكتبة االكاديمية، 2000. 1

 تصنيـف ديـوي العشـري 0- ط12 المختصـرة.- ط العربيـة الثانيـة/ تعريـب ادارة التوثيـق . 2

والمعلومـات/ المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، 2015.

تصنيـف ديـوي العشـري ط23/ تعريـب يونس احمد اسـماعيل الشـوابكة. عمـان: دار صفاء . 3

للنشـر0- الطبعـة العربية االولى
4- Dewey Decimal Classification and Relative Index edition 22 OCLC 

online computer library center, Inc Dublin ohio, 2003.

5- Dewey Decimal Classification and Relative Index edition 23 OCLC 
online computer library center, Inc Dublin ohio, 2011. 

يتبين من الجدول رقم )7 ( ان جميع المكتبات الجامعية تستخدم نظام تصنيف ديوي العشري 

لكنهـا تتفـاوت في اسـتخدام طبعات النظام وقسـم من المكتبات تسـتخدم الطبعـة االنكليزية فقط 

مثـل المكتبـة المركزيـة للجامعة التكنولوجية وبعضها يسـتخدم الطبعتين العربيـة واالنكليزية مثالً: 
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المكتبـة المركزية لجامعة بغداد.

والمكتبـات التـي تسـتخدم نظـام تصنيف ديوي بطبيعتـه الحديثة ال يتم تحويـل ارقام التصنيف 

القديمـة الـى الحديثـة بسـبب قلـة الكوادر الجـراء عمليـة التغيير وايضاً بسـبب الكلفة فـي الوقت 

والجهد.

علمـاً ان جميـع مجتمـع الدراسـة ال يعلـم بوجـود خطـط تصنيـف مبنيـة علـى الشـبكة ولكون 

مكتباتنـا تسـتخدم نظـام تصنيـف ديـوي العشـري لـذا اسـتوجب اسـتخدام web Dewey 2.0  ) ط. 

) 23

 2.0 web Dewey متطلبات استخدام خطة تصنيف

1 . web Dewey تهيئة الموظفين ) المصنفين ( الستخدام خطة التصنيف المتاحة على الشبكة

.- ط. 23 باشـراك الموظفيـن بـدورات تدريبية عن النظام علمـاً يوجد برامج تدريبية مجانية 

متاحـة من قبل الجهة المصدرة للنظام بعد فتح حسـاب مجاني. 

فمثالً Web Dewey  يسمح بتدريب مجاني لمدة شهر.

االشـتراك بالنظـام علمـاً ان اجـور االشـتراك زهيـدة نسـبياً وكمـا مبيـن فـي الجـدول المرفق . 2

فـي الملحـق رقـم )1 ( حيـث يبين معلومـات تفصيلية حـول ويب ديوي من حيـث الطبعة 

والسـعر والناشـر والعنـوان وكيفيـة االتصـال وعنـوان الموقع على الشـبكة وحسـاب التدريب.

توفير حواسـيب على االقل حاسـبتين في كل قسـم فهرسـة وتصنيف في المكتبات المركزية . 3

الجامعية.

توفير خطوط انترنت ذات كفاءة عالية لتسهيل العمل )1(.. 4

)1( https: // www. Oclc. Org/en/dewey/features/summar, es. html
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االستنتاجات
اسـتناداً الـى هـذه الدراسـة توصلنـا ان من بين النظـم الثالثة قيد الدراسـة. ان نظام تصنيف . 1

ويـب ديـوي هـو االكثر تحديثاً ليس فقـط بطبيعته الورقية بل بالطبعـة المتاحة على الويب 

ايضاً.

ان ويب ديوي يوفر بحوث متقدمة.. 2

يوفر طرق متعددة للبحث والتصفح في الكشاف.. 3

يقدم اآلالف من ارقام التصنيف المركبة الجاهزة. . 4

يوفر تعليمات وارشادات لبناء ارقام التصنيف.. 5

نظام UDC متاح بعدة لغات.. 6

يوفر نظام UDC استراتيجيات بحث متعددة.. 7

يوفر نظام UDC تسهيالت لبناء ارقام التصنيف.. 8

فـي نظـام )LCC ( Classification web  يكـون رقـم التصنيـف جاهـز وال يحتـاج الـى بناء . 9

وهـذا يقلـل نسـبة الخطـأ فـي تركيب الرمـز وهذا يـؤدي الى تسـهيل العمل.

10 . OCLC الخدمـات العديـدة المقدمـة مـن قبـل مكتبـة الكونكـرس فـي الفهرسـة التعاونيـة

. WEB Dewey وهـي ايضـا المسـؤولية عـن اصـدار نظـام

فـي عصـر التكنولوجيـا ال زالـت المكتبـات الجامعيـة ليـس لديهـا رؤيـة واضحـة عـن دور . 11

التصنيـف واسـتخدام نظـم التصنيـف الحديثـة والمتطـورة والتوحيـد فـي اسـتخدام نظـم 

التصنيـف.

ال توجد اي معرفة بخطط التصنيف المتاحة على الويب.. 12
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المكتبــات  فــي  المعرفــة  إدارة  دور 
الجامعيــة  وإمكانيــة اعتمادهــا  مــن 

التدريســي  نظــر  وجهــة 

قــار  المركــزي جامعــة ذي  )المكتبــة 
أنموذجــا(

ا.م.د. رشــيد محيــد مزيــد/  م.م. عمــاد فرهــود 
الشــريفي
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المستخلص: 
           يهدف البحث  الى تحديد الطرق التي يمكن للمكتبات الجامعية من خاللها إضافة قيمة 

لخدماتهـا مـن خـالل اعتمادهـا علـى ادارة المعرفة و تحديـد المبـادرات والجهود التي اسـتخدمتها 

المكتبـات الجامعيـة لعمليـة خلـق وتوطين وخزن ونقـل المعرفة داخل المكتبـة الجامعية  وما هي 

المهـارات والخبـرات الالزمـة الواجب توافرها فـي العاملين في المكتبات الجامعية لكي تشـارك في 

أنشـطة إدارة المعرفة.اعتمـد البحـث المهـج الوصفـي . وتوصـل البحـث مـن خـالل اسـتجابة  عينة 

البحـث علـى اسـتمارة االسـتبانة التي أعدت لهذا الغـرض  والتي بلغ حجمها ) 50  (اسـتمارة صالحه 

وقـد توصـل البحث إلى عـدد من النتائج كان مـن أهمها: - 

1- هنـاك محـاوالت مـن أمانـة المكتبة لتوفيـر البنية التحتيـة لتكنولوجيا المعلومـات من خالل 

توفـر احدث الحاسـبات والشـبكات االلكترونية وزيـادة عددها.

2- لوحـظ إن أمانـة المكتبـة غيـر جادة بتوفيـر المعلومات وذلك من خالل ابتـكار طرق جديدة 

وحديثـة للتخلص من معيقـات عمل المكتبة.

3- تقـوم أمانـة المكتبـة بنقـل المعرفـة بين ) التدريسـيين والطلبـة ( وذلك بتوفيـر المعلومات 

ونشـرها لالسـتفادة منها.

4- المكتبـة الجامعيـة ليسـت علـى درايـة كافيـة بالمكتبـات المحيطـة حولها فـي المحافظة او 

خارجهـا ) اي عـدم وجـود شـبكة اتصاالت مشـتركة لتبـادل البيانـات والمعلومـات وبالنهاية 

المعرفة(.

5-   إدارة المعرفة بأنها المورد األكثر استخداما وأهمية في المؤسسات التعليمية.

وخرج البحث بعدد من التوصيات كان من أبرزها: -

1- خلـق الوعـي  لـدى أمانـة المكتبة بأهمية تبييـن دورا دارة المعرفة وما يتعلـق بفهما وكيفية 

وتبادلها. إدارتها 

2 – التأكيـد علـى السـاعات المكتبية للتدريسـي وضرورة تواجده في المكتبـات لتبادل المعرفة 
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والخبرات.

3- ضـرورة تعـاون المكتبـة الجامعيـة مـع المكتبـات األخـرى والمشـاركة في تبـادل المعلومات 

وإدامـة التواصل معها بشـكل مسـتمر.

Abstract: 
The research aims to identify the ways in which university libraries can add 

value to their services by relying on knowledge management and identifying 
the initiatives and efforts that university libraries have used to create, settle, 
store and transfer knowledge within the university library. In the activities of 
knowledge management. The research, through the response of the sample 
of the research questionnaire questionnaire prepared for this purpose, which 
amounted to )50( The research reached a number of results were the most 
important-: 

1 - There are attempts by the secretariat of the library to provide the 
infrastructure of information technology through the availability of the 
latest computers and electronic networks and increase the number.

2 - It was noted that the Secretariat of the Library is not serious in providing 
information through the creation of new and modern ways to get rid of 
the obstacles of the work of the Library.

3. The Secretariat of the Library shall transfer knowledge between )teachers 
and students( by providing and disseminating information to benefit 
from it.

4- The   college library is not sufficiently familiar with the libraries 
surrounding it in the governorate or outside it )ie, there is no common 
communication network for exchanging data.(

5. Knowledge management has been shown to be the most widely used and 
important resource in educational institutions
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And came out with a number of recommendations was the most important

1- Creating awareness in the library’s secretariat about the importance of 
the importance of knowledge management related to understanding, 
management and exchange.

2 - Ensure the office hours of teaching and the need to be in the libraries to 
share knowledge and experience.

3 - The necessity of cooperation of the university library with other libraries 
and participate in the exchange of information and maintain contact 
with them on an ongoing basis.

المقدمة: 
لقـد تخطـت إدارة المعرفـة وبسـرعة مرحلـة االتجـاه واصبحـت كمفتـاح رئيسـي وجـزء مهـم 

مـن اسـتراتيجيات المعرفـة فـي المكتبـات الجامعيـة فـي عصرنـا الحالـي ) عصـر المعلومـات ( 

واصبحـت المـورد االساسـي للمكتبـات حيـث بـدأت المكتبـات تـدرك ان هنـاك اصـول واسـس 

كثيـرة غيـر مسـتغلة ويتـم اسـتغاللها نسـبيا وان اسـتغاللها اليرتقـي لمسـتوى الطمـوح ومـن بين 

تلـك االصـول هـي المعرفـة ان هـذا التفكيـر اليحـدث فـي المنظمـات الهادفـة  للربـح فقـط بـل 

يشـمل  حتـى المنظمـات الغيـر ربحيـة والمكتبـة الجامعيـة مثـاال. وتعـد المكتبـة الجامعيـة جزء 

مـن مؤسسـة واسـعة هـي الجامعـة وثقافتهـا جـزء مـن ثقافـة الجامعة حيـث ان المنطـق هو كل 

مايؤثـر فـي الجامعـة يؤثـر فـي المكتبـة. ومـن هنـا فـان ادارة المعرفة  هي وسـيلة فعالـة يمكن 

للمكتبـات الجامعيـة اسـتغاللها واعتمادهـا كعامـل تحسـين لخدماتهـا فـي ظـل اقتصـاد عالمـي 

متغيـر معتمـد علـى انمـاط حديثـة مـن االقتصاديـات واهمهـا اقتصـاد المعرفـة وكل هـذا لكـي 

يتحقـق مـن خـالل خلـق ثقافـة قائمة على تبـادل المعرفـة والخبرة داخـل المكتبة وبيـن المكتبة 

ومجتمـع المسـتفيدين ) طلبـة – باحثيـن – تدريسـيين (.     
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المبحث االول

منهجية البحث وخطته

1- مشكلة البحث: 
       يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل االجابة عن التساؤالت االتية: 

أ – لماذا ادارة المعرفة مهمة في المكتبات الجامعية ؟

ب – ماهي الفائدة المتوقعة الدارة المعرفة في المكتبات الجامعية ؟

ج – كيف يتم خلق ) أنشاء( المعرفة وادارتها ؟

د – كيف يمكن الحصول على ميزة تنافسية من خالل تطبيق مبادئ ادارة المعرفة ؟

2- اهداف البحث: 
أ – تحديـد الطـرق التـي يمكـن للمكتبـات الجامعيـة )لجامعة ذي قـار ( من خـالل اضافة قيمة 

لخدماتهـا من خـالل اعتمـاد ادارة المعرفة 

ب – تحديـد المبـادرات والجهـود التـي اسـتخدمتها المكتبـات الجامعيـة لعملية خلـق وتوطين 

وخـزن ونقـل المعرفة داخـل المكتبـة الجامعية 

ج – تحديـد المهـارات والخبـرات الالزمة الواجـب توافرها في العاملين فـي المكتبات الجامعية 

لكي تشـارك في انشـطة ادارة المعرفة.

3- اهمية البحث: 
        قـد يسـهم البحـث فـي القـاء الضوء علـى اهمية ودور ادارة المعرفة من اجل تفسـير واقع 

الخدمـات المعلوماتيـة المقدمة مـن قبل المكتبات الجامعية العراقيـة والعمل على محاولة احداث 

تغييـر فـي االداء الحالـي مـن خـالل تطبيـق نظـام معلوماتـي متكامل لمجـال المعلومـات المكتبية 

وتحديد وخلق فرص تطويريه جديدة وتقسـيم الطرق الحالية ووضع الخطط االسـتراتيجية لتحقيق 
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اهـداف ومتطلبـات العمل المكتبـي القادر على مواجهـة متطلبات المرحلة.

4 – منهجية البحث: 
اعتمد البحث في تصميمه المنهج الوصفي والقائم على اساس دراسة الحالة.

5 – فرضيات البحث: 
1 – الفرضية االولى: ان ادراك مسـتوى اهمية اسـتخدام ادارة المعرفة ودور المكتبات الجامعية 

خلقها     في 

                       وتوطينها ال ينسـب الى متغيرات البحث المسـتقلة ) اللقب العلمي , الشـهادة 

, عدد               

                       سنوات الخدمة (

2 – الفرضيـة الثانيـة: هنـاك عالقـة ذات داللـة احصائيـة بيـن ادارة المعرفـة ومـدى اسـتخدام 

تكنولوجيـا 

                         المعلومات من قبل المكتبات الجامعية.

3 – الفرضيـة الثالثـة: توجـد عالقـة ذات داللـة احصائية بيـن ادارة المعرفة ودور التدريسـي في 

التوطين.

6- متغيرات البحث: - 
 تضمن البحث المتغيرات التالية وذلك لغرض حل مشكلة البحث.

1- المتغيرات المستقلة ) استخدام تكنولوجيا المعلومات , دور التدريسي في التوطين (

2- المتغيرات المعتمدة ) أهمية استخدام أدارة المعرفة (

7- مجتمع البحث وعينته: - 
يتكـون مجتمـع البحـث مـن جميع التدريسـيين فـي )جامعة ذي قـار( وقد تم اختبـار عينة من 

التدريسـيين بمختلف االلقـاب العلمية.
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المبحث الثاني

المعرفة  – أدارتها – انواعها

اوال: المعرفة: 
الحقيقـة الواضحـة هـي صعوبـة فهـم المعرفة وتحديدها لكنها من غير شـك ليسـت مسـتحيلة 

فالمعرفـة هـي جميـع االصـول المهمـة في تأسـيس )اقتصـاد المعرفة ( وهنـاك حقيقة البـد التركيز 

عليهـا هـي كلمـا اصبحـت المعلومـات المتاحـة بشـكل اوسـع كلمـا كانـت الحاجـة اكبـر لترجمتها 

وتحويلهـا لمعرفـة اكثـر حاجـة )1( ومـن المعلـوم بـان المعرفـة كمجال للدراسـة يدل علـى الطرق 

التفاعليـة فـي حل المشـاكل والمواقـف المعقدة على المسـتوى االجتماعي واالقتصادي والسياسـي 

والعلمـي وغيرهـا وهـي بهذا تختلـف عن المعلومات اي انهـا تتضمن موضوعا معروفـا. وبذلك فان 

المعرفـة تميـل الـى ان تكـون جـزء اليتجزء من السـياقات العامة في اي مجال مـن المجاالت الحياة 

وهـي جـزء مـن مجـال العمـل الفـردي والمعرفـة يمكن ان تكـون معرفـة ضمنية او معرفـة صريحة 

ومـع ذلـك اليمكـن صناعـة المعرفة من دون االفـراد اي مجتمع الممارس وهو الجـزء المهم في بناء 

المعرفـة وتناقلهـا. باختصار ان مجتمع الممارسـة ) مجتمع المعرفة( هـو مجموعة من االفراد الذين 

يركـزون اهتمامهـم بمجـال مـن مجاالت الحيـاة في عملية تعلـم جماعي يخلق بينهـم روابط يمكن 

مـن خاللهـا خلق ونشـر المعرفة )2(. 

           ان عمليـة خلـق ) انشـاء ( المعرفـة واسـتخدامها يتـم مـن خـالل سلسـلة مـن التحـوالت 

حيـث البـد مـن تحويل البيانات البسـيطة واالرقـام واالسـماء والخصائص والكتابات حيـث يمكن ان 

تكـون البيانـات عبارة عن جـداول احصائية متداولة ولكن بمجرد ترتيب تلـك الجداول واالحصائيات 

بشـكل مخطـط وبتنظيـم مـع بعض الشـروح لتصبـح ذات معنى ولتصـف موضوع ما فانهـا تحولت 

الـى معلومات.

والمعلومـات هـي مجمل البيانات التي يتم تنظيمها ونشـرها ومن ثـم عملية تحويل المعلومات 
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الـى معرفـة. فالمعرفـة هـي مزيـج مرن مـن الخبـرات والقيـم والمعلومات التـي توفر اطـار لتقييم 

ودمـج تلـك الخبـرات والمعلومات الجديدة )3( وبالعودة لتقسـيم المعرفة لمعرفـة ضمنية ومعرفة 

صريحـة ومـن خـالل هذيـن القسـمين يمكـن فهـم المعرفـة الفرديـة والشـخصية وكذلـك المعرفـة 

التنظيميـة التـي تعني المعرفة لجميع العاملين في المنظمـة وهي معرفة ضمنية وصريحة المعرفة 

الضمنيـة عرفـت اول مـره عـام )1962( كظاهـرة من الصعب التعبير عنها ولكنها ليسـت مسـتحيلة. 

وان خلـق المعرفـة يعتبر مـن التفاعل لدينا بين المعرفة الضمنيـة والمعرفة الصريحة والقائمة على 

اربعـة عناصـر اساسـية هـي وجـود منظمة واضحـة المعالم – العمل علـى تنظيم المعرفـة الضمنية 

الفرديـة – انتـاج وتطويـر الهيـاكل واالدوات – اعـداد النمـاذج الخاصـة لخلق معرفة جديـدة. وبهذا 

فانها نشـاط مسـتمر مـن افراد – المجتمـع – منظمة.

          وتتـم عمليـة التبـادل المعرفـي فـي المنظمـة مـن خـالل عمليـة التحـول بيـن المعرفـة 

الضمنيـة والمعرفـة الصريحـة. المعرفـة الصريحة واضحة واساسـية ومفصلية ويمكـن ان تكون جزء 

مـن ممارسـة او وضعـت فـي جمـل او فـي رسـومات والمعرفـة الصريحـة يمكـن الوصـول اليها من 

خـالل الوعـي وهـي مرتبطـة بالحـواس من خـالل اللمـس ومهـارات الحركـة. بأختصار فـأن المعرفة 

الصريحـة هـي المعرفـة الموجـودة بيـن الكتب والوثائـق وقواعد البيانـات والبريـد االلكتروني وكل 

مامـن شـأنه التحـول مـن الخـاص ) الشـخصي ( الى العـام )4(.

ثانيا: ادارة المعرفة في المكتبات الجامعية: 
تلعـب المكتبـة دورا حاسـما فـي عملية خلق وتوطيـن المعرفة وان مفهـوم ادارة المعرفة اصبح 

في السـنوات االخيرة الشـغل الشـاغل والرئيس المنـاء المكتبات والدارات المكتبـات في العالم. الن 

ادارة المعرفـة تتطلـب اسـاليب وطـرق وادوات اكثر فاعلية في التعامل مـع المعلومات وخاصة في 

عملية نقل سـريع لتلـك المعلومات.

فـان ادارة المعرفـة هـي مفهـوم جديـد وطريـق  ادارة انتشـرت االن فـي المنظمـات والوكاالت 

الحكوميـة والخاصـة وفـي مجـاالت البحـث والتطويـر وعلـى مسـتوى الجامعـات والمكتبات.

ان ادارة المعرفـة فـي المكتبـات هـي خليـط مـن االفـراد والتكنولوجيا – العمليـات وهي قائمة 
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علـى اساسـين مهميـن االول اسـتغالل معلومـات المنظمـة ) الجامعة ( واالسـاس الثانـي هو تطبيق 

مهـارات العامليـن فـي المكتبـة واسـتغاللها ومـن هنـا فقـد بـرزت الحاجـة   الدارة المعرفـة فـي 

المكتبـات الجامعيـة لالسـباب االتيـة )5(

1 – تعزيز رضا المستفيدين من خدمات تلك المكتبات من )طلبة – باحثين – تدريسيين (

2- زيادة االيمان العام داخل المكتبة من اجل تلبية احتياجات المستفيدين 

3- ايجـاد المبـرر لطلـب زيـادة التخصيصـات واالنفـاق المالـي المخصـص للمكتبـات الجامعيـة 

ومراكـز المعلومـات مـن قبـل الجامعـة والوزارة 

4- تعد المعرفة المورد االستراتيجي  والمورد الرئيسي لمنظمة مثل المكتبة الجامعية 

5- للحد من عدم االهمية للمكتبة من قبل ادارة الجامعية او المستفيدين 

6- تحقيـق رسـاله المكتبـة وذلـك مـن خـالل توفيـر المعرفـة الصحيحـة فـي الوقـت المناسـب 

وللشـخص المناسـب

ومـن المعلـوم  حاجـة المكتبـات الجامعيـة الى تطوير طـرق الوصول للمعرفة سـواء كانت على 

المسـتوى الداخلي والخارجي. فأن المكتبة الناجحة هي تلك المكتبة التي تتمحور حول المسـتفيد 

ويمكنهـا االسـتجابة الحتياجاتـه ومـع زيـادة تعقـد حاجات المسـتفيدين تحتـاج المكتبـة الجامعية 

لتطويـر طرقهـا لالسـتجابة لتلـك الطلبات ولكي تضيـف المكتبة قيمة لخدماتها فـان المكتبة بحاجة 

الـى ان تكـون علـى درايـة بالمعرفـة الموجـودة داخلهـا علـى سـبيل المثـال معرفـة االسـئلة االكثـر 

شـيوعا فـي قسـم المراجـع  فينبغـي عليهـا تقديـم افضـل خدمة مرجعيـة في متنـاول اليـد لخدمة 

مسـتفيديها فـي اقصـر وقـت ومـن الممكـن انشـاء ملـف لالسـئلة المتكـررة. )6( فان المكتبـة التي 

التمتلـك المعرفـة الداخليـة وليـس لديها مهـارات للعثور عليها فهنـا تجد المكتبة نفسـها غير قادرة 

علـى اداء رسـالتها. الن اكتسـاب المعرفـة هـو نقطـة البدايـة الدارة المعرفـة في المكتبـة الجامعية 

ويمكـن للمكتبـات الجامعيـة الوصـول للمعرفة مـن خالل اتبـاع االتي )7(.

1- انشـاء روابـط المعرفـة والتواصـل مـع المكتبـات االخـرى ومراكـز المعلومـات والبحـوث 

االنـواع  مختلفـة  ومؤسسـات 
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2 – الحضـور المسـتمر لبرامـج التدريـب والمؤتمـرات والحلقـات الدراسـية والثقافيـة التي تقام 

داخـل وخـارج الجامعة 

3- االشتراك في قوائم البريد ومجموعات النقاش على االنترنت 

4- شراء منتجات ومواد معرفية على شكل ادلة او مخططات او تقارير او بحوث

وقـد ذكـر Letart فـي مقالـه لـه حـول ادارة المعرفـة ودور الخدمـات الفنية حيث قـال » تميز 

عالم المكتبات , بالتغير السـريع , وربما ال يوجد مجال اخر بنفس القدر  من التغيير وان الفهرسـة 

الجانـب المهـم جـدا الدارة المعرفة فـي العالم الرقمي على نحـو متزايد »)8(

ثالثا: اهداف ادارة المعرفة في المكتبات الجامعية: 
يمكن اجمال اهداف ادارة المعرفة في مجال علم المعلومات والمكتبات باالتي )9(

1 – العمـل علـى جميع المعارف العامة على شـكل ) بيانـات – معلومات ( ومعالجتها وتخزينها 

وبثها وتوزيعها 

2- تعمل على تعزيز العالقة بين المكتبة الجامعية والمسـتفيدين )طلبة – باحثين – تدريسـيين 

– موظفين (

3 – تعمـل ادارة المعرفـة بيـن المكتبـة الجامعية على حماية حقوق الملكيـة الفكرية في عصر 

المعلومات  تكنولوجيا 

4- العمل على انشاء مستودعات المعرفة وادارة المعارف باعتبارها اصوال

5- تنظيم المعرفة واعطائها قيمة من اجل تحسين البحث الفعال

6-العمل على تعزيز مناهج البحث العلمي 

رابعا: بيئة المكتبة الجامعية ودور المعرفة: 
1- تغيير اشكال مصادر المعلومات 

يقـال ان النمـو السـريع لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت )ICT( قـد غيـر مـن طريقـة عمل 

المكتبـات الجامعيـة اليـوم , حيـث لم تعـد مجموعـة المكتبة الجامعيـة مولفه بالكامل مـن المواد 
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المطبوعـة ولكنهـا اليـوم مؤلفـه مـن مـواد بصيـغ واشـكال متعـددة ووسـائل وادوات تكنولوجيـا 

المعلومات مثل اجهزة الحواسـيب والوسـائط المتعددة واالقراص المدمجة وهذه االدوات سـاعدت 

كثيـرا بتوفيـر قـدرات لـم يسـبق لهـا مثيـل للمكتبـات الجامعيـة وتحسـين قدرتهـا وتوفيـر المـوارد 

لمجتمـع الجامعـة وقـد كان تأثيـر الويـب تأثيـرا هائـال علـى النمـو المعلومات بشـكل سـريع. لكن 

المشـكلة مـع الويـب هـو انه اليوجـد تنظيم حقيقـي للمعلومـات ويشـكل تحديا المنـاء المكتبات 

الجامعيـة مـن حيـث مسـاعدة الباحثيـن ) المسـتفيدين ( على فهـم المعلومات التي يتـم الحصول 

عليهـا مـن مواقـع االنترنت.)8(

مـن هنـا ينبغـي على المكتبـات الجامعية اعادة النظر في دورها على مسـتوى الجامعة باكملها. 

مـع تزايـد الحاجـة لدعـم متطلبـات المسـتفيدين وخاصـة مـع ارتباطهـا بتغيـر انمـاط التعليـم في 

الجامعـات كمـا ان تنـوع مصـادر المعلومـات والبحـوث كل ذلـك يعـد تحديـا للمكتبـات الجامعية 

, كمـا ان تغييـر طبيعـة المعلومـات واسـتراتيجيات البحـث وهيـكل التعليـم العالي وقـد اثرت هي 

االخـرى علـى اسـتراتيجيات وهيـكل المكتبـة الجامعية ومن هنا يسـتلزم  التحول فـي الطريقة التي 

يفكـر بهـا امنـاء المكتبـات فـي وظائفهـم وطبيعـة العالقة مع مسـتفيديهم مـن المعلومـات وعلية 

فعلـى المكتبيـن الجامعييـن ان يبقـوا جاهزين وان يكونوا  مالحين مهرة كفوئين من اجل مسـاعدة 

    )9( المستفيدين 

2- الهياكل التنظيمية 
نتيجـة للتغيـرات البيئيـة السـريعة تحتـاج المكتبـة الجامعيـة الـى اعـادة التفكير فـي هياكلها 

التنظيميـة فـي محاولـة لتوفير خدمة عالية الجودة والسـؤال الذي يطرح نفسـه هو هل المكتبات 

الجامعيـة قـادرة مـن الناحيـة التنظيميـة مواجهـة التحديـات التـي تواجههـا. ومـن المعلـوم ان 

الهيـاكل التنظيميـة للمكتبـات الجامعيـة تختلـف مـن بلـد لبلـد اخـر ومـن مؤسسـة الى مؤسسـة 

, بمعنـى اخـر نـوع الهيـكل التنظيمـي الموجـود فـي المكتبـة الجامعيـة يتـم تحديـده مـن خالل 

االسـتعداد لمواجهـة المشـاكل ومواجهـة متطلبـات المسـتفيدين وتحسـين جـودة الخدمـة. ومن 

الواضـح ان هنـاك حاجـة العادة تشـكيل بيئة المكتبـات الجامعية حتى تكون قـادرة على مواجهة 

متطلبـات المسـتفيدين.)10(
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3- اكتساب المعرفة الجديدة وتوطينها 
يمكـن انشـاء واكتسـاب المعرفـة فـي مجـال المكتبـات الجامعيـة مـن خـالل فهـم حاجـات 

المسـتفيدين ومعرفـة تامـة وفهـم المناهـج الجامعيـة وعمليـة خلـق او اكتسـاب المعرفـة مـن 

وجهـة نظـر المكتبـة هي مشـاركة المسـتفيد في مجالـي القراءة والدراسـة وذلك من خـالل تحديد 

المعلومـات المطلوبـة هـذا اوال وثانيا لكي تنجح المكتبة في ذلك يجـب ان ترتبط خدمات المكتبة 

الجامعيـة بالبرنامـج االكاديمـي والمناهج الدراسـية للجامعة حتـى يمكن ان يصبح امنـاء المكتبات 

والعامليـن فيهـا جـزء مـن عمليـة خلـق المعرفـة من خـالل المشـاركة فـي التدريب والبحـث )11(

خامسا: دور تكنولوجيا المعلومات وادارة المعرفة في المكتبات الجامعية 
ان اختيـار الوثائـق بشـكل عـام هـو الوظيفة االساسـية للمكتبـة والوثائق بجميع اشـكالها ومواد 

القـراءة التـي ال تقتصـر علـى االشـكال التقليديـة فقـط وانمـا الوثائـق االلكترونيـة   والمسلسـالت     

والوثائـق الحكومية والمخطوطـات والتقارير وبراءات االختراع وقواعد البيانات واالحصاءات وقواعد 

المعرفـة والبرمجيـات وغيرهـا  والتي هي مكونات مقتنيات المكتبة الحديثة وتتسـم عملية االختيار 

واالقتنـاء وفقـا لحاجات ومتطلبات المسـتفيدين. ويجب ان يمتلك المكتبـي معرفة مقبولة بالموارد 

االلكترونيـة ومعرفـة بتطبيقاتهـا  وتقييمهـا        وبمـا ان عمليـة تخزيـن المعلومـات االلكترونيـة 

تتـم اليـوم بشـكل رقمـي االلكترونـي او مـن خالل االنترنـت فيجب على مـن يقوم بعمليـة االختيار 

للوثائـق االلكترونيـة علـى معرفـة بمصادر المعلومـات االلكترونيـة وعلى المكتبـة الجامعية تحديد 

ومعرفـة مسـتفيدي المكتبـة الحاليين والمتوقعين واحتياجاتهم سـواء طلبت او لـم تطلب والمكتبة 

الرقميـة عبـارة عـن مجموعـة الكترونيـة مـن الكائنـات الرقميـة ذات الجـودة العاليـة يتم انشـاؤها 

وجمعهـا وادارتهـا وفقـا لمعايير عالمية وجعلهـا متاحة بطريقة متداوله مدعومـه بالخدمات الالزمة 

لتلبيـة حاجات المسـتفيدين والسـماح لهم باسـترجاع مايحتاجون اليه.)12( وتشـكل اليـوم المكتبة 

الرقميـة جـزء حيويـا اليتجـزء من خدمـات المكتبـة الجامعية بتطبيـق تكنولوجيا حديثـة تمكن من 

الوصـول الـى المجموعـات الرقميـة. ويمكـن ان تشـمل  المعلومـات فـي المكتبة الرقميـة  مختلف 

االنشـطة مثـل البحـث عـن المعلومات مـن خـالل الويـب )OPAC( والدوريـات االلكترونية وكتب 

الكترونيـة والمـوارد االلكترونيـة وغيرهـا وذلـك مـن اجل زيادة جـودة الخدمات ومـن هنا يجب ان 

يكـون نظـام ادارة المعرفـة قائمـا علـى تكنولوجيـا المعلومـات وفي هذا السـياق  يجـب على امين 
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المكتبـة ان يعتبـر   نفسـه المسـؤول الرئيسـي عـن المعرفة وان يعمل جنب الـى جنب مع موظفي 

المكتبـة مـن رؤوسـاء اقسـام ) التخطيط – تكنولوجيـا المعلومـات – ادارة الموارد البشـرية – ادارة 

الشـؤون الماليـة ( الىـخ... وذلـك لتصميـم وتوطيـن نظـام ادارة المعرفة هـذا النظام الـذي يجب ان 

يبنـى علـى الحاسـوب وبيئـة رقميـة وبمـا في ذلـك شـبكات االنترنـت والبرامـج المختلفة لتسـهيل 

اكتسـاب المعرفـة وتحليـل وتنظيم وتخزين مختلف موارد المعلومـات الداخلية والخارجية من اجل 

خلـق معرفـة فعالـة. ويمكـن تبادلها بين المسـتفيدين واالشـخاص مـن ذوي الخبرة ) تدريسـيين – 

باحثيـن – خبـراء – ناشـرين – وكاالت حكومية ()13(   
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المبحث الثالث
الجانب العملي ) التطبيقي (

1- صدق اداة االستبانه
 تـم عـرض اداة االسـتبانة علـى مجموعـه مـن المحكميـن وقـد تـم االسـتجابه الـى مقترحاتهـم 

وأرائهـم وتـم التعديـل علـى بعـض الفقـرات لتظهـر بشـكلها النهائـي التـي تـم توزيعـه علـى عينـة 

لبحث. ا

2- ثبات اداة االستبانة 
هـو مقيـاس لمعرفـة مـدى ارتبـاط كل فقـرة من فقرات االسـتبانة مـع المجال الـذي تنتمي اليه 

 Alph-( ) هـذه الفقـرة ,وقـد تم احتسـاب ذلـك من خالل معامل االثبـات الداخلي )كروبنـاخ – الفا

croback (. اذ بلغ معامل كروبناخ )88%( لجميع فقرات االسـتبانة وهي تؤكد صحة االسـتبانه. كما 

هـو موضـح ادناه بشـكل مفصل على مسـتوى المتغيرات.

جدول رقم )2( نتائج معامل كروبناخ – الفا

قيمة الفاعدد الفقراتالمتغيراتت

1

2

3

توفر البيانات وتكنولوجيا المعلومات

دور التدريسي في التوطين

اهمية استخدام ادارة المعرفة 

8

8

8

%89

%87

%88

3- المؤشرات االحصائية المعتمدة في تحليل البيانات: 
1- النسب المئوية والتكرارات 

2- الوسط الحسابي الموزون 

3- االنحراف المعياري

4- االهمية النسبية 
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1- االختبارات االحصائية )اختبار كاي سكوير . االرتباط.اختبار F.تم استخدام 
برنامج        

)Spss.v23(االحصائي.

4- تحليل النتائج واختبار الفرضيات: 
اوال – وصف المتغيرات وفق نتائج البحث الميداني للعينة قيد الدراسة وكما يلي.

المحور االول: البيانات الشخصية )السمات الوظيفية (

يوضـح الجـدول رقـم )3( السـمات الوظيفيـة لعينـة البحـث والنتائج التـي تمخضـت عنها وكما 

ياتـي: -: -

جدول رقم )3( السمات الوظيفية لعينة البحث

النسبة المئويه %التكرارالفئةالسمة

اللقب العلمي

استاذ

استاذ مساعد

مدرس

مدرس مساعد

7

13

15

15

0.14

0.26

0.30

0.30

المؤهل العلمي
دكتوراه

ماجستير

30

20

0.60

0.40

عدد سنوات الخدمة في التعليم 

العالي

اقل من 5 سنوات

10 – 5

15 – 10

20 – 15

20 – فأكثر

10

19

11

6

4

0.20

0.38

0.22

0.12

0.08

100%50المجموع

شـمل البحـث ثـالث سـمات رئيسـية للعينـة   اذ بلـغ حملـة لقـب اسـتاذ واسـتاذ مسـاعد علـى 

نسـبة )40%( ومـدرس ومـدرس مسـاعد على )60%( ونالحظ ان اغلب عينـة البحث هم من يحملون 

شـهادة الدكتوراه وبنسـبة )60%( وتاتي العينة البالغ )40%( يحملون شـهادة الماجسـتير. اما متغير 



..ف.ر. مسم  عام  ح م    ف.ف.  الر  .ودر .نأ.ماا..............................................................  595

الخدمة الوظيفية فكان عدد   المبحوثين   الذين لديهم خدمة اكثر من 20 سـنة كان ضئيال بنسـبة 

)0.08(فـي حيـن ان الـذي لديهـم خدمـة مـن 5 – 15 سـنة بلغـت نسـبتهم )60%(مما يؤشـر وجود 

خبرة متوسـطة مقبولـه نوعا ما.

المحور الثاني: - توفر البيانات وتكنولوجيا المعلومات 

جدول رقم )4( مستوى اجابة عينة البحث عن توفر البيانات وتكنولوجيا المعلومات

االهمية النسبية %االنحراف المعياريالوسط الحسابيغير موافقمحايدموافقالعبارة 

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

25

25

25

15

30

20

25

10

15

15

15

15

10

20

10

15

10

20

10

20

10

10

15

25

2.30

2.20

2.30

1.90

2.40

2.20

2.20

1.70

0.789

0.881

0.789

0.839

0.808

0.756

0.881

0.789

76.6

73.3

76.6

63.3

80

73.3

73.3

56.6

2.150.81671.6المتوسط العام

المعلومـات وتكنولوجيـا  توفـر  لمتغيـر  العـام  المعـدل  ان   )4( الجـدول رقـم  نتائـج  اظهـرت 

المعلومـات )n8 -n1( قـد حقـق متوسـط عـام )2.15( بانحـراف معيـاري )0.816( واهميـة نسـبية 

)71.6%( وهـو يعكـس اهميـة توفـر البيانـات وتكنولوجيـا المعلومات فـي المكتبـات الجامعية وقد 

كانـت العبـارة )n5( )توفـر االمانـة العامة للمكتبـة البنية التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومات ( حققت 

اعلـى متوسـط )2.40( باهميـة نسـبية )80%( والتي سـاهمت بشـكل كبيـر على رفع المعـدل العام 

للمتغيـر بينمـا كانـت اقل نسـبة في هذا المحور هي العبارة )n4( ) تسـاعد االمانـة العامة للمكتبة 

بتوفيـر المعلومـات التـي يمكـن مـن خاللهـا المسـاعدة بايجـاد الحلـول المناسـبة للمشـكالت التي 

تعيـق العمـل ( حققت وسـطا مقـداره )1.90( بانحـراف معيـاري )0.808( واهمية نسـبية )%63.3( 

وهـذا يعكـس ان هنـاك ضعفـا كبيـرا في توفر المسـاعدة مـن قبل االمانـة العامة للمكتبـات اليجاد 
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الحلـول المناسـبة لتوفيـر المعلومات.

المحور الثالث: - المعرفة ودور التدريسي في التوطين 
جدول رقم )5( مستوى اجابة عينة البحث عن دور التدريسي في التوطين

االهمية النسبية %االنحراف المعياريالوسط الحسابيغير موافقمحايدموافقالعبارة 

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

10

35

15

25

5

20

35

45

25

10

10

5

20

5

10

5

15

5

25

20

25

25

5

 -

1.90

2.60

1.80

2.10

1.60

1.90

2.58

2.90

0.707

0.670

0.881

0.953

0.670

0.953

0.673

0.303

63.3

86.6

60

70

54.3

63.3

84.3

96.6

1.970.72965.7المتوسط العام

 n9( ان المتوسـط العام لالسـتجابة لمتغير دور التدريسـي فـي التوطين )تبيـن مـن الجـدول )5

– n16( كانـت قيمتـه )1.97( بانحـراف معياري )0.729( واهمية نسـبية متوسـطة الشـدة )%65.7( 

وهـو الـذي يظهـر دور التدريسـي فـي التوطيـن الدارة المعرفـة ليـس بالمسـتوى المطلـوب. وقـد 

حققـت العبـارة )n16( ) ان لالمانـة العامـة للمكتبـة دور مهم واسـتراتيجي في نقـل المعرفة بين ) 

التدريسـين والطـالب ( وتوفـر المعلومات ونشـرها بطريقـة تضمن فيها االسـتفادة القصوى من تلك 

المعلومـات ( متوسـط مقـداره )2.90( بانحـراف معيـاري )0.303( وباهميـة نسـبية )96.6%( بينمـا 

حققـت العبـارة )n13( التـي تنـص علـى) ان المكتبـة على علم بسـوق العمل فـي محافظة ذي قار 

والمحافظـات القريبـة منهـا ( اقـل متوسـط حسـابي )1.60( بانحـراف معيـاري )0.670( وباهميـة 

نسـبية قليلـة جـدا )54.3%(ممـا اثر سـلبا على متوسـط العام لالسـتجابة المحـور الثاني.
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المحور الثالث: اهمية استخدام ادارة المعرفة
جدول )6( مستوى اجابة عينة البحث عن اهمية استخدام ادارة المعرفة

االهمية النسبية %االنحراف المعياريالوسط الحسابيغير موافقمحايدموافقالعبارة 

N17

N18

N19

N20

N21

N22

N23

N24

45

35

20

40

45

25

15

30

5

10

15

5

-

20

10

10

-

5

15

5

5

5

25

 10

2.90

2.60

2.10

2.70

2.80

2.40

1.80

2.40

0.03

0.670

0.839

0.647

0.606

0.670

0.881

0.808

96.6

86.7

70

90

93.3

80

60

80

2.460.64382المتوسط العام

حقـق الجـدول )6(معـدل عـام )2.46( بانحراف معيـاري )0.643( وبأهمية نسـبية )80%( وهذا 

يؤكـد اهميـة المتغيـر التابـع اهميـة اسـتخدام ادارة المعرفة من قبـل عينة البحث.

كما اظهرت العبارة )n17( ) اعتبار ادارة المعرفة على انها المورد االكثر اهمية في المؤسسـات 

الحديثـة ( اعلـى متوسـط حسـابي )2.90( بانحـراف معيـاري )0.03( واهميـة نسـبية عاليـة جـدا 

)96.6%( بينمـا سـجلت العبـارة )n23( ) تسـهم ادارة المعرفـة فـي تعظيم قيمة المعرفـة ذاتها عبر 

التركيـز علـى المحتـوى ( اقـل متوسـط   اجابـة )1.80( وبانحراف معيـاري )0.881( واهمية نسـبية 

)60%( وكان لهـا تأثيـر متوسـط على مسـتوى االجابة بشـكل عـام على المحـور الثالث.

ثانيا: - اختبار فرضيات البحث: 
نعـرض فـي هـذا الجزء من البحث نتائـج االختبارات االحصائية المسـتخدمة فـي تحليل لالثبات 

صحـة فرضيات البحث.
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1 – اختبار الفرضية االولى: 
جـدول رقـم )7( االختالفـات بيـن السـمات الوظيفيـة للتدريسـين وتوفـر البيانـات وتكنولوجيـا 

المعلومـات ودور التدريسـي فـي التوطيـن

دور التدريسي في التوطين توفر البيانات وتكنولوجيا المعلومات

مستوى الداللة جرجة الحريةx2مستوى الداللة درجة الحريةx2المتغيرات

اللقب العلمي

11.5

12

0.48

18.6180.41

المؤهل 

العلمي

5.140.275.860.43

عدد سنوات 

الخدمة في 

التعليم العالي

16.8160.3926240.35

مستوى المعنوية )0.05(

جدول رقم )7( يبين االتي: -

1 – قيمـة احصائيـة chi – square تسـاوي 11.5 وان قيمـة p-value المرافقة 0.48  تدعونا الى 

قبـول فرضيـة العـدم عند مسـتوى الداللة 5% اي قبول الفرضيـة التي تؤكد عدم وجـود تأثير معنوي 

للقـب العلمـي على المتغير المسـتقل ) توفر البيانـات وتكنولوجيا المعلومات (.

 chi – square امـا عالقـة اللقـب العلمي بدور التدريسـي في التوطين كانـت قيمته االحصائيـة

تسـاوي 18.6 وبمسـتوى معنوية 0.41 وهي اكبر من 5% كما يشـير الى قبول فرضية العدم اي عدم 

وجـود تأثيـر معنوي للقـب العلمي على دور التدريسـي في التوطين.

2 – قيمـة chi – square بالنسـبة الـى السـمة الوظيفيـة الثانية ) المؤهل العلمـي ( 5.1 وقيمة 

p – value المرافقـة 0.27 وعنـد مسـتوى 5% هـذا يدعونـا الـى قبـول الفرضيـة بعـدم وجـود عالقة 
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معنويـة بين الشـهادة والبيانـات وتكنولوجيـا المعلومات.

امـا المتغيـر دور التدريسـي فـي التوطين وعالقته بالشـهادة تبيـن ان قيمـة chi – square هي 

5.8 وبمسـتوى داللـة 0.43 وهـي اكبـر مـن 5% وهذا يدعـم الفرضية بعدم وجود داللـة معنوية بين 

المتغيرين.

3 – امـا بالنسـبة الـى متغيـر عدد سـنوات الخدمة فـي الوظيفة وعالقتهـا بالبيانـات وتكنولوجيا 

المعلومـات فقـد اظهـرت النتائج في جدول رقم )7( ان قيمة chi – square 16.8 بمسـتوى معنوية 

0.39 اي  التوجـد عالقـة مؤثـرة بينهمـا بينمـا المتغيـر االخـر دور التدريسـي فـي التوطيـن  وتاثيـر 

الخدمـة الوظيفيـة عليهـا تبين ان chi-square 26 وان قيمـة p- value )0.35) وهذا يدل على عدم 

وجـود تأثيـر معنـوي لعـدد سـنوات الخدمـة علـى دور التدريسـي فـي التوطيـن. من خـالل النتائج 

اعـاله تـم اثبـات الفرضيـة االولـى القائلـة بعدم وجـود تأثير معنـوي للسـمات الوظيفية للتدريسـي 

علـى متغيـرات الدراسـة بمـا يخص البيانـات وتكنولوجيا المعلومات ودور التدريسـي فـي التوطين.

2 – اختبار الفرضيات الثانية والثالثة: 
       التـي سـيتم مـن خاللهـا اختبـار عالقـات االرتبـاط بيـن متغيـرات البحـث   حيـث سـنكون 

مصفوفـة االرتبـاط الخاصـة بيـن المتغيـر التابـع ) اهميـة ادارة المعرفـة ( والمتغيرات المسـتقلة ) 

البيانـات وتكنولوجيـا المعلومـات , ودور التدريسـي فـي التوطيـن (.

جدول رقم )8( مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث التابعة والمستقلة

المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

اهمية ادارة المعرفة

RP – valueT- test

البيانات وتكنولوجيا المعلومات

دور التدريسي في التوطين

0.08

0.79

0.85

0.01

0.69

2.8

لوحـظ فـي الجـدول )8( وجـود عالقـة ارتباط ضعيفة جـدا بين اهميـة ادارة المعرفـة والبيانات 

وتكنولوجيـا المعلومـات حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط )R( )0.08(  فـي حين ان قيمـة )T( غير دالة 

معنويـا عند مسـتوى الداللة )%5(.



.......... رتم  ر.مع .ناث. ر  ا .ناجتالا .نللحثمر  ت حجلدمر . تالرول  حل ت بر د . .نت مم ا  600

بينمـا ظهـرت ان هنـاك عالقة قوية بيـن اهمية ادارة المعرفة ودور التدريسـي 
فـي التوطيـن حيـث بلغـت قيمـة معامل االرتبـاط )R( )0.79( بمسـتوى داللـة )0.01( اي 

كلمـا يـزداد دور التدريسـي في التوطيـن تزداد اهميـة ادارة المعرفة.

3 – اختبار صحة فرضيات البحثك: 
        مـن اجـل اختبـار صحـة الفرضيـات يجـب علينـا اختبـار عالقـات التأثيـر بيـن المتغيـرات 

المسـتقلة ) البيانـات وتكنولوجيـا المعلومـات , دور التدريسـي فـي التوطيـن ( والمتغيـر التابـع ) 

اهميـة ادارة المعرفـة ( وكمـا ومضـح بالجـدول ادنـاه.

جدول رقم )9( مصفوفة االنحدار البسيط بين متغيرات البحث التابعة والمستقلة

 المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

اهمية ادارة المعرفة

 β                α 2R                     FP – value

البيانات وتكنولوجيا المعلومات

دور التدريسي في التوطين

0.119        2.1

0.69        0.94

0.06    0.039

0.63     10.06

0.85

0.01

أ – اختبـار عالقـة التاثيـر بين اهميـة ادارة المعرفة والبيانات وتكنولوجيـا المعلومات يتضح من 

الجـدول )9( انـه لـم يحقـق متغيـر البيانـات وتكنولوجيـا المعلومـات اثـرا معنويا كبيرا علـى متغير 

اهميـة ادارة المعرفـة فقـد بلغت قيمة )F( )0.039( وهي غير داله معنويا عند مسـتوى داللة )%5( 

واظهـر معامـل التحديـد )2R( ومعامل )β( عـدم وجود اثر معنوي ووفق هـذه النتيجة يمكن رفض 

الفرضيـة الثانيـة والتـي مفادها ) وجـود عالقة ذات اثر معنوي بين البيانـات وتكنولوجيا المعلومات 

واهميـة ادارة المعرفـة (. وهـذا يـدل علـى ان عينـة البحـث مـن التدرسـيين قليـل مايتواجدون في 

الجامعة  مكتبات 

ب – بينمـا حققـت الفرضيـة الثالثـة اثـر واضـح في دور التدريسـي فـي التوطين واهميـة ادارة 

 )2R( وكانت قيم )%10.06( وهي ذات داللة معنوية عند مسـتوى )5( )F( المعرفة اذ بلغت قيمة

و )β( حقيقيـة كمـا موضحـة بالجـدول اعاله وعليه تقبـل الفرضية الثالثة التـي مفادها )هناك عالقة 

ذات داللـة احصائيـة بين دور التدريسـي في التوطين واهميـة ادارة المعرفة.
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المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات

اوال: االستنتاجات: 
1- هنـاك محـاوالت مـن امانـة المكتبة لتوفيـر البنية التحتيـة لتكنولوجيا المعلومـات من خالل 

توفـر احدث الحاسـبات والشـبكات االلكترونية وزيـادة عددها.

2- لوحـظ ان امانـة المكتبـة غيـر جادة بتوفيـر المعلومات وذلك من خالل ابتـكار طرق جديدة 

وحديثـة للتخلص من معيقـات عمل المكتبة.

3- تقـوم امانـة المكتبـة بنقـل المعرفـة بين ) التدريسـيين والطلبـة ( وذلك بتوفيـر المعلومات 

ونشـرها لالسـتفادة منها.

4- المكتبـة الجامعيـة ليسـت علـى درايـة كافيـة بالمكتبـات المحيطـة حولها فـي المحافظة او 

خارجهـا ) اي عـدم وجـود شـبكة اتصـاالت مشـتركة لتبـادل البيانات.

5-  ادارة المعرفة بانها المورد االكثر استخداما واهمية في المؤسسات التعليمية.

6 – تبيـن مـن خـالل التحليـل االحصائي ان التدريسـيين قليل مـا يرتادون المكتبـات الجامعية , 

وقـد يعـزى ذلـك لوجـود الشـبكة العنكبوتيـة  ) االنترنت ( فـي متناول يديهم فـي كل وقت 

ومكان.

ثانيا التوصيات: -  
1- خلـق الوعـي  لـدى امانـة المكتبة باهميـة تبيين دور اهميـة ادارة المعرفـة والمتعلقة بفهم 

وكيفية ادارتهـا وتبادلها.

2 – التأكـد علـى السـاعات المكتبية للتدريسـي وضرورة تواجـده في المكتبات لتبـادل المعرفة 

والخبرات.

3- ضـرورة تعـاون المكتبـة الجامعيـة مـع المكتبـات االخـرى والمشـاركة في تبـادل المعلومات 
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وادامـة التواصل معها بشـكل مسـتمر.

4 – للتدريسـيين دور مهـم فـي توطيـن المعرفـة مـن خـالل مـا يمتلكـون من خبـرات ومهارات 

وضـرورة مشـاركتها مـع المسـتفيدين ) الطالب (
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