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  :مقّدمة

رات مذهلة من حیث تدفّق        عرف النّصف الثاني من القرن العشرین تطوّ

عها، وتضّخم حجم النتاج الفكري في مختلف المجاالت والموضوعات : المعلومات، وتنوّ

الفكري،  إلى زیادة هائلة في حجم اإلنتاج أّدى نوتزاید عدد الباحثین النّشطی نمو العلمف

تفّجر : "وقد استخدم الباحثون عّدة مصطلحات للتّعبیر عن حّدة المشكلة منها

ث النّشر"، "تفّجر اإلنتاج الفكري"، "المعلومات مشكلة ؛ إّال أّن "تضّخم النّشر"، و"تلوّ

ما یوجد عّدة عناصر أخرى ساهمت  نّ المعلومات ال تنحصر في كم ما ینشر فحسب، وإ

كتشتت اإلنتاج الفكري، وتنوّع مصادر  المشكلة وتعقّدها، بشكل أو بآخر في حّدة

المعلومات وتعّدد أشكالها، إضافة للحواجز اللغویة، وارتفاع أسعار المطبوعات، وغیرها 

رات واضحة وملموسة في میادین تقدیم  من المشاكل؛ كّل هذا كان سببا في إحداث تطوّ

 لمعلومات المناسبة للشخصتوفیر ا أصبح من الّضروري الخدمة المكتبیة، حیث

المناسب، بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ولن یحدث ذلك إّال من خالل الّسیطرة 

تاحة المعلومات لألفراد وتیسیر الوصول إلیها، والشّك أّن  على اإلنتاج الفكري وإ

یة للمكتبات-الببلیوغرافیا  ة لتحقیق ذلك -باعتبارها أحد العملیات الفنّ   .وسیلة هامّ

نت برنامج محاضرات مقیاس        ونهدف من خالل هذه المطبوعة والتي تضمّ

، إلى تقدیم عرض عام للببلیوغرافیا التي لم یتّفق بعد الباحثون "مدخل إلى الببلیوغرافیا"



ها قوائم الكتب أو  فها معظم الباحثین بأنّ على تقدیم تعریف محدد لها، ومع ذلك یعرّ

  .اإلنتاج الفكري

نحاول من خالل الخطة التي اتّبعناها، تقدیم مدخل مفاهیمي للمعلومات وس      

ق الباحثین والمستفیدین،  ومصادرها، وسنستعرض مشكلة المعلومات التي باتت تؤرّ

  .والتي تعد الببلیوغرافیا مخرجا لها

وسنتطرق بعدها لعرض مختلف تعریفات الببلیوغرافیا وعرض مختلف أنواعها، مع      

رها عبر مختلف العصور، وعالقتها بمختلف تقدیم لم حة تاریخیة عن نشأتها وتطوّ

  .العلوم، وكذا كیفیة إعداد القائمة الببلیوغرافیة

في مرحلة أخرى، نستعرض مختلف تقنیات البحث الببلیوغرافي، في الوعاء القدیم      

، دون أن )قواعد البیانات وبنوك المعلومات(وفي الوعاء الحدیث ) الفهرس والفهرسة(

الكشاف والتكشیف، والتصنیف، واالستخالص، مع التركیز على تحدید : نهمل كّال من

  .الفروقات بین هذه المفاهیم وتحدید العالقات بینها وبین الببلیوغرافیا
 

  

  

  



  المعرفة/ البیانات/ المعلومات: مفاهیم عامة

  

I. مفهوم المعلومات ودورها في خدمة البحث والمجتمع: 

  :المفهوم  ) أ

یجدر بنا تحدید مفهوم المعلومات حتى نضع حّدًا فاصالً؟ بین ما نقصده وما قد       
  .یتبادر إلى الذهن من استخدامات شائعة وكلمات مترادفة

للّداللة على أشیاء عدیدة، ولخدمة أغراض  Information" معلومات"م لفظ استخدوقد 
في المفهوم العلمي المعاصر تجاریة أو دعائیة في بعض األحیان أكثر من استخدامه 

 .وارتباطه بعمل المكتبات ومراكز المعلومات

 :للمعلوماتالمتعددة ونستعرض فیما یلي بعض التعریفات 

فها    ها األخبار والتحقیقات أو كل ما : "المعجم العربي الحدیث" الروس"یعرّ أنّ
یضاح األمور  1".یؤّدي إلى كشف الحقائق وإ

الث اآلتیة" بات والمعلوماتمكنز مصطلحات المكت"ویشیر   2:إلى المعاني الّث

 .الحقائق الموصلة .1
 .رسالة تستخدم لتمثیل حقیقة أو مفهوم باستخدام وحدة .2
 .عملیة توصیل حقائق أو مفاهیم من أجل زیادة المعرفة .3
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شيء غیر محّدد المعالم، فال یمكن رؤیتها أو " المعلومات"أّن " النكاستر"ویذكر 
تغیّرت في موضوع ما، إذا ما " نُحاط علماً "سماعها أو اإلحساس بها، ونحن نقول 

ر الحالة المعرفیة ؛ حالتنا المعرفیة بشكل ما فالمعلومات هي ذلك الّشيء الذي یغیّ
لمریض وثیقة األشعة الخاّصة به، فهذه الوثیقة ال للّشخص في موضوع ما، كأن نقّدم 

ُحاط المریض علمًا إذا ما قّدمنا له معلومات  تحیطه علمًا بموضوع األشعة بینما ی
 3).التقریر الطبي) (یقرؤها ویفهمها(

 ":بروكس"ویقول 

ها ذلك الذي یعّدل أو یغیّر من البناء المعرفي بأّي " ني أنظر إلى المعلومات على أنّ إنّ
ا عن مصدر المعلومات، فیقول أّن بعض المعلومات یأتي إلینا  ".طریقة من الّطرق أمّ

ا  یقوله اآلخرون والبعض من بواسطة المالحظة المباشرة لما یحیط بنا، والبعض ممّ
فكّل  ،كون على وعي أو معرفة بهاوهناك مصادر أخرى غیر ذلك قد ال ت ؛القراءة

غیّر م ُ  4.ن البناء المعرفي هو نتیجة عملیة معلوماتشيء من شأنه أن یعّدل أو ی

فأّي معلومات تكتسبها هي نتیجة عملیة یحدث فیها نوع من التنشیط لنظامنا العصبي 
 .بواسطة مصدر ما خارج عقولنا أو أدمغتنا

لها معاني متعّددة فبعض الناس " معلومات" "كلمة: "أّن " روبرت هایز"ویرى 
للعالمات أو  اإلحصائیةال ویقیسها بالخاّصیات یحّددها بالنقل عبر خطوط االتّص

اإلشارات، والبعض یحّددها بالحقائق المسّجلة، والبعض اآلخر بمحتوى النّص، كما أّن 
ویخلص هذا الباحث إلى . هناك من یحّددها بالخبرة المختزنة في العقل البشري

 :التّعریف اإلجرائي التالي لكلمة معلومات

                                                             
  .12مرجع سبق ذكره، ص  ،"مقدمة في علم المعلومات"محمد فتحي عبد الھادي،   3
  12المرجع نفسھ، ص   4



یانات الناتجة عن عملیة ما أنتجت البیانات، والعملیة المعلومات هي خاصیة الب
تنظیم ، وقد تكون اختیار البیانات، وقد تكون العملیة هي نقل البیاناتقد تكون ببساطة 

 5."تحلیل البیانات، كما قد تكون البیانات

ومن المهمّ أن نالحظ في هذا التّعریف أّن المعلومات تعتمد على العملیات التي 
 .تنتجها

ه یمكن القول أّن المعلومات هي الحقائق عن أّي  وعلى أّي حال، فإنّ
اس واألماكن واألشیاء/موضوع الخ أو ...أو أّن المعلومات هي األفكار والحقائق عن النّ

أّن المعلومات هي أّي معرفة تكتسب من خالل االتّصال أو البحث أو التّعلیم أو 
 .الخ...المالحظة

غم من صعوبة ال   Informationتّمییز بین المقصود بالمعلوماتوعلى الرّ
ه یكاد یوجد نوع من Knowledgeوالمعرفة  Dataوالمقصود بكّل من البیانات  ، إّال أنّ

 6:الترابط بین معاني هذه األلفاظ

هي المادة الخام المسّجلة كرموز، أو هي أرقام أو جمل  :البیانات ●
 .وعبارات یمكن لإلنسان تفسیرها أو تعلیلها

هي نتیجة تجهیز البیانات، مثل النقل أو االختیار والتّحلیل،  :المعلومات ●
أو هي نتائج التّفسیرات أو التّعلیالت، والتي عادة ما تأخذ شكل تقریر 
مرّكب من هذه البیانات، ومبني على تقاریر ونظریات وحقائق علمیة 

م بها  .أخرى مسّل
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هي األفكار والمفاهیم والحقائق المستنتجة من مجموعة هذه  :المعرفة ●
 .التّقاریر

 :مثال

 )بیانات(نتائج تحالیل طبیة            -
 

تفسیرها وتعلیلها من قبل الطبیبفي تقریر یحتوي على معلومات            -
 ).معلومات(

 

 الربط بین محتویات تقاریر متعّددة من هذا النّوع یؤّدي -

 ).معرفة(                                             إلى نوع من المعرفة           

  

  

  

  

 

  : المعرفة/المعلومات /العالقة بین البیانات

 :یمكن تحدید العالقة بین كّل من البیانات والمعلومات والمعرفة من خالل المخطط التالي



 معالجة                             اتّصال                    

   

DATA               INFORMATION
 KNOWLEDGE    

 المعرفة/ المعلومات/ مخطط یوضح طبیعة العالقة بین البیانات): 1(الشكل رقم 

المعلومات هي بیانات منّسقة ومرتّبة التي یمكن التفاهم والتّواصل بموجبها، أي ف    
ها مجموعة من البیانات المنّظمة المنّسقة بطریقة تولیفیة مناسبة، بحیث تعطي معنى  أنّ

متجانسة من األفكار والمفاهیم تمّكن اإلنسان من االستفادة منها في خاص وتركیبة 
 7.الوصول إلى المعرفة واكتشافها

II. أنواع المعلومات: 

مجموعة من الحقائق والبیانات التي تخّص أّي موضوع من  هي المعلوماتإّن      
قد ) المعلومات(الموضوعات والتي تكون الغایة منها تنمیة وزیادة معرفة اإلنسان فهي 

وبالتالي فالمعلومات هي أّي معرفة  ماكن أو عن األشیاء أو عن الناس،تكون عن األ
شابه ذلك من وسائل اكتساب  مكتسبة من خالل البحث أو القراءة أو االتّصال أو ما

 8.المعلومات والحصول علیها

                                                             
، دار صفاء 1ط ،"تسویق المعلومات وخدمات المعلومات"إیمان فاضل السامرائي،  - ربحي مصطفى علیان 7

 .26، ص2010للنشر والتوزیع، عمان، 
ص  مرجع سبق ذكره، ،"تسویق المعلومات وخدمات المعلومات"إیمان فاضل السامرائي،  -ربحي مصطفى علیان 8

29 

ـــة ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــات مــعـــرفـ ــــــومـــ ــــ ــــــات مـعــلــ ــــ ــــ ــــانــ ــــ  بــــیــ

نقل          
اختیار                          

  تنظیم

 الربط



ها محتویات العالقة بین        ، یمكن تعریف المعلومات على أنّ وبمفهوم فلسفي أعمّ
أشیاء مادیة متداخلة ومتفاعلة مع بعضها تبرز نفسها في حالة تغیّر من هذه 

 9.األشیاء

 10:وللمعلومات جانبان هما

 .جانب فلسفي وقد تمّ توضیحه في السابقوهو  :الجانب الّذهني -1
حیث تستعمل المعلومات في هذا الجانب للّداللة على الوثائق  :الجانب الوثائقي -2

جوع إلیها واإلفادة  أو غیرها من المسّجالت المطبوعة التي تسّجلها من أجل الرّ
الكتب، المنشورات، الدوریات، إضافة إلى المواد : منها، وهذه المواد تشمل

 الخ...معیة والبصریةالّس 

   .تختلف أنواع المعلومات باختالف اإلفادة منها

فها   :إلى تسعة أنواع هي) عبد الهادي محمد(ویصنّ

كقراءة كتاب أو مقال والحصول على مفاهیم  :المعلومات التطویریة أو اإلنمائیة -1
وحقائق جدیدة، الغرض منها تحسین المستوى العلمي والثقافي لإلنسان وتوسیع 

 .مداركه
حیث یحصل الفرد على مفاهیم وحقائق تساعده في  :المعلومات اإلنجازیة -2

إنجاز عمل أو مشروع أو اتّخاذ قرار كاستخدام المراجع والوثائق النجاز علمي 
 .     الً مث
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للمقررات الدراسیة  العلمیة كقراءة الطلبة في مراحل حیاتهم :المعلومات التّعلیمیة -3
 .والمواد التعلیمیة

هي األفكار والنظریات والفرضیات حول العالقة التي من  :المعلومات الفكریة -4
عات عناصر المشكلة  .الممكن أن توجد بین تنوّ

جارب معملیة أو حصیلة أبحاث والتي تكون حصیلة ت :المعلومات البحثیة -5
 .أدبیة

ویشمل هذا النّوع من المعلومات، الوسائل التي  :المعلومات األسلوبیة النظامیة -6
تستعمل للحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة من األبحاث والتي 

 .تختبر بموجبها صّحة هذه البیانات ودقّتها
 .للفرد وتثیره التّخاذ سلوك معیّن التي تشّكل حافزاً  :المعلومات الحافزة والمثیرة -7
 : المعلومات السیاسیة -8
فالنشاط الجماعي ال یستطیع أن یعمل بكفایة بدون  :المعلومات التوجیهیة -9

 .تنسیق، وال یمكن أن یتم هذا التنسیق إّال عن طریق إعالم توجیهي

 11:في ثالث فئات عریضة، هي ویمكن أن نختصر هذه األنواع للمعلومات

كاستخدام (وهي تلك التي تساعد على اإلنماء أو التطویر : المعلومات اإلنمائیة .1
 ).كتاب لتحسین المستوى الثقافي

م :المعلومات البیداغوجیة أو التّعلیمیة .2  .التي تساعد على التّعّل
كأن یصل العالم أو الباحث . (التي تساعد على اإلنجاز :المعلومات اإلنجازیة .3

 ).إلى اكتشافات خاّصة بالبحث تساعد على االنجاز

III. خصائص المعلومات:   
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ها تشترك في مجموعة من الخصائص  على الرغم من اختالف أنواع المعلومات، إّال أنّ
 12:التي تمیّزها، وهي

 .یعني أن تكون المعلومات مناسبة زمانیًا الستخدامات المستفیدین :التّوقیت -1
ع والتّسجیل  :الّدقة -2 تكون المعلومات في صورة صحیحة خالیة من اخطاء التجمّ

 .ومعالجة البیانات
 . من خالل مالءمتها الحتیاجات المستفیدین :الّصالحیة -3
قابلیة تكییف المعلومات وتسهیلها لتلبیة مختلف احتیاجات  :المرونة -4

 .المستفیدین
تكون المعلومات على درجة عالیة من الوضوح والتّنسیق فیما بینها  :الوضوح -5

 . دون تعارض أو تناقض
 .المعلومات قابلة للفحص والمراجعة :قابلیة المراجعة -6
 .ألهدافنا أو رغباتنا فال یمكن تغییر محتوى المعلومات وفقاً  :عدم التّحیّز -7
 .من خالل سهولة وسرعة الحصول على المعلومات :إمكانیة الوصول -8
اتجة عن نظام  :لیة القیاسقاب  -9 سمیة النّ هذه الخاصیة ترتبط بالمعلومات الرّ

سمي  .المعلومات الرّ
  .فالمعلومات یجب أن تكون كاملة دون إیجاز أو زیادة :الشمول -10

 مصادر المعلومات

تمرّ المعلومات بعّدة خطوات ابتداءً من كونها فكرة إلى أن تستقر في مستودع 
ما في شكل كتاب أو تقریر أو مقالة، وتختلف هذه الخطوات من باحث إلى آخر، 
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سالة، ثمّ إیصالها بشكل : فمنهم من یلّخص هذه الدورة في ثالث خطوات هي نشوء الرّ
سالة قدر االهتمام  ومنهم ؛غیر رسمي، ثمّ إیصالها بشكل رسمي من ال یهتم بنشوء الرّ

سمیة(بسبل إیصالها  سمیة والّسبل غیر الرّ  ).الّسبل الرّ

إلى جمیع المواد التي تشتمل على ) مصادر المعلومات(ویشیر مصطلح 
 13.معلومات یمكن اإلفادة منها ألّي غرض من األغراض

 :تصنیف مصادر المعلومات ●
للطریقة المعلومات، فهناك من یقّسمها وفقًا هناك أكثر من أساس لتقسیم مصادر 

 :إلى فئتین المتّبعة في إخراجها
 .مصادر مطبوعة وأخرى مخطوطة -

 أو
 .منشورة وغیر منشورة -

 :لطبیعة ما تشتمل علیه من معلوماتوهناك من یقّسمها وفقًا       

لیة -  .ثانویة -أو .  أوّ

إلى ) أو مصادر المعلومات(لإلنتاج الفكري  التّقسیم التّقلیديوال ننسى أیضًا       
 14:فئتین

 .إنتاج فكري خیالي -
 .إنتاج فكري موضوعي -
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 :مصادر المعلومات إلى فئتین" Denis GROGAN" 1937ویقّسم 

 .مصادر وثائقیة ومصادر غیر وثائقیة -
  :المصادر غیر الوثائقیة )1

ل في  ل لیس المالحظة المباشرةتتمّث ، فالباحث في العلوم مثًال مصدر معلوماته األوّ
بیعة ذاتها، إضافة إلى  ما الّط نّ ة العلمیة وإ ذان  واالستماع الحدیثالمجّل الّل

 .یعتبران أكثر مالءمة لطبیعة البشر من القراءة والكتابة
 :إلى فئتین) غیر الوثائقیة(وتنقسم هذه المصادر 

معیات العلمیة واإلدارات، كمراكز البحوث والج :مصادر رسمیة -1
 .والمصالح والجامعات والمعاهد

أوشخصیة، وتشمل محادثات الزمالء  :مصادر غیر رسمیة -2
دوات مثالً  قاءات الجانبیة في المؤتمرات والنّ  . والّل

 :المصادر الوثائقیة )2
، وهي تضمّ جمیع )أوعیة المعلومات(نقول المصادر الوثائقیة للمعلومات أو 

ر في أشكالها وتنمو في أحجامها تبعًا  المعارف البشریة والتي تتطوّ
رات التي تطرأ على المعارف البشریة عبر العصور  .للتطوّ

 :وتنقسم هذه األوعیة إلى ثالث فئات فرعیة
لیة -1  .أوعیة المعلومات األوّ
انویة -2  .أوعیة المعلومات الّث
الثة -3  .  أوعیة المعلومات من الّدرجة الّث

لیةأوعیة المعلومات  -1 لیة( :األوّ  )أو المصادر األوّ



ل الوثائق التي تنشر حول موضوع معیّن، سواء كانت تقریرًا عن بحث أو       هي أوّ
حدث أو وصفًا ألسلوب جدید لتطبیق فكرة ما أو تفسیرًا جدیدًا لفكرة أو موضوع 

   15.قدیم
ها       لیة بأنّ ف األوعیة األوّ التي تشتمل أساسًا  تلك الوثائق أو المطبوعات: "كما تعرّ

رات أو التّفسیرات الجدیدة لحقائق أو أفكار  على المعلومات الجدیدة أو التّصوّ
لیة للدراسات العلمیة والتّقنیة الجانب األكبر من هذه  16".معروفة وتشّكل التّقاریر األوّ

األوعیة، ومن الممكن لبعض هذه اإلسهامات أن تكون معتمدة على المالحظة أساسًا 
یر البعثات العلمیة، إّال أّن معظمها عادة ما یكون تسجیًال لبعض التّجارب كتقار 

والدراسات المیدانیة مشتمًال على نتائج هذه التّجارب والّدراسات والّدروس المستخلصة 
ل هذه  أحدث المعلومات المتوفّرة في مجاالتها وعادة ما یتمّ  اإلسهاماتمنها، وتمّث

ها ف  17.ي أشكال مختلفة من األوعیةتسجیل هذه المعارف وبّث
لیة أشكاًال مختلفة  )المنشورة( 18:وتأخذ المصادر األوّ

منتظمة (الّدوریة هي مطبوع یصدر على فترات محّددة أو غیر محّددة  :الّدوریات -1
ویشترك ) أو أعدادها(جمیع حلقاتها  یضم) ممیّز(لها عنوان واحد ) أو غیر منتظمة

 .في تحریرها العدید من الكتاب ویقصد بها أن تصدر إلى ماال نهایة
لیة      یظهر في شكل دوریات،  ،ومعظم اإلنتاج الفكري في مصادر المعلومات األوّ

فهناك بعض الدوریات یخّصص لتقاریر عن بحوث مبتكرة أو أساسیة، والبعض اآلخر 
ویعتبر هذا النّوع من األوعیة . یشتمل على ملّخصات أو عروض للبحوث األصلیة

لیة  من أهمّ مصادر المعلومات، باعتبارها تشتمل على مقاالت وبحوث ) الّدوریات(األوّ
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ت وأفكار أكثر حداثة من تلك التي توجد في الكتب وفي مختلف تُقّدم معلوما
ها قد تحتوي على مقاالت في موضوعات لم تُؤلف حولها كتب على  المجاالت، كما أنّ

 .اإلطالق
ومن ثمّ أصبحت الّدوریات هي العمود الفقري لمجموعات البحث في المكتبات    

 .ومراكز المعلومات
لي لنتائج أّي وتعتبر التقار  :تقاریر البحوث -2 یر، الوسیلة المتّبعة في العادة للبّث األوّ

لي، الذي یعطي  دراسة أو بحث، وهناك عّدة أنواع من التّقاریر، منها التّقریر األوّ
ته أو مدى التّق ل سیر العمل وخّط لیة، وهناك التّقریر الذي یمّث تائج األوّ فیه،  ّدمالنّ

ها المصدر الوحید الم  .تاح للمعلومات حتّى یكتمل البحثوتكمن قیمتها في أنّ
دها وصعوبة ضبطها والتّعریف وتواجه التّقاریر مجموعة من المشكالت ككثرة أعدا

د أن یتمّ  بها، كما أّن توزیعها محدود، إضافة إلى تقادم المعلومات فیها بسرعة بمجرّ
 .إكمال البحث أو نشر نتائجه في مقاالت بالّدوریات

...) كالتّقاریر البحوث أو الّدراسات(یقصد بها مختلف الوثائق  :أعمال المؤتمرات -3
ع(التي تُعرض أو تُقّدم في اجتماع أو ندوة أو مؤتمر أو یوم دراسي، الخ   أّي تجمّ

 ). للباحثین لمناقشة موضوع أو قضیة ما
وقد تسبق هذه الوثائق انعقاد المؤتمر أو توّزع أثناء االنعقاد أو بعده، ویمكن أن 

یتها في الّسماح للباحثین بتبادل . منشورة أو غیر منشورة تكون وتكمن أهمّ
علمیة، وما یمیّزها هو إمكانیة العرض  المعلومات واألفكار وعروض نتائج جهود

الّشفوي، وما یتبعه من استفسارات من جانب المستمعین، وتعلیقات وانتقادات 
ض منها، والتي سرعان ما تُنشر ومن عیوبها أیضًا نذكر القیمة المؤقّتة للبع. فوریة

  . في دوریات



سمیة -4 وهي التي تصدر عن هیئة أو مؤسسة حكومیة تنفیذیة أو  :المطبوعات الرّ
تشریعیة أو قضائیة، وتشتمل على معلومات تتّصل بمشاط الهیئة أو المؤسسة 

وائح، الخ واإلحصاءاتكالتّقاریر : المسؤولة عنها  .والقوانین والّل
براءة االختراع هي ترخیص رسمي من الحكومة بحّق إنتاج أو  :عبراءات االخترا -5

بیع اختراع جدید لمّدة محّددة، وتأخذ شكل وثیقة رسمیة تحمل خاتم الحكومة، وهي 
لیًا  یة تعتبر مصدرًا أوّ ن بیانًا منفصًال باالختراع في شكل مواصفات فنّ تتضمّ

لحصول على أدّق وأشمل للمعلومات الخاّصة باالختراع، وهي المصادر الوحیدة ل
 .المعلومات المتّصلة باالختراع

هي عبارة عن قواعد خاّصة بنوعیات  :المعاییر الموّحدة والمواصفات القیاسیة -6
: المنتجات الّصناعیة وأحجامها وأشكالها، كما یمكن أن تشمل مجاالت أوسع

نة أو إعداد عمل معیّن  .كالّطرق واألسالیب المتّبعة في تجهیز سلعة معیّ
اسة أو نشرة ال یتجاوز حجمها بضع صفحات،  وعادة ما تصدر في شكل كرّ
ن التّعریف والّشروط أو الخصائص أو المقاییس أو األسالیب المعیاریة،  تتضمّ

 .وغالبًا ما تشتمل على جداول إحصائیة أو رسومات لإلیضاح
بة للمستهلك، وهي تساعد في عملیة اإلنتاج والتّوزیع، تكفل التّوحید والجودة بالنّس

ُسمح بتداول المنتجات التي ال تلتزم بهذه المعاییر والمواصفات  . وال ی
 Les catalogues :الوثائق أو المواد اإلعالمیة التّجاریة -7

تهدف إلى وصف األجهزة والبضائع والعملیات والخدمات التي یقّدمها أو یقوم بها 
ة وفریدة یصعب الحصول منتج ما بغرض التّرویج للمنتجات، وتعتبر مصادر  هامّ

 .علیها من مصادر أخرى
 )الماجستیر والدكتوراه( :الرسائل الجامعیة -8



على اعتبار أّن الرسائل تتناول في العادة موضوعات لم یسبق بحثها أو دراستها 
الي فهي تعّد إضافة حقیقیة للمعرفة، وجهدًا علمیًا  على مستوى أكادیمي، وبالتّ

 . في دوریات أو كتبویمكن أن تنشر . أصیالً 
لیة غیر المنشورة -9 سائل الشخصیة،  :المصادر األوّ مذّكرات المعامل، الیومیات، الرّ

  .الخ...ملفّات الّشركات واألشخاص،
انویة -2  :أوعیة المعلومات الّث

ة  ها عادة ما ترتّب وفقًا لخطط نسقیّ لیة، كما أنّ تعتمد في ماّدتها على المصادر األوّ
نة، وتشتمل هذه األوعیة على معلومات سبق تناولها، تهدف إلى تحقیق  أهداف معیّ

لي في شكل أكثر مالءمة  19.وهي تهدف إلى تنظیم اإلنتاج الفكري األوّ
لیة التي  وبحكم طبیعة هذه المصادر، فإّن الوصول إلیها أیسر وأوسع من المصادر األوّ

ا كانت هذه المصادر تق  المصادرّدم المعلومات من قد یتعّذر الوصول إلیها مباشرة، ولمّ
لیة  ما )موجزة ومرتّبة(األوّ نّ ها ال تستخدم كمستودعات للمعلومات الجاهزة فحسب وإ ، فإنّ

لیة  ة أو مفاتیح ببلیوغرافیة للمصادر األوّ ف على (تستخدم أیضًا كأدّل من خاللها نتعرّ
لیة ونصل إلیها  21:ومن أهمّ أشكالها 20،)المصادر األوّ

الكشاف هو تحلیل لمحتویات مصادر  :واالستخالصخدمات التّكشیف  -1
المعلومات یقّدم على هیئة مداخل ببلیوغرافیة ترتّب وفقًا لنظام من نظم 

. التّرتیب المعروفة مثل التّرتیب الهجائي أو الزمني أو الموضوعي، الخ
وعادة ما یتمّ التّحلیل لمقاالت الّدوریات أو للبحوث الموجودة في أعمال 
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ُشیر للمحتوى والمكان  المؤتمرات رأي (وما إلى ذلك، والكشاف بهذا المعنى ی
لها ویحّدد موضعها ه دلیل إلى محتوى المواد یحّل  ).أنّ

ا  ها تُقّدم البیانات " نشرة االستخالص"أمّ فهي تتّفق مع الكشاف في أنّ
ها باإلضافة  الببلیوغرافیة المعتادة عن مصادر المعلومات التي تسّجلها، ولكنّ

لیة(هذا تعطي ملّخصات أو تعریفات بمحتویات المصادر إلى  ، فهذا )األوّ
النّوع من المصادر یساعد على استرجاع المعلومات الواردة في مصادر 

لیة، وهي توفّر على الباحثین الجهد والوقت  .المعلومات األوّ
تشتمل القائمة الببلیوغرافیة على حصر شامل أو غیر شامل  :الببلیوغرافیات -2

ة كالكتب أو الّدوریات به بی انات ببلیوغرافیة عن مصادر المعلومات المستقّل
سائل الجامعیة وقد تقتصر على نوع واحد مثل الكتب، كما قد تغطي . أو الرّ

انویة،  لیة أو الّث الببلیوغرافیا نوعین أو أكثر من أنواع مصادر المعلومات األوّ
ف على اإلنتاج الف  . كري والوصول إلیهوهي بمثابة دلیل ضروري للتّعرّ

العرض أو المراجعة هو تقریر حالة من  :العروض أو المراجعات العلمیة -3
نة، وهو عبارة عن مسح للمصادر  خالل تقییم اإلنتاج الفكري لفترة معیّ
لیة للمعلومات وقد یأخذ صورة مجموعة من المقاالت تصدر بشكل  األوّ

ل في دوریة، وهو یقّدم أو في صورة مقا) شهریة، ربع سنویة، سنویة(منتظم 
 .خلفیة من المعلومات للمشكالت الجدیدة ویستخدم كمفتاح لإلنتاج الفكري

وهو الكتاب الذي بطبیعة تنظیمه وبطبیعة المعلومات  :الكتب المرجعیة -4
ة  له إلى آخره قراءة متتابعة مستمرّ قرأ من أوّ ُ الموجودة فیه لم یوضع لكي ی

ضع لتؤخذ منه معلومات مع ه وُ نة ومن أنواعهولكنّ نة استجابة لمشكلة معیّ : یّ
 . الموسوعات   والمعاجم، مختصرات الحقائق والموجزات اإلرشادیة



یوفّر العمل الشامل من المعلومات عن الموضوع ما یكفي  :األعمال الّشاملة -5
ه یقّدم حقائق ویضیف في بعض األحیان مناقشات لها  .لإللمام به، حیث أنّ

لمّ بها كلٌّ  تشتمل :الكتب المدرسیة -6 على الحقائق األساسیة التي ینبغي أن یُ
 .حسب مجاله، هدفها تعلیمي بالدرجة األولى

الثة -3  :المصادر من الّدرجة الّث
نة  انویة، ومعظم األشكال المتضمّ لیة والّث تساعد الباحث في الوصول إلى المصادر األوّ

وهي  22اإلطالق،في هذه الفئة ال تقّدم معلومات أو معارف موضوعیة على 
 23:تضمّ 

وهي قائمة تُعین الباحث في الوصول إلى أفضل  :ببلیوغرافیة الببلیوغرافیات -1
ف أو المكان الخ، وقد تكون ...الببلیوغرافیات على أساس الموضوع أو المؤّل

 .الخ...في صورة كتب، أو أجزاء من كتب أو مقاالت
ة -2 اسیة الخاصة دلیل بمصادر المعلومات األس :الكتب الّسنویة واألدّل

كتب المراجع : ، وهي في األغلببموضوع من الموضوعات
 . الخ...والكشافات،

مصادر تقلیدیة أو أوعیة تقلیدیة وأوعیة : وتصنّف مصادر المعلومات أیضًا إلى    
حدیثة، ولقد اعتمدت المكتبات طوال تاریخها وعلى اختالف أنواعها على أوعیة 

سائل الجامعیة، وأعمال المؤتمرات (علومات التّقلیدیة الم كالكتب والّدوریات والتّقاریر والرّ
 ).الخ...وبراءات االختراع،
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أّن ظهور الوسائل الحدیثة التي وفّرتها تكنولوجیات االتّصال واإلعالم أّدى  إالّ       
لى كافة إلى تطویر المكتبات وتوسیع نطاق مجموعات المواد بها بحیث تشتمل ع

وعلى ذلك، فإّن المكتبات . أوعیة المعلومات بغّض النّظر عن الّشكل الذي ظهرت به
خاصة في العالم المتقّدم نجدها قد عمدت إلى تطویر خدماتها واقتناء أحدث المصادر 

عدادها وتیسیر االستفادة منها، ومن هنا، انتشر استخدام  في  المواد غیر المطبوعةوإ
بات ومراكز المعلومات، واتّخذت بهذا المكتبات عّدة تسمیات جدیدة مختلف أنواع المكت

مركز األوعیة، مركز األوعیة المتعّددة، مركز الوسائل : وشاعت عّدة مصطلحات منها
    24.الّسمعیة البصریة، والمكتبة الّشاملة

باعة، بل یتمّ إعدادها  :تعریف المواد غیر المطبوعة ● هي مواد ال تعتمد على الّط
باستخدام طرق وأجهزة تكنولوجیة مغایرة للطرق التي یتمّ من خاللها إعداد 

 25.المواد المطبوعة
 :هناك عّدة معاییر لتقسیمها :أنواعها ●

 :حسب الحواس -1
سوم والخرائط والّصور بأنواعها :مواد بصریة - ماذج واألشیاء والّشرائح والرّ  .كالنّ
كالبرامج اإلذاعیة والتّسجیالت الّصوتیة على األسطوانات  :مواد سمعیة -

 .واألشرطة
اطقة والبرامج التلفزیونیة :المواد الّسمعیة البصریة -  .الخ...كاألفالم النّ

  
 26 :حسب أعداد المستفیدینثان وهناك تقسیم 
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 .المواد الجماهیریة -
 .المواد الجماعیة -
 .مواد فردیة -

هي المواد التي تستخدم على أساس جماهیري لجمیع فئات  :الجماهیریة -1
 .المجتمع في أماكن تواجدهم وفي وقت واحد

نة  :الجماعیة -2 وهي المواد التي تستخدم في نطاق محدود لمجموعة معیّ
كاألفالم . (من المستفیدین في مكان واحد وفي وقت واحد أیضاً 

كة  )المتحرّ
وهي المواد التي یمكن أن یستخدمها فرد واحد طبقًا الحتیاجاته  :فردیة -3

 )كالّصور. (عندما یرید

كما یمكن أن یظهر مصدر المعلومات نفسه بأكثر من شكل، كظهوره على       
شكل مطبوع أو على الوسائط الممغنطة وااللكترونیة كما هو الحال في ظهور العدید 
الببلیوغرافیات والكشافات والمستخلصات بأشكال ورقیة فضال عن توافرها في قواعد 

د أصبح بإمكان المستفید الحصول على وق) CD-ROM(البیانات واألقراص المتراصة 
خیارات متعّددة للمقارنة بین أكثر من مصدر، واختیار ما یناسب اهتماماته مما یعكس 

  27.رضاه وارتیاحه لواقع الخدمات المكتبیة والمعلوماتیة المقدمة له
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 :مشكلة المعلومات والعوامل التي ساهمت فیها

  
إلى زیادة هائلة في حجم  الباحثین النّشطین قد أّدى إّن نمو العلم وتزاید عدد      
: الفكري، وقد استخدم الباحثون عّدة مصطلحات للتّعبیر عن حّدة المشكلة منها اإلنتاج

ث النّشر"، "تفّجر اإلنتاج الفكري"، "تفّجر المعلومات" ؛ إّال أّن "تضّخم النّشر"، و"تلوّ
ما یوجد عّدة عناصر أخرى مشكلة المعلومات ال تنحصر في كم ما ینشر فح نّ سب، وإ

 28:ساهمت بشكل أو بآخر في حّدة المشكلة وتعقّدها، نذكر منها
  :تشتّت اإلنتاج الفكري-1

اتج عن التّخصص المتزاید في العلوم، فالباحثون المتخّصصون یمیلون إلى دراسة  النّ
ما ازداد الباحثون  ه كّل قة غایة الّضیق، والنتیجة أنّ ، وكبر موضوعات ضیّ تخّصصًا

ت فاعلیة الّدوریات التي تعمل على تغطیة  ما قّل حجم اإلنتاج الفكري المنشور كّل
جبار  قطاعات عریضة أو مجاالت واسعة وبالتّالي زیادة عدد الّدوریات المتخّصصة وإ

 .بعض الّدوریات ذات النّطاق العریض على االنقسام والتّشتت ضمن تخّصصات
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ثر اإلنتاج الفكري الخاص بموضوع معیّن في عدد كبیر من كما أّن تشتّت أو تبع   
المصادر یجعل من الّصعب جدا على الباحث متابعة هذا اإلنتاج واإللمام به في 
ه یجعل من الصعب على وسائل الضبط الببلیوغرافي متابعة هذا  لیة، بل إنّ مصادره األوّ

  .اإلنتاج وتقدیمه للباحث
 :د أشكالهاتنوّع مصادر المعلومات وتعدّ -2

هما لیسا إّال     قد تعتبر الكتب والّدوریات من أبرز وأهمّ مصادر المعلومات، إّال أنّ
نوعین اثنین من األنواع المتعّددة لمصادر المعلومات التي یلجأ إلیها الباحث والّدارس 

ع والتّعّدد یشّكل صعوبة في حصول . طلبًا للمعلومات ا الشّك فیه أّن هذا التّنوّ فممّ
ُریدا  .لباحث على ما ی

غویة-3  :الحواجز الّل
نشاء مراكز     أخذت دول كثیرة تعمل بكّل جهودها على تشجیع البحث العلمي وإ

خاّصة به، كما أخذت تعمل خاّصة بعد استقاللها على تشجیع نشر المعلومات بلغاتها  
غة العلمیة المستخدمة لغة عالمیة كما كانت من قبل ی فهمها كّل القومیة، فلم تعد الّل

غات  المنشغلین في البحث العلمي، فظهر في مجال النّشر العلمي الكثیر من الّل
علمیة لها قیمتها  إسهاماتالتي أصبحت تقّدم ) الخ...كالروسیة، الیابانیة والصینیة،(

 .في مجاالت متعّددة
 :ارتفاع أسعار المطبوعات-4

باعة والتّحریر، وتأّخر والذي جاء نتیجة ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع  تكالیف الّط
 .صناعة النّشر في االستفادة من التّكنولوجیات الحدیثة المتاحة

 :التّأخر في توصیل المعلومات-5
اشر     ب وقتًا طویًال في تألیفه ودفعه للمطبعة بعد قبوله من النّ فالكتاب مثًال یتطّل

ة ما قد وتصحیحه وتوزیعه، كما أّن الفترة الممتّدة ما بین تقدی م البحث ونشره في مجّل



أشهر وعّدة سنوات بسبب ارتفاع عدد المقاالت من جهة، والوقت ) 03(تتراوح بین 
امیة بسبب  الذي یستغرقه الحكم علیها وتقییمها ثمّ نشرها وتوزیعها خاّصة للّدول النّ

ئیسیةبعدها عن    .مراكز النّشر العالمیة الرّ

  

 وغرافیاــــــــــــــــــــــالببلی

  

تعتبر الببلیوغرافیا والببلیوغرافیات أحد العملیات الفنیة للمكتبات، وهي ال تقّل      
ذا كانت ظاهرة االنفجار الّسكاني سببًا في  أهمیة عن شقیقتها الفهرسة والتّصنیف، وإ
ظهور االنفجار العلمي وتضّخم اإلنتاج الفكري، فقد أصبح من الّضروري توفیر 

اسبة للشخص  المناسب، بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ولن المعلومات المن
تاحة المعلومات لألفراد  یحدث ذلك إّال من خالل الّسیطرة على اإلنتاج الفكري وإ

ة لتحقیق ذلك  .وتیسیر الوصول إلیها، والشّك أّن الببلیوغرافیا وسیلة هامّ

 :تعریف الببلیوغرافیا-1
ن أ        ن من كلمتینبالبحث عن معناها تبیّ ها كلمة یونانیة قدیمة تتكوّ  : نّ

Bibilios  أي كتاب وGrapho أي یكتب أو ینسخ، فیصبح معناها نسخ الكتب.  
ل األمر تعني كل ما یتّصل بصناعة الكتب " ببلیوغرافیا"وعلى هذا كانت كلمة   في أوّ

من حیث تألیفها ونسخها وتیسیر االستفادة منها، وأصبح الببلیوغرافي هو ذلك الشخص 



فظ مع مرور الّزمن وأصبح یعني الكتابة عن  ر الّل الذي یحترف صناعة الكتب، ثمّ تطوّ
  29.الكتب

نة أعّدت لتفصح عن صدورها  :فالببلیوغرافیا قة بطائفة معیّ هي قائمة بالمنشورات المتعّل
ولتصفها، والخصائص المشتركة بین المفردات المدرجة في القائمة قد تكمن في 
غة أو النّوع، أو نفس الّدولة التي نشرت فیها  ف أو الموضوع أو الّل انتمائها لنفس المؤّل

تتوالى هذه المفردات في قائمة بسیطة سلسلة أو الّسنة التي ظهرت فیها، الخ، وقد 
على هیئة ببلیوغرافیا حقیقیة بشروح وتعلیقات أو بدون، وقد ترد المفردات كجزء من 
م محتویاتها، كما قد ترد على هیئة دلیل أو تقریر عن  قیّ ُ مقال ببلیوغرافي یعرض أو ی

    30.اإلنتاج الفكري في الموضوع
یوغرافیا هي فن تقدیم المعلومات عن طریق الكتب، وهي ال الببل": "مارشاند"ویقول      

ها تقّدم أیضًا معلومات عن الطریقة المناسبة لإلستفادة منها  31".تقّدم فقط تاریخها، ولكنّ
فو      هابأیضًا  الببلیوغرافیا تعرّ قائمة تضمّ مواد فكریة أو أوعیة مختلفة أو بمعنى : "أنّ

منشورة أو غیر منشورة یتمّ تجمیعها وفقًا لصلة من آخر قائمة تعطي بیانات عن مواد 
نوع ما تربط بین هذه المواد، وقد تضمّ كتبًا مخطوطة أو مطبوعة، كما قد تعالج 

وقد . الخ...مقاالت أو خرائط أو أسطوانات أو صور أو أفالم أو تسجیالت صوتیة
، أّي شكّل من أشكال تسجیل المعرفة ولو على أحجار أو ن صوص في تضمّ أیضًا

   32.الخ، فهي مصدر معلومات عن مصادر المعلومات...بردیات
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غم        ها قوائم الكتب على الرّ ف بأنّ ى أو تعرّ وقد یغلب على الببلیوغرافیات أن تسمّ
ق األمر  ها قد تُدرج أوعیة أخرى أكثر من الكتب، كالمجّالت وغیرها، ویتعّل من أنّ

ولهذا الّسبب، نجد . 19في بالكتب حتّى القرن بالببلیوغرافیات القدیمة التي كانت تكت
في القرن  ها  20الكثیر من مؤّل فون الببلیوغرافیا بأنّ ولكن یعتبرونها " قائمة كتب"ال یعرّ

  33".قائمة الكتابات"أو " قائمة اإلنتاج الفكري"
 
 34:مراحل إعداد الببلیوغرافیا-2

 :یمكن أن یمرّ إعداد الببلیوغرافیا بثالث مراحل
ویقصد بها جمع المعلومات الخاصة بالمجال أي كّل  :المفرداتجمع  -1

قة بالكتاب  .البیانات والمعطیات المتعّل
لیس من الصعب وصف األعمال التي جمعت إذا كان  :وصف المفردات -2

لها صفحات عنوان معتمدة تشتمل على البیانات الّضروریة، كما هذه 
البیانات یجب أن تُراجع دائما وفي حالة الّضرورة یجب أن تُستكمل 
ّن القواعد الّدقیقة التي تحكم هذا النّوع من الوصف ال یمكن  وتُصّحح وإ

غم فوصف الك. وضعها آنیاً  تب نفسها هو موضوع لقواعد محّدود، وعلى الرّ
ها هي نفسها  قة بنفس القدر في كّل مكان، فإنّ من أّن هذه القواعد لیست مطبّ

 .على العموم المستخدمة في الكتبات بات في الفهرسة الوصفیة
ف أو  :تنظیم المفردات -3 قد یكون من خالل التّرتیب الهجائي باسم المؤّل

ف، وهناك ببلیوغرافیون ال یقنعون العنوان في حالة األ عمال مجهولة المؤّل
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طبقًا لتنظیم المعرفة أو (بالتّرتیب  الهجائي، فیلجؤون للترتیب المنهجي 
ًا برؤوس الموضوعات  ).هجائیّ

  :أهمیة الببلیوغرافیا -3
 35:یمكن أن نلّخص أهمیة الببلیوغرافیا في النقاط التالیة

 .اختصار الوقت والجهد للباحث -
ف على المصادر التي تبیّن التّقّدم في مجاالت  مساعدة - الباحثین على التّعرّ

 .تخّصصاتهم الموضوعیة
ف على المصادر  - ق والتّخّصص الموضوعي عن طریق التّعرّ تشجیع التّعمّ

عة للمعلومة ة بالغة لتلبیة رغبات الباحث  .المتنوّ إذن، للعمل الببلیوغرافي أهمیّ
 .في موضوع بحثهالذي ال یستطیع جمع كّل ما نشر 

وحیة دون معزل عن باقي  - ة والرّ ر في ثقافتها المادیّ ع التّطوّ تمكین الّدولة من تتبّ
 .دول العالم

 
 :نشأة الببلیوغرافیا -4

أّن كلمة " الببلیوغرافیا أو علم الكتاب"في كتابه " شعبان خلیفة"یذكر الّدكتور      
ًا " الببلیوجرافیا" رت خالل خمسة وعشرین قرنًا من أسوأ األلفاظ البشریة حّظ ها تطوّ ألنّ

) 4(بطریقة غیر منّظمة وغیر منّظمة في الّزمان والمكان، فكانت تضیق وتتّسع لتشمل 
علم الكتاب، علم الكتابة، علم المكتبات وعلم : مجاالت معرفیة كبرى وهي

 36.المعلومات
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ل  ومن هنا، یتّضح أّن كلمة ببلیوغرافیا ترجع إلى أصول یونانیة وكان معناها في أوّ
األمر نسخ الكتب ثمّ كتابة الكتب وتألیفها، ثمّ وصف الكتب، ثمّ قائمة بالكتب، 
ر المفهوم  ة اإلنتاج الفكري والمطبوعات الجدیدة لیتطوّ وأصبحت تطلق على قوائم وأدّل
قدیة التي تهتمّ بتاریخ ونقد األعمال  ویشمل علم الكتاب، وتاریخ الكتب، والببلیوغرافیا النّ

  .المطبوعة
ت بها الببلیوغرافیا عبر مختلف  وسنحاول فیما یلي التطرق ألهمّ المحطات التي مرّ

 :العصور
  ًال  :الببلیوغرافیا في العصور القدیمة :أوّ
ل من عرفت الببلیوجرافیات، حیث شهدت مكتبات تعتبر مص      ر الفرعونیة أوّ

بمحتویاتها تسّجل على شكل قوائم ) ببلیوغرافیات(المعابد والقصور الملكیة فهارس 
قش على جدران المكتبة  توضع في مدخل المكتبة مثل معبد إیزیس ومعبد أفو، حیث نُ

غة الهیروغلیفیة بعنوان ویرجع . قائمة بخزانات الكتب المكتوبة على لفافات كبیرة: بالّل
ار أّن الفضل إلى الفراعنة الذین حرصوا على تسجیل كّل العلوم والمعارف على اعتب

عتبر غیر موجود ُ د في وثیقة، ی  .ما لم یقیّ
ى بـ     فهارس : "وعرفت الببلیوغرافیا عند العرب باسم الوراقة والوراقیات وظهر ما یسمّ

، وهي تلك القوائم التي كان یحصر بها العالم المسلم ویسّجل ویصف الكتب "الّشیوخ
ل  أنواع الببلیوغرافیات التي عرفها التي درسها على ید مشایخه، وتعتبر تلك الفهارس أوّ

العرب والمسلمین وارتبطت ارتباطًا وثیقًا بعلوم الّدین اإلسالمي وخاّصة الحدیث والفقه 
الث الهجري اني والّث ن بیانات ببلیوغرافیة عن . والتّوحید في القرنین الّث وهي تتضمّ

 .مل وسیرته الذاتیةالكنیة واللقب وتاریخ المیالد والوفاة واالسم بالكا: المشایخ مثل
ف كتابه  977: هـ الموافق لـ 377وفي سنة      دیم أن یؤّل م، استطاع ابن النّ

غات األجنبیة " الفهرست" ًا "الببلیوغرافیا"ویقابلها في الّل دیم وراقًا شیعیّ ، وكان ابن النّ



ابع الهجري ببغداد، فكان یعمل وراقًا ینسخ ویكتب الكتب ویجمع  معتزًال ولد في القرن الرّ
 37.أسماء تلك الكتب

  ً1738و 16بدایة الببلیوغرافیا خالل القرن : ثانیا 
ُأنتج المزید " یوحنا غوتنبرغ"على ید  15بعد اختراع الطباعة في منتصف القرن     

فین ومطبوعاتهم، فبدأ  والمزید من الكتب، وبرزت الحاجة إلى أدوات تُعلم عن المؤّل
" كونراد جزنر"م، قام  16وقبیل منتصف القرن . روباصدور وظهور الببلیوغرافیا في أو 

فین  فة من أسماء المؤّل ة موّل الیونانیین، (وهو فیزیائي وباحث، بنشر ببلیوغرافیة عامّ
في سیاق هجائي واحد مع تاریخ المیالد والوفاة، وعناوین ) الّالتینیین والعبرانیین

یلیوغرافیة جزنر اإلعجاب أعمالهم ومقتطفات منها وتعلیقات علیها، وقد نالت بب
ِونا كاآلتي. واعتبرت نموذجًا لقائمة بالُكتّاب وأعمالهم نت جزأین ُعنْ الجزء : وتضمّ

ل اني" الببلیوغرافیا العالمیة: "األوّ  ".ملحق الببلیوغرافیا العالمیة: "والجزء الّث
فین البریطانیین" John Bale"نشر  1548وفي سنة      ببلیوغرافیا خاّصة بالمؤّل

وأعمالهم لتصبح بدایة لسلسلة ال نهایة لها من الببلیوغرافیات الوطنیة واإلقلیمیة 
ة  .والمحلیّ

اني من القرن      رت . 16وعرفت ألمانیا الببلیوغرافیات الّدوریة في النّصف الّث فقد تطوّ
د قوائم كتب في معارض فرانكفورت إلى  فة من مجرّ الكتالوجات نصف الّسنویة المصنّ

ة، تحصر كل من الكتب الجدیدة في جمیع موضوعات قوائم ب بلیوغرافیة دائمة ومستقّل
جزءًا أساسیًا  البیانات الببلیوغرافیةومنذ ذلك التّاریخ، أصبحت . المعرفة من كّل الّدول

ة ببلیوغرافیا  39.من خصائص أیّ
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واهر الملفتة للنّظر في القرن       ة  17ومن الّظ ببلیوتیكا "هو استخدام كمیّ
Bibliotheca " على جمیع أنواع قوائم اإلنتاج الفكري، واقتصر استخدام كلمة
Catalogus على فهارس المكتبات وتجارة الكتب فقط. 

ة، ورتّبها " Philippe Labbé"قام  17في منتصف القرن و  ل مرّ بتجمیع الببلیوغرافیا ألوّ
فین، وأطلق علیها اسم ًا بأسماء المؤّل وقد  ،Bibliotheca  Bibliothecarum:هجائیّ

ة عام  كملحق 1653في باریس عام  نشرت  1664.40لكتابه، ثمّ نُشرت مستقّل
  ًالببلیوغرافیا في العصر الحدیث: ثالثا 
ة هو ذلك العمل الذي  17مع نهایة القرن       كان العمل الببلیوغرافي بصفة عامّ

یتصّدى لتاریخ الفكر، وارتبطت قوائم اإلنتاج الفكري بهذا التاریخ، سواء جاءت القوائم 
مستقلة بذاتها أو جزءًا من المعالجة التاریخیة للفكر، واعتُبرت قوائم الكتب 

Bibliotheca كر وأدوات مساعدة في تحصیل العلم عن الكتب، إضافة إلى تاریخ الف
ن  معرفة قوائم الكتب وغیرها من األدوات المساعدة في هذا " علم الكتب"وكان یتضمّ

على هذا الجانب من معرفة الكتب " ببلیوغرافیا"ومن هنا أطلق البعض كلمة . العلم
" علم الكتاب"الثانیة من كدرجة ثانیة من علم  الكتاب، وفي ألمانیا، كانت هذه الّدرجة 

وكان تدریسها عمومًا . كجزء من التاریخ الفكري 17تدرس في عّدة جامعات منذ القرن 
  41.مرتبطًا بالمكتبات وعلم الكتاب

ا في فرنسا، قبیل نهایة القرن      كان قد تشّكل ضرب آخر من ضروب العمل  17أمّ
قدي لإلنتاج الفكري : "الببلیوغرافي وهو ، وظّل االسم أو العنوان الشائع "القدیمالمسح النّ

فین هو  ذلك فقد كانت هناك  ومع. 18من بدایة القرن  Bibliotheca" "لقوائم المؤّل
على األقل بالنّسبة لنوع " نودیه"الذي قّدمه  Bibliographiae فرصة لقبول التعبیر
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ة اإلنتاج الفكري أو قوائم المطبوعات الجدیدة(خاص من القوائم هو  ، وعلى الجانب )أدّل
هنا وهناك كاسم Bibliographie و Bibliographiaeاآلخر، فقد استخدمت الكلمات 

للتعبیر عن كل أنواع قوائم  Bibiothecariو Bibliothecae فئة على التبادل مع
  42.الكتب وجامعي تلك القوائم

" ببلیوغرافیا"، ظهر استخدام جدید لمصطلح 18وبدایة القرن  17ومع نهایة القرن      
وظهرت ثقافة بیع . من خالل رواج تجارة الكتب القدیمة في المدن الكبیرة مثل باریس

الكتب عن طریق الكتالوجات وقد القت هذه الكتالوجات التي ُجمعت ونُّظمت وُكشفت 
 43.كّل مكان بعنایة احترامًا شدیدًا في

 جلب االحترام لهذه التّجارة هما وكان التّاجران الباریسیان اللذان ساهما في     
"Prospen Marchand و" بروسبر مارشاند"Gabriel Martin".   

الببلیوغرافیا هي فن تقدیم المعلومات عن الكتب، وهي ال تقّدم : "أّن " مارشاند"وقد كتب 
ها تقّدم  أیضًا معلومات عن الطریقة المناسبة لترتیبها سواء على فقط تاریخها ولكنّ

فوف بالمكتبات أو وصفها بدقّة ومهارة على صفحات الفهرس   44".الرّ
إذن فمن المدهش االستنتاج بأّن الببلیوغرافیا كانت معتبرة في فرنسا، وفي منتصف    

ها علم البالیوغرافیا المساعد للتاریخ، وأن ال  شيء في ذهن القرن الثامن عشر، بأنّ
المعجمین یربطها بإعداد فهارس العناوین المنتشرة كثیرا في كّل مكان؛ ولم تقبل 

ابعة من قاموسها  1762األكادیمیة الفرنسیة كلمة ببلیوغرافیا إّال عام  في الطبعة الرّ
ه االسم الذي یطلق "علم المفهرس: "مكتفیة بالقول حت بأنّ ا بشأن مفهرس، فقد صرّ ، أمّ

ن طالسم المخطوطات القدیمة والذین هم على اطالع واسع في معرفة على الذی ن یحّل
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ف أوضح فكرته في فرنسا عن . جمیع الكتب من مطبوعة ومخطوطة ل مؤّل علم "وأوّ
خ للمطبعة وصاحب مكتبة باریس، یدعى جان فرانسوا من عائلة " الببلیوغرافیا هو مؤرّ
عاد جهاز التعلیم في مدرسة شارت وفي نهایة القرن التاسع عشر، است. دیال روشیل

 1847، حیث تجّزأ التعلیم حول دائرة المكتبات والمحفوظات المؤسسة عام )بینیو(آراء 
ل عن الببلیوغرافیا ودائرة المكتبات، والثاني عن دائرة : إلى مجریین متمیّزین األوّ

  45 .المحفوظات
فها  "  ببلیوغرافیا"وقد توّضح معنى كلمة       ها) شارل مورنییه(عندما عرّ دراسة : "بأنّ

جوع إلیها باستمرار سواء  فت، والتي یجب الرّ صفت فیها الكتب وُصنّ الفهارس التي وُ
ا نشر حول الموضوع  46."أكان لتحقیق هویة الكتب أم لالستعالم عمّ

 
  :عالقة الببلیوغرافیا بالعلوم األخرى-5

ها       ف الببلیوغرافیا كعلم بأنّ مجموعة الحقائق العلمیة المنظمة التي تعالج "تعرّ
قة  واحي المتعّل واحي المتّصلة بكیانه الماّدي أو النّ الكتاب من جمیع نواحیه، سواء النّ

  47.بوظیفته بصفته وعاء یحمل األفكار وینقل الحقائق

ویستعیر منها أدواتها وأسالیبها، ویستخدمها ویتّصل علم المعلومات بعلوم متعّددة      
یاضیة واإلحصاء ومن علم المنطق  جانبه العلمي والعملي، فهو یستفید من األسالیب الرّ
غویات وغیرها في إنجاز دراسته النّظریة، كما یستفید من أنواع التكنولوجیات في  والّل

ض بعض التدّخالت وسنحاول فیما یلي عر . مجاالت الحواسیب واالتّصاالت عن بعد
  :بین الببلیوغرافیا كعلم وبعض العلوم األخرى التي تستفید منها وتقّدم لها اإلضافات
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 :الببلیوغرافیا وعلوم اإلعالم واالتّصال )1

للمكتبة دور إعالمي، فهي تسعى لتلبیة حاجیات مجتمعها، فهي تعمل على إعالم     
الشفوي، لوحة اإلعالنات، (لداخلي الجماهیر بمحتویاتها وأنشطتها من خالل اإلعالم ا

أو من خالل العالقات العامة، عن طریق نشر نشاطها على ) المعارض، المحاضرات
اس عبر إقامة عالقات مع مؤسسات ومنظمات ثقافیة واجتماعیة ة النّ   .عامّ

إضافة إلى اعتمادها على المطبوعات المكتبیة والتي تعتبر أهمّ عوامل التّواصل بین 
واألفراد، إضافة إلى دلیل المكتبة، القوائم الببلیوغرافیة، المجّالت، التّقاریر  المؤّسسات

ها أسالیب ووسائل تعتمد علیها المكتبة وهي وسائل وأسالیب اإلعالم ...المكتبیة الخ كّل
  48.واالتّصال

 :العالقة بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة )2
 .االجتماعیة واإلنسانیةیعتبر علم المكتبات والمعلومات فرعًا من العلوم  -
المكتبات ومراكز المعلومات، مؤّسسات اجتماعیة تقّدم خدماتها لكافّة أفراد  -

 .المجتمع
تقوم المكتبات ومراكز المعلومات والتّوثیق بجمع التّراث الفكري اإلنساني  -

 . والمحافظة علیه إلفادة األجیال على مرّ العصور
 :العالقة بالعلوم التّربویة والّنفسیة )3

ال في دعم المناهج الّدراسیة بما تقّدمه من خدمات  - تقوم المكتبات بدور فعّ
 . لألساتذة والتّالمیذ

تساعد المكتبات على تنمیة قدرات الّطالب ومواهبهم في مجاالت القراءة  -
 .والمطالعة والبحث والدرس
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اء ورغباتهم في مجاالت المعرفة  - ف على میول القرّ تساعد المربیین في التّعرّ
 .لمتعّددةا

 49 .مراكز للتثقیف والتعلیم المستمر -
 50:الببلیوغرافیا والعلوم البحثیة والتطبیقیة )4

استخدام علم اإلحصاء والریاضیات في الشؤون المالیة في المكتبة وفي عملیات  -
 .الجرد والتزوید وتحلیل البیانات البیانات وتحلیل وبرمجة نظم المعلومات

الفنیة في المكتبة كالتزوید واإلعارة  اإلجراءاتاستخدام الحاسبات اإللكترونیة في  -
 .الخ...والفهرسة والضبط الببلیوغرافي وخدمات التكشیف واالستخالص

 :الببلیوغرافیا وعلم اإلدارة والقانون )5
تساعد الببلیوغرافي اإلدارة على تنظیم وثائقها من خالل التوثیق وهو جزء من 

ا فیما یتعلق بالقانون، . علم المكتبات والمعلومات فالعالقة تظهر من خالل أمّ
ة القانون بالنسبة للببیلوغرافیا، فهو یحمي أوعیة المعلومات ویضمن حقوق  أهمیّ

ف   .الناشر والمؤّل
دارة أعمالهاكما أّن المكتبات تحت   51.اج إلى اإلدارة والقانون لتسییر وإ

 :الببلیوغرافیا وعلم التكنولوجیا )6
أحدثت التكنولوجیا المعاصرة تأثیرًا كبیرًا في تخصص المكتبات والمعلومات، 
فاعتبارًا من ظهور آالت الكتابة العادیة التي استخدمتها المكتبات، ثمّ إلى 

ي أظهرت وعاءً جدیدًا تمامًا للمعلومات غیر تكنولوجیات المصّغرات الفیلمیة الت
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األوعیة الورقیة، وصوًال إلى تكنولوجیات االلكترونیات لیس فقط في مجال 
استخدام الحاسبات االلكترونیة لحفظ واسترجاع المعلومات بل شملت مجاالت 
استخدامها كل أنشطة المعلومات في المجتمع حفظًا وخزنًا ونقًال للمعلومات، 

نشائها لشبكات المكتبات والمعلومات وابتداع ها ألوعیة المعلومات االلكترونیة وإ
ا أسقط الحدود المكانیة ه، ممّ   52.على مستوى العالم كّل

من الواضح إذن، وبعد عرضنا لمختلف العالقات بین الببلیوغرافیا والعلوم 
) ماتعائلة علوم المعلو (األخرى، أّن هناك اتّفاق كاف حولها یطلق علیه بمصطلح 

وباختصار مهما كانت الببلیوغرافیا . یعبّر هذا المصطلح عن تعّدد العالقات وتشابكها
ها تبدو كنظام  شدیدة االرتباط بمختلف العلوم، كونها المساعدة التي ال غنى عنها، فإنّ
مستقل، موضوعه الخاص هو إحصاء النّصوص المطبوعة في جمیع العصور وجمیع 

تیجة، فهي تحتفظ في فهارسها التي ال تحصى بكدسة ضخمة من  البلدان، وبالنّ
 53.المعلومات التي ال یستطیع المؤرخ االستغناء عنها

  
 :وغرافیاــــأنواع الببلیأشكال و    -6

ظهرت الببلیوغرافیا على خریطة المعرفة البشریة في القرن الثامن عشر، حیث         
المعرفة البشریة إلى خمسة أقسام رئیسیة وجعل الببلیوغرافیا في القسم ) مارشاند(قّسم 

ة الببلیوغرافیات و  54.الخامس تحت مسمى التاریخ والتاریخ الفكري غم من أهمیّ على الرّ
ف على المواد المنشورة، حیث  ها تعتبر الخطوة األولى للتعرّ كأدوات لالختیار، إّال أنّ
ها تعطي معلومات  ذا كانت مشروحة فإنّ تقدم بعض المعلومات الببلیوغرافیة عنها، وإ
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ونقدیة هدفها العام وافیة عن محتوى الماّدة وقیمتها العلمیة وتعلیقات وصفیة وتحلیلیة 
وقد تصدر هذه الببلیوغرافیات عن دور النشر أو عن المؤّسسات . اإلرشاد والتّوجیه

قد تكون ثمرة جهود ، كما الجمعیات والمنّظمات المتخّصصةالحكومیة أو عن الهیئات و 
  .فردیة أو جماعیة

ت، ولم یتم وقد اختلف علماء المكتبات في تحدید أشكال وأنواع الببلیوغرافیا       
االتفاق على تحدید معیّن ألشكالها وأنواعها، وسنحاول فیما یلي عرض بعض 

  :التصنیفات المختلفة لها
  55:أّن الببلیوغرافیا تقّسم إلى ثالثة أنواع هي) إیزدل(یرى 

  .الببلیوغرافیا التحلیلیة، والببلیوغرافیا التاریخیة، والببلیوغرافیا النسقیة
  الببلیوغرافیا إلى قسمین فقط، وهما) جریح(بینما یقسم:  

 .التي تشتمل على الببلیوغرافیا التحلیلیة والتاریخیة معا: الببلیوغرافیا النقدیة )7
  الببلیوغرافیا النسقیة )8
 فرعین هماالببلیوغرافیا إلى ) أحمد بدر(ف صنّ وی: 

ة )9 تشتمل على الببلیوغرافیا الوصفیة وهي  :الببلیوغرافیا التّحلیلیة النّصیّ
ة والنقدیة معا، و  تهتمّ بالوصف الماّدي للكتاب وكذلك االختالفات النّصیّ

 .بین المخطوط والكتاب المطبوع وبین المطبوعات المختلفة للكتاب الواحد
وهي التي تهدف إلى التعریف  :أو المنهجیة الببلیوغرافیات النّسقیة  )10

ف بإصدار إنتاج  ها تعرّ باإلنتاج الفكري وهي عبارة عن قوائم نسقیة، كما أنّ
 56.والوطنیة والعالمیة فكري في نطاق جغرافي معیّن كالببلیوغرافیا القومیة
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  أّن الببلیوغرافیا تنقسم إلى ثالثة أنواع أو أقسام  )شعبان خلیفة(ویذكر الدكتور
 :رئیسیة وهي

 .الببلیوغرافیا التاریخیة، التي تهتم بتاریخ الكتاب )11

الببلیوغرافیا البحتة، والتي تشتمل على الببلیوغرافیا التحلیلیة التي تهتم  )12
 .بالمالمح المادیة للكتاب كالعنوان والمقدمة وقائمة المحتویات

الببلیوغرافیا النقدیة  أو النّصیة، التي تهتم بالنّصوص أو اإلنتاج الفكري  )13
 57.إنتاجا وعمال وجمعا والطبعات المختلفة

  فها  58:تصنیفًا آخرًا إلى" فرید األنصاري"ویصنّ

فات في علم أو موضوع معیّن بناءً  :المرجعیة الّسردیة -1 وتعتمد على سرد المؤّل
 .على مكان طبعه وتاریخ نسخه إذا كان مخطوطاً 

أكثر تفصیًال من األولى إذ تضیف للمعلومات الظاهرة  :المرجعیة الوصفیة -2
، فتصف القضایا التي یطرحها الكتاب ومنهجیة  للكتاب مضمونًا إجمالیًا

ف  . المؤّل
أكثر تفصیًال من سابقتیها حیث یضاف فیها التّركیز  :المرجعیة الموضوعیة -3

نة أو إشكال معیّن أو قضیة جزئیة لخدمة موضوع یراد د  .راستهعلى فكرة معیّ
قدیة -4 من خالل إضافة تقویم إجمالي للكتاب بذكر ) التّقویمیة( :المرجعیة النّ

 .مزایاه ونقائصه
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یة وفقًا للحدود الّزمن: كما قد تقّسم أنواع الببلیوغرافیات على أكثر من أساس منها     
فها الدكتور والحدود الجغرافیة والموضوعیة في ) ثروت یوسف الغلبان(، بینما یصنّ

  59:كتابه الفهرسة الوصفیة ونظم المعلومات الببلیوغرافیة، وفقا لألسس التالیة
 )عامة ونوعیة(حسب المحتوى والمواد المغطاة   ) أ

 )حصریة، إعالمیة، معیاریة(حسب الهدف المرجو منها   ) ب
 )جاریة، راجعة، قادمة أو مستقبلیة(حسب توقیت الصدور    ) ج
  )عالمیة، إقلیمیة، قومیة، وطنیة(حسب مكان النّشر ) د    
لیة تحصر اإلنتاج الفكري، ثانویة تحصر أدوات الضبط (حسب المستوى ) هـ     أوّ

  )الببلیوغرافي
  حسب طبیعة التّرتیب) و    
 .حسب طبیعة المعلومات) ي   
  

  60 :األنواع التّالیة من الببلیوغرافیات یمكن تحدیدوبشكل عام 

 
 .وهي قوائم وفهارس الناشرین التجاریین :الببلیوغرافیات التّجاریة .1
 .وهي حصر ببلیوغرافي لما یصدر في بلد ما :الببلیوغرافیات الوطنیة .2
وتقوم بحصر اإلنتاج الفكري في موضوع معیّن،  :الببلیوغرافیات المتخّصصة .3

 .لعربیةومثل هذا النّوع من الببلیوغرافیات ال یصدر بانتظام في البلدان ا
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وهذا النّوع یحصر ما صدر من ببلیوغرافیات في  :ببلیوغرافیا الببلیوغرافیات .4
 .الخ...مجال معیّن أو في بلد معیّن

فین .5  .ببلیوغرافیات المؤّل
 .الببلیوغرافیات الّشاملة .6
 .الببلیوغرافیات االنتقائیة .7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 :الببلیوغرافیا الوطنیةالببلیوغرافیا الدولیة و 

  



  :الببلیوغرافیا الدولیة -
  ):العالمیة(تعریف الببلیوغرافیا الدولیة  )1
الدولیة كّل اإلنتاج الفكري في جمیع أوعیة  ینبغي أن تشمل  الببلیوغرافیا :نظریا     

المعلومات منذ بدایة التاریخ إلى یومنا هذا، أي أن تكون مجاال عالمیا للفكر 
  61.البشري
احیة التطبیقیة       ا من النّ فیقصد بها الببلیوغرافیا غیر المحّددة بزمن أو قطر، : أمّ

أو لغة، أو أي شكل من أشكال المواد بعینها، وكمثال على ذلك المشروع الببلیوغرافي 
ها ال تعتبر  12الذي تجمع فیه أكثر من  ملیون بطاقة لإلنتاج الفكري العالمي، إّال أنّ

في الببلیوغرافیا العالمیة، وقد یكون المدخل المناسب لذلك هو الفهارس مساهمة كاملة 
المتحف البریطاني، والمكتبة الوطنیة بباریس، : المنشورة للمكتبات العالمیة الكبرى مثل

  62.ومكتبة لینین بموسكو، ومكتبة الكونغرس
یة وأوعیته فالببلیوغرافیا العالمیة، ترصد اإلنتاج الفكري بجمیع أنواعه الماد     

وتخصصاته العلمیة، وجمیع اللغات العالمیة التي یصدر بها، بغض النظر عن أماكن 
   63.صدوره في مجمل أنحاء العالم، بعیدا عن الحدود أو القیود الجغرافیة

 :خدمات الببلیوغرافیا العالمیة )2
  64:تؤدي الببلیوغرافیا الدولیة مجموعة من الخدمات، نذكر منها

  وبالخدمات المكتبیة إلى المستوى  اإلسهام في تطویر المكتبات والنّهوض بها
 .العالمي
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  متابعة البحوث العلمیة والتعریف بها ودعوة مراكز البحوث والدراسات
 .واالنجازات العالمیة

  ف تنظیم اإلحصاءات حول إنتاج الكتب على المستوى العالمي بهدف التّعرّ
رات الحاصلة  .على التّطوّ

 نة أو حول ا فات لفترة معیّ ف معیّن أو تحدید مؤّل لمساعدة في تحدید مؤلفات مؤّل
 . موضوع معیّن

 65:أهمّ الّنظم والمفاهیم المستخدمة في الببلیوغرافیا العالمیة )3

هناك العدید من من النظم المحلیة والعالمیة والتي یتمّ استخدامها في    
ها التقانین ا لدولیة للوصف الببلیوغرافي والعدید من الببلیوغرافیا الدولیة، أهمّ

  :المفاهیم، نذكر منها

  

 )ردمك(أو ) ISBN( :الرقم الدولي الموّحد للكتاب  - أ
International Standard Book Number 

وهو رقم موّحد للكتاب یمیّزه عن غیره من الكتب الصادرة في أنحاء العالم 
والمحّددة على المستوى ودون خلط أو التباس، ویعطیه صفته الممیّزة 

وهو رقم یرافق الكتاب منذ إنتاجه، ویستمر معه، بحیث یصبح . العالمي
 .وسیلة أساسیة من وسائل التعامل به بین المكتبات وفي تجارة الكتب

قم الدولي الموّحد للكتاب من  ن هذا الرّ مساحات تفصلها خطوط أو  4ویتكوّ
 ). ISBN(على یسارها رمز أرقام یقع  10فراغات تشّكل في مجملها من 
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 ISBN 3- 7766-0761-0 :مثال

ل  قم األوّ   .یرمز إلى المنطقة الجغرافیة) 3(فالرّ
قم الثاني   .یرمز إلى رقم دار النشر) 7766( والرّ
  .فهو رقم العنوان) 0761( والرقم الثالث

ا الرقم الرابع   .فهو رقم اختیاري للحاسوب) 0( أمّ
  

 ISSNأو  )ردمد( :للدوریاتالرقم الدولي الموّحد   - ب
International Standard Serial Number 

ه مخّصص    یختلف هذا الرقم عن الرقم الدولي الموّحد للكتاب من حیث أنّ
للدوریات، فهو یاعد على إدخالها ضمن نظام عالمي محكم یمّكن من 

 .معالجتها كلیًا على النطاق العالمي
 :الببلیوغرافيالتقنین الدولي للوصف   - ت

وهو عبارة عن نظام ببلیوغرافي عالمي للمعلومات، یهدف إلى تجسید قواعد 
الفهرسة ومبادئها على المستوى العالمي من خالل نظام متوازن دقیق 
فات من كتب ودوریات  للوصف الببلیوغرافي یخّص كافة أنواع المؤّل

  .وخرائط، وغیرها
د العالمي، ومن أجل هذا انكب وله معاییر یجب االلتزام بها على الصعی

المختصون من جمیع أنحاء العالم على دراسته منذ صدور طبعته المبدئیة 
األولى في السبعینیات وبیان الرأي فیه، وقد تخصصت الصیغة األولى منه 

نذكر على سبیل : ومن بین النماذج التي تهتم باإلنتاج العالميبالكتب؛ 
فهارس المكتبة الوطنیة بباریس، فهارس  فهارس المتحف البریطاني، :المثال

 .مكتبة الكونغرس



  
  :الوطنیة الببلیوغرافیا -
 66.ویقصد بها الببلیوغرافیات التي تغطي اإلنتاج الفكري الصادر في دول بعینها     
هاالببلیوغرافیا الجزائریة: مثل ف بأنّ منتوج ببیلیوغرافي لمصلحة اإلیداع : "، والتي تعرّ

مرتین في السنة وتحصي كّل اإلنتاج الوطني الّصادر عن طریق القانوني تصدر 
ن من جزئین جزء باللغة الوطنیة وجزء باللغات : اإلیداع القانوني بمختلف أوعیته تتكوّ

األجنبیة تخضع لتصنیف دیوي العشري وألقسامه المائة وتحتوي على ثالثة فهارس 
 67:لتسهیل البحث

فین -   .فهرس المؤّل
 .فهرس العناوین - 
اشرین -   . فهرس النّ

   
 68:ومن أشهر الببلیوغرافیات الوطنیة في العالم

 
 British National Bibliography (BNB)) أسبوعیة(الببلیوغرافیا الوطنیة البریطانیة  .1
    Bibliographie de la France)  أسبوعیة(الببلیوغرافیا الوطنیة الفرنسیة  .2
 Australian National) نصف شهریة(الببلیوغرافیا الوطنیة االسترالیة  .3
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  Deutsche Bibiographie) شهریة(الببلیوغرافیا الوطنیة األلمانیة  .5
وسیة  .6  Ezhegodnik Knigi SSSRالببلیوغرافیا الوطنیة الرّ
     NUC) National Union Catalog(الببلیوغرافیا الوطنیة األمریكیة  .7

ا في الّدول العربیة فتصدر الببلیوغرافیات الوطنیة التالیة -   :أمّ
 .الببلیوغرافیا الوطنیة األردنیة .1
قافي/ قائمة اإلنتاج الفكري .2 ع الّث  .أبو ظبي/ المجمّ
 .الببلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین .3
 .الببلیوغرافیا القومیة التّونسیة .4
 .الببلیوغرافیا الوطنیة الجزائریة .5
 .الببلیوغرافیا الوطنیة الّسعودیة .6
 .الببلیوغرافیا الوطنیة الّسوریة .7
 .الببلیوغرافیا الوطنیة العراقیة: الفهرس الوطني للمطبوعات العراقیة .8
 .الببلیوغرافیا الفلسطینیة .9

 .قائمة اإلنتاج الفكري القطري .10
 .الببلیوغرافیا القومیة اللبنانیة .11
 .الببلیوغرافیا الوطنیة اللیبیة .12
 .النّشرة المصریة للمطبوعات، نشرة اإلیداع الّشهریة .13
 .الببلیوغرافیا الوطنیة المغربیة .14

كما تصدر قوائم ببلیوغرافیة عن الجامعات العربیة وجمعیات المكتبات والمؤسسات  
 .بات في حالة غیاب الببلیوغرافیا الوطنیةاألخرى ذات العالقة كمدارس علم المكت

 :ومن القوائم الببلیوغرافیة المتخّصصة في موضوع معیّن أو مجال معیّن - 



  American Poetry Rreview. World Poetryفي مجال الّشعر  .1
  Fiction Catalog. Wilson (Yearly)في مجال القصص  .2
 Children’s Books in Printفي مجال كتب األطفال  .3
بیة  .4   Medical Books in Printفي مجال الكتب الّط
  Sci-Tech Books in Printفي مجال كتب العلوم والتكنولوجیا  .5
     في مجال كتب إدارة األعمال .6
7.     Business Book in Print  

  

 

 اع القانونيداإلی
 

  legal depositالقانوني    اإلیداع تعریف )1
ة طریقة في هو إیداع نسخ من كّل أنواع        المطبوعات المنتجة بأّي هیكل وبأیّ

أة للتوزیع العام بالبیع أو التأجیر في مكان أو أكثر، وعادة یكون اإلیداع  الوطن ومهیّ
ة بسبب مجموعاتها أو موقعها  .في المكتبة الوطنیة أو مكتبات أخرى مهمّ
اش ابع أو فهو التزام مفروض بتشریع أو قانون تضعه كثیر من الّدول وعلى النّ ر أو الّط

ف أن یقّدموا إلى بعض المكتبات في الّدولة نسخًا مّجانیة من المنشورات التي  المؤّل
  69.یقومون بنشرها ویتمّ توقیع الجزاء لمن یخالف هذا القانون
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ه      ف أیضا بأنّ التشریعات التي تشرع من الدولة مجموعة من القوانین و " : ویعرّ
/ مقاالت/ كتب(تلزم كل منشئ عمل فكري أو ثقافي بإیداع نسخ مجانیة من إعمالهم و 

غیرها من مصادر التسجیالت الصوتیة و / األفالم / خرائط / رسائل جامعیة/ تقاریر
في و . لیدي وترسل إلي موقع اإلیداعسواء كانت في شكل رقمي أو تق ،)المعلومات

هي الجهة المسئولة عن اإلجراءات التنفیذیة لإلیداع، وقد  المكتبة الوطنیة الغالب
وتختلف كل ؛ یة في جمع مواد اإلیداع القانونيمع جهات وطن المكتبة الوطنیة تشترك

دولة عن األخرى في مجاالت تطبیق قانون اإلیداع القانوني، من حیث المواد 
عدد النسخ الستقباله و ة لإلیداع والملزمون باإلیداع والمؤسسات المؤهلة الخاضع

 70".الجزائیةاعها وكذلك األحكام التنظیمیة و الواجب إید
 71:اإلیداع القانوني أهداف )2

 .جمع وحفظ االنتاج الفكري والثقافي - 
بع -   .الحصول على رخصة الّط
 .حمایة حقوق المؤّلف - 
 .وسیلة مساعدة في تجمیع المطبوعات للببلیوغرافیا الوطنیة - 
 .الوطنيمعرفة إحصاءات النّشر  - 
 .بنسخ اإلیداع التّبادلالحصول على المطبوعات األجنبیة بواسطة  - 
 .تزوید مجموعات المكتبات خاّصة عندما یكون عدد نسخ اإلیداع كثیراً  - 
 

 :عناصره )3
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اشر أو المنتج أو الموّزع أو  :مصدر المنشور -1 ف أو النّ ل في المؤّل یتمّث
ه یتمّ تحدید  ق بالمنشورات االلكترونیة فإنّ ا فیما یتعّل الطابع أو المستورد، أمّ
مصدر المنشور عن طریق استخدام المكان الجغرافي للفرد أو المؤسسة 

اشرة  .المنتجة أو النّ
تمّ إیداعها واضحًا وشامًال یجب أن یكون تعریف المواد التي سی :الشمولیة -2

ن كل أنواع وسائط نقل المعلومات  .حتّى یتضمّ
تاحتها :المودع -3 نتاج الوثیقة وإ  .هو الّشخص أو الجهة المسؤولة عن نشر وإ
یجب أن تكون المكتبة الوطنیة للدولة أو أّي مؤّسسة أخرى  :مقرّ اإلیداع -4

ًا لإلیداع  .تؤّدي دورًا مماثًال مقرّ
ّد للمودع أن یضع نسخًا من إنتاجه الفكري لدى المكتبة الب :عدد النّسخ -5

 .الوطنیة مع العلم أّن عدد النّسخ یختلف من دولة إلى أخرى
 .یجب أن یتمّ اإلیداع بأسرع وقت بعد النّشر :وقت اإلیداع -6
اشرین :األجر -7 ق النّ  .اإلیداع القانوني یتمّ بشكل مّجاني، وهذا ما یؤرّ

 

 :الجزائراإلیداع القانوني في  )4

قد أعطیت للمكتبات الوطنیة عّدة تعاریف تقّدم تعریفًا واحدًا قّدمته منّظمة األمم      
بأّي المكتبة المركزیة  1970وذلك سنة ) الیونسكو(المتّحدة للتربیة والثقافة والعلوم 

 72المسؤولة عن جمع وحفظ النتاج الوطني الفكري الذي یطبع وینشر في البالد
كتبة المستفیدة من قانون اإلیداع خاّصة في البلدان التي تطبّق هذا النظام باعتبارها الم
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أي نظام اإلیداع القانوني أو أّي نظام آخر یهدف إلى جمع ما ینشر داخل البلد، 
فقانون اإلیداع الجزائري مثًال في ماّدته العاشرة یؤّهل كال من المكتبة الوطنیة والمركز 

   73.إلیداع القانوني وینشره لحساب الدولة الجزائریةالجزائري للسینما الستالم ا

ا فیما یخّص اإلنتاج الوطني المطبوع، فالمكتبة الوطنیة اعتادت من حین إلى        أمّ
ة وخاّصة مكتبات دور الثقافة بأرصدة وثائقیة، فعلى هذه  آخر تزوید المكتبات العامّ

إصدار ببلیوغرافیات وفهارس  المكتبات أن تنظم هذه األرصدة والتعریف بها عن طریق
موّحدة لمختلف المجموعات المكتبیة، وهي بهذا تؤّكد الدور الذي یجب أن تقوم به 
المكتبة الوطنیة وبذلك تسترجع جزءًا من مهامها المشروعة التي نّصت علیها كّل 

ة القوانین المسیّرة للمكتبة الوطنیة الجزائریة وتعّد مركز إیداع لكّل كتاب أو دوریة  أو أیّ
وثیقة أو وعاء علمي تصدر داخل الوطن األمر الذي یسمح لها أن تقوم بدورها كامًال 

  .في جمع التراث الوطني وحفظه لألجیال الحاضرة والقادمة

 1975، وجرى تعدیله عام  1956ویعود تاریخ اإلیداع القانوني الجزائري إلى عام     
ل تطبیق  1996ثمّ بصورته الجدیدة  إلیداع المنشورات في الجزائر إلى الفترة فكان أوّ

حیث ینّص  27/9/1959الموافق لــ  56-978االستعماریة من خالل المرسوم 
القانون على المؤسستین تقوم باإلیداع القانوني هي المكتبة الوطنیة الجزائریة ومكتبة 

ة بحفظ نسخة واحدة من بین خمس نس خ قصر الحكومة، فتقوم مكتبة الجزائر العامّ
المتبقیة إلى المكتبة الوطنیة بباریس كما لم  4الممثلة من طرف الناشرین بینما ترسل 
وبالتالي كان اإلنتاج الجزائري یحصر ضمن  ،تكن هناك ببلیوغرافیات وطنیة جزائریة
على كّل طابع منتج ألّي منتج فكري یجب  02اإلنتاج الفرنسي، حیث تضع الماّدة 
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ّجه األولى للمكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة والثانیة إلى علیه دفع نسختین إلیداع تو 
  74.مكاتب تسییر واستقبال اإلیداع القانوني المتواجد على كّل المستویات

 :1975- 1962مرحلة 

م الذي ینّص  3/9/1962الموافق لــ  62-157في هذه المرحلة تمّ تطبیق قانون      
ابع لفرنسا اعتبرت مرحلة انتقالیة في مختلف على االستمرار بتطبیق القانون السابق التّ 

قطاعات الدولة واستمرار جّل المؤّسسات والشركات في النشاط وعلى رأسها مؤّسسات 
التي تعتبر من أكبر دور " Hachette"النشر التي استمر عملها في الجزائر على غرار 

الذي جاء في الفترة مع اقتراح بدیل  62-157النشر العالمیة، حیث تمّ فتح القانون 
  .المتأّخرة

   :هذا یومنا إلى 1996من 

 أهدافاً  على ینّص  الذي 2/7/1962 في المؤرّخ 96-16 قانون بصدور تمیّزت    
 4 بتاریخ 99-226 تنفیذي مرسوم إصدار تمّ  سنوات 3 وبعد وطرقه، القانوني لإلیداع
المنعرج الذي  1999 سنة تعتبر بحیث 96-16 قانون تطبیق لتقریر 1999 أكتوبر

لیوم  9-16أقرّ قانون اإلیداع الوطني الجزائري بكّل تفاصیله، وذلك من خالل األمر 
م الذي یلزم بإیداع نسخ ونماذج اإلنتاج الفكري والفني مجانًا لدى  1996جویلیة  2

المؤسسات المؤّهلة، وكذا العقوبات التي قد یتمّ فرضها في حال عدم اإلیداع أو مخالفة 
  .روط وقوانین اإلیداع بالجزائرش
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  كیفیة إعداد القائمة الببلیوغرافیة

  75 :یمكننا تحدید كیفیة إعداد القائمة الببلیوغرافیة من خالل المراحل التالیة

ن القائمة الببلیوغرافیة قسمین أساسیین هما )1  :تتضمّ
موز :المداخل -  رموز التصنیف أو أرقامه أو الرقم ( وهي مجموعة الرّ

فین أو عناوین األوعیة أو أسماء األماكن (أو الكلمات ) الخاص أسماء المؤّل
 .التي ترتّب المفردات بها بدایة القائمة) الجغرافیة

حیث یمكن القول أّن طریقة إعداد الببلیوغرافیات ال تختلف  :بیانات الوصف - 
كثیرًا عن قواعد الفهرسة الوصفیة حسب التقنین الدولي للوصوف 

ة أخرى بعد العنوانالببلیوغر   .افي مع مراعاة عدم تكرار المؤلفین مرّ
ل ویكمل بیانات الوصف به على البعد تبدأ بیانات كّل م )2 دخل على البعد األوّ

 .الثاني
في حالة الترتیب برقم التصنیف أو الرقم الخاص یراعى عدم كتابته مرة ثانیة  )3

 .عند تكراره في المداخل التالیة
ل في حالة تكرار اسم ال )4 مؤلف في المداخل المتتالیة یكتب في المدخل األوّ

ر  ا إذا تكرّ ویكتفي بشرطة مكانه في المداخل التالیة في داخل الصفحة، أمّ
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ما یذكر ) اسم المؤّلف(المدخل  نّ في صفحة تالیة، فیجب عدم البدء بشرطه، وإ
ل بیان، ثمّ نضع الشرطة في البیانات التالیة ف في أوّ  .اسم المؤّل

ف ترتّب البیانات هجائیًا إذا اتّ  )5 حدت البیانات الببلیوغرافیة للمداخل في المؤّل
 .بعناوین األوعیة

ف، عنوان، موضوع، أسماء (في حالة القوائم الببلیوغرافیة المرتّبة بكلمات  )6 مؤّل
وتسهیًال لسرعة الوصول إلى الوعاء المطلوب من على رفوف المكتبة ) األماكن

 .الرقم الخاص بین هاللتین في نهایة كّل بیانیمكن إضافة رقم التصنیف أو 
 :یجب أن تتصّدر كل قائمة ببلیوغرافیة مجموعة من البیانات وهي )7

یجب أن یتّضح سبب اختیار موضوع القائمة والهدف  :الهدف من القائمة  - أ
 .منه

 :حدود القائمة  - ب
 فمثًال إعداد قائمة في ذكرى مولد الرسول  :الحدود الموضوعیة

بویة) ص(  .تكون حدودها الّسیرة النّ
 نة :الحدود الّزمنیة  .كأن نحّدد القائمة بفترة زمنیة معیّ
 المكان الذي أعّدت فیه القائمة :الحدود المكانیة. 
 غویة كأن تكون قائمة بالكتب العربیة فقط أو تشتمل على  :الحدود الّل

 .الكتب العربیة والفرنسیة معاً 
 نقصد بها شكل األوعیة كالكتب والمجّالت والمواد  :الحدود الّشكلیة

 .الخ...السمعیة البصریة
شاملة لكّل (تحدید نوع الببلیوغرافیا إن كانت  نقصد بها :مدى التغطیة  - ت

 .مع توضیح معاییر وأسس االنتقاء) قاة مختارةاألوعیة أم ببلیوغرافیا منت



تحدید الفئة التي أعّدت القائمة لخدمتهم  ویقصد بها :فئات المستفیدین  - ث
 )الخ...األطفال، التالمیذ، الطّالب، األساتذة، (

ف، یكون من خال :طریقة الترتیب  - ج ل رقم التصنیف، الرقم الخاص بالمؤّل
 .بالعنوان وبالموضوع

ُراعى ما یليوعندما یكون المدخ )8 ف ی  76:ل بالمؤّل
ف مع عدم تكراره   - أ في حالة األعمال أحادیة التألیف یكون المدخل باسم المؤّل

 .في بیان المسؤولیة
فین حسب الترتیب   - ب في حالة األعمال مشتركة التألیف، تسّجل أسماء المؤّل

ًال  ا إذا زاد عددهم عن ثالثة یكتب المذكور أوّ الوارد على صفحة العنوان، أمّ
 . في المدخل متبوعًا بكلمة وآخرین مع عدم تكرار ذلك في بیان المسؤولیة

ف في المدخل ویذ  - ت كر المترجم في في حالة الكتب المترجمة یذكر المؤّل
 .بیان المسؤولیة

ر في   - ث ف كمدخل والمحرّ ف واحد یذكر المؤّل رًا لمؤّل إذا كان للكتاب محرّ
ف یكون  ر أو مؤّل رًا ألكثر من محرّ ا إذا كان العمل محرّ بیان المسؤولیة، أمّ

ر في بیان المسؤولیة ئیسي ویسّجل اسم المحرّ  . المدخل بالعنوان الرّ
كون المدخل بالمؤّلف إذا كان النّص هو إذا كان للكتاب مرسومًا ی  - ج

 .األساسي مع ذكر الرسام في بیان المسؤولیة والعكس صحیح
إذا كان للكتاب شارح أو مراجع أو مقدم أو مصدر، یكون المدخل   - ح

بالمؤلف مع ذكر الّشارح أو المراجع أو المقدم والمصدر في بیان 
 .المسؤولیة
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ف ذا   - خ ، یكون المدخل باسم رسمیة كرئیس د حیثةإذا كان المؤّل ولة مثًال
الدولة إذا كان التألیف رسمیًا أو باسم الشخص إذا كان التألیف غیر 

 .رسمي
زة   -  د زة یكون المدخل بالهیئة المتمیّ زة أو غیر متمیّ ف هیئة متمیّ إذا كان المؤّل

 .الجهاز المركزي للمحاسبات، جامعة القاهرة، كلیة اآلداب: مثل
مؤتمرًا أو ندوة یكون المدخل بالمؤتمر أو الندوة إذا كان المسؤول عن العمل   -  ذ

 .متبوعًا بتاریخ االنعقاد ومكان االنعقاد
ى علیه في بیان   -  ر َل مْ لي ویذكر المُ مْ إذا كان العمل ممالة یكون المدخل بالمُ

 المسؤولیة 
ف في الحاالت التالیة  -  ز  :یكون المدخل بعناوین الكتب ولیس بالمؤّل

 األعمال مجهولة المؤّلف. 
 الكتب السماویة كالقرآن واإلنجیل. 
 رین رة بالعدید من المحرّ  .الكتب المحرّ
 الّدوریات. 
 فیها  .الكتب المرجعیة التي تشتهر بعناوینها أكثر من مؤّل

ف في بیان المسؤولیة   .وبذلك یكون المدخل بالعنوان مع ذكر المؤّل

  :مثال

  .مشكلة البطالةقائمة ببلیوغرافیة لخدمة دور المشروعات الصغیرة في حّل 

الً    الهدف من القائمة :أوّ

 .التعریف ببعض الحرف والّصناعات الّصغیرة ومزایاها .1



 .توجیه الشباب الخریجین نحو العمل الحرّ بعیدًا عن العمل الحكومي .2
 .حل مشكلة البطالة .3
  .رفع مستوى المعیشة وزیادة الدخل القومي .4

  حدود القائمة :ثانیا

 .موضوع المشروعات الصغیرة والبطالة :الموضوعیة .1
 .20ما صدر في السنوات العشرین األخیرة من القرن  :الزمنیة .2
 .ما صدر في مصر والوطن العربي :المكانیة .3
 .الكتب فقط :الشكلیة .4
 .العربیة فقط :اللغویة .5

  فئات المستفیدین :ثالثاً 

ة -      .الطّالب وأولیاء األمور وأهالي البیئة المحلیّ

  طریقة الترتیب :رابعاً 

  .هجائیًا بالمؤّلف - 

  مدى التغطیة :خامساً 

 قائمة ببلیوغرافیة نوعیة مختارة - 
  
  
  

  :القائمة



 .1996، ]ن.م، د.د[، مصر في القرن الحادي والعشرینأسامة الباز،  .1
 .1999، القاهرة، أصول التربیة ومشكالت المجتمعالسید عبد القادر شریف،  .2
، القاهرة، مكتبة الدار العربیة البشریة العربیةمقاالت في التنمیة حامد عمار،  .3

 .1998للكتاب، 
كلیة التجارة، : طنطا -سكینة عبد الرحمن أبو الفضل، رسالة الماجستیر .4

2002 . 
رات التكنولوجیة واإلدارة الصناعیةصالح الشنواوي،  .5 ، االسكندریة، التطوّ
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ف، ویتمّ وضع شرطة  ) -(وهكذا نواصل ذكر المراجع، مع ترتیب القائمة هجائیًا بالمؤّل
ر كما    ).6(حدث في الرقم مكان اسم المؤلف إذا تكرّ

  

  

  

 

 طرق البحث الببلیوغرافي



 :البحث الببلیوغرافي تعریف )1
ف       هالبحث الببلیوغرافي یعرّ عملیة البحث عن مصادر المعلومات وتمرّ هذه  بأنّ

العملیة بعّدة مراحل یتمّ من خاللها استخدام عّدة أدوات بهدف الحصول على معلومات 
 77.مرجعیة توصلنا إلى الوثائق مثل الفهارس والببلیوغرافیات

  78:طرق البحث الببلیوغرافي )2
 :التالیةیمكن تحدید طرق البحث الببلیوغرافي من خالل األنواع 

 یتمّ من خالل الفهارس والبحث الهجائي عبر الترتیب  :البحث الیدوي
ف أو بالمواضیع  .الرئیسي بالموضوع أو الكشافات بالمؤّل

 یتمّ من خالل قواعد البیانات اآللیة، البحث بمختلف  :البحث اآللي
ف، غنوان الوثیقة، الموضوع، لغة الوثیقة،  حقول البطاقة، اسم المؤّل

 .وهذا ما یسمى بالبحث المتقّدم
 البحث على الخط المباشر عبر شبكة االنترنت:On line   وهو بحث

كات اإلبحار  آلي عبر شبكة االنترنت عن طریق محرّ
Navigateurs   كات بحث مثل   GoogleأوYahooثمّ محرّ

قواعد / باستعمال الكلمات الّدالة أو البحث عن موقع فهارس مكتبات
 .مواقع أرشیف مفتوح/ بیانات

 

 تقنیات البحث الببلیوغرافي
  :الفهرسة والفهارس

                                                             
  :طرق البحث الببلیوغرافي، عن الموقع االلكتروني   77

http://bibliographique.blogspot.com/2017/12/blog-post_8.html (consulté le 15/03/2019) 
  .نفس الموقع 78 



 
 :Cataloging  الفهرسة -

 :تعریفها )1
ف     ها  الفهرسةتعرّ عملیة اإلعداد الفنّي ألوعیة ومصادر المعلومات من كتب "بأنّ

ودوریات ومخطوطات ومواد سمعیة وبصریة ومصّغرات فیلمیة، الخ، بهدف أن تكون 
هذه األوعیة أو المواد المكتبیة أو المصادر في متناول المستفیدین من المكتبة بأیسر 

 79".الطرق وفي أقّل وقت وجهد ممكنین
نة أو : "أیضاً  الفهرسةو      هي عملیة تحدید المسؤولیة عن وجود ماّدة مكتبیة معیّ

عداد الّسجّالت الخاّصة بذلك  مصدر للمعلومات وبیان المالمح المادیة والفكریة له، وإ
وترتیبها وفق نظام معیّن، حتّى یسهل على القارئ أو الباحث الوصول إلى المعلومات 

 80".التي یرید
ف       ها فهرسةالوتعرّ عملیة إنشاء الفهارس، وهي عملیة الوصف الفنّي : "كذلك بأنّ

لمواد المعلومات بهدف أن تكون تلك المواد في متناول المستفیدین بأیسر الّطرق وفي 
 81".أقّل وقت ممكن

تاج      ل النّ ، إذ یتمّث وتعتبر هذه العملیة من أهمّ العملیات ومن أكثرها تعقیدًا
هائي لها في وسا ئل وأدوات الّسیطرة على عالم واسع من مصادر المعرفة النّ

 .وتقدیمها موصوفة ومنّظمة للباحثین بمختلف اختصاصاتهم واهتماماتهم
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 :أنواعها )2
 82:هما نینوعإلى الفهرسة یتم تصنیف  

وهي التي تختّص بوصف الكیان الماّدي أو المالمح  :الفهرسة الوصفیة -1
ف : المادیة لمواد المعلومات بواسطة مجموعة من البیانات مثل اسم المؤّل

اشر، وتاریخ  وعنوان ماّدة المعلومات وطبعتها، ومكان نشرها واسم النّ
ف  النّشر وتعداد الماّدة وغیرها من الّصفات التي تجعل من الّسهل التّعرّ

 .ة المعلومات وتحدید ذاتیتها وتمیّزهاعلى مادّ 
وهي التي تختّص بوصف المحتوى الموضوعي  :الفهرسة الموضوعیة -2

لمواد المعلومات بواسطة رؤوس الموضوعات أو أرقام التّصنیف بحیث 
 .یمكن تجمیع المواد عن نفس الموضوع في مكان واحد

 :أهمیتها )3
هائي للفهرسة هو الّسیطرة على     وتقدیمها بشكل  المعرفة اإلنسانیة إّن الهدف النّ

م للّدارسین والباحثین لالستفادة منها في مختلف المجاالت العلمیة لذلك  موصوف ومنّظ
كان لها مكانة هامة وبارزة في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات، وال یمكن ألي 

ویمكن  مكتبة أن تستغني عن الفهرسة بشقیها سواء كانت المكتبة صغیرة أو كبیرة،
یة الفهرسة في النقاط التالیة   83: تلخیص أهمّ

  أداة للضبط الببلیوغرافي الفهرسةتعد. 
 الفهرسة أداة السترجاع المعلومات. 
 الفهرسة أداة لتقییم المجموعات وفقا لموضوعاتها. 
 تعتبر الفهرسة كقائمة حصریة لتسجیل المواد في المكتبة. 
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  بدرجة كبیرة على مدى یتوقف نجاح المكتبات ومراكز المعلومات
  .نجاح عملیة الفهرسة وعلى عملیة إعداد الفهارس بطرق عملیة

 
 

  :Catalogs الفهارس -
 :تعریف الفهرس )1

ف      ه قائمة بالمواد المكتبیة التي تشتمل علیها مكتبة أو مجموعة الفهرس یعرّ بأنّ
نة، وعملیة إعداد هذه القائمة هي الفهرسة ة معیّ وعلیه كان  .مكتبات مرتّبة وفق خّط

   84.الفهرس نتاج لعملیة الفهرسة
بة عن كلمة " فهرس"وكلمة  الفارسیة وتعني قائمة " فهرست"لیست عربیة، بل هي معرّ

دیم"وقد استخدم . كتب أو قائمة مواضیع الكتاب فظ عندما أطلقه على " ابن النّ هذا الّل
معنى كلمة ، وجاء في معجم لسان العرب )م 987(هـ  377عام " الفهرست"كتاب 

 :فهرس على النّحو التّالي
الكتاب الذي تُجمع فیه الكتب، وبمفهومه القدیم كان الفهرس یعني قائمة : الفهرس

 85.المحتویات للكتاب
ه     قائمة بالكتب وغیرها من المواد المكتبیة مرتّبة وفق : "ویمكن تعریف الفهرس بأنّ

نة أو مجموعة من  نظام معیّن أو قائمة تسّجل وتصنّف وتكشف مقتنیات مكتبة معیّ
المكتبات وهو یعتبر مفتاح المكتبة ودلیلها الذي یحّدد أماكن المواد المكتبیة على 

فوف  ".الرّ
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 :وظائف الفهرس )2

 86:بشكل عام یمكن حصر أغراض أو وظائف الفهرس فیما یلي

 ف معیّن  .إرشاد الباحث أو القارئ إلى المواد المكتبیة الموجودة في المكتبة لمؤّل
إرشاد الباحث أو القارئ إلى كتاب أو غیره من المواد المكتبیة ال یعرف سوى 

  .عنوانه
 إرشاد الباحث أو القارئ إلى ما تحویه المكتبة حول موضوع معیّن. 
  نة عن أّي یعمل الفهرس كأداة ببلیوغرافیة للحصول على بیان أو معلومة معیّ

 .من المواد المكتبیة المتوافرة
  رة مصّغرة ومسبقة عن المواد المكتبیة المتوافرة قبل إعطاء القارئ صو

 .استخدامها
  
 

 :أشكال الفهارس )3
فها تختلف المعاییر ا لتي على أساسها یتم تصنیف الفهرس، فهناك من یصنّ

  87:وفق ثالث فئات رئیسیة هي
وهي تلك الفهارس التي تذكر المنشورات : الفهارس العمومیة الدولیة  ) أ

 .المواضیع أو في اللغاتالمطبوعة دون تمییز في 
وهي التي تذكر المنشورات دون تمییز في : الفهارس العمومیة الوطنیة  ) ب

ة واحدة ها مكتوبة بلغة واحدة أو تظهر على أرض أمّ  .المواضیع سوى أنّ
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هي تلك التي ال تذكر سوى الكتابات التي تعالج : الفهارس المتخصصة  ) ج
أو وطنیة، وفقا لما یكون موضوعا واحدا، ویمكنها بدورها أن تكون دولیة 
 .أصل تلك الكتابات من عدة بلدان أو من بلد واحد

قة بالنشاط      ویتجلى دور الفهارس العمومیة في تقدیم المعطیات اإلحصائیة المتعّل
باعي لمجموعة بلدان أو لكّل بلد على حدة، بینما تهدف الفهارس المتخصصة  الّط

، من دولي ووطني، في كّل فرع من فروع لتقدیم المعلومات حول النّشاط الثقافي
 88.المعرفة

 89:إلى من یصنّف الفهارسوهناك 
 فهرس الكتاب أو الفهرس -1
 الفهرس البطاقي یتكون من  -2
 .الفهرس المحزوم -3
 .الفهرس المرئي أو المنظور -4
 .الفهارس اآللیة أو المحوسبة -5

 
. الخ...الحمل تمتاز بالمرونة وسهولة االستخدام والّسرعة وسهولة :الفهارس اآللیة

 :وهناك نوعان رئیسیان لهذا الشكل
  :Microform Catalogالفهرس في شكل مصّغر-1

ر للقراءة عن  وهو عبارة عن استنساخ مصّغر لبیانات الفهرسة التي ینبغي أن تُكبّ
 :طریق جهاز معیّن وهو نوعان

  Microfiche Catalog:الفهرس المیكروفیش  ) أ
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 ).مرتبة في صفوفقطع أو بطاقات من فیلم شفاف (
 Microfilm Catalog:الفهرس المیكروفیلمي   ) ب

 ).أو أكثر من فیلم شفاف تحوي صورًا مرتبة في تتابع rollلفة (

فهرس مخرجات ویمكن إنتاج كال الشكلین مباشرة من قاعدة بیانات حاسوبیة لنجد 
الذي یطلق و  Catalog   Computer Output Microform الحاسوب على مصّغر

ز باإلحكام وسهولة االختزان والنّسخ وانخفاض  CAT ، COMعلیه اختصارًا  ویتمیّ
د طبعه ال یمكن الّسماح باإلضافة أو  تكالیفه، ومن عیوبه هو صعوبة تحدیثه، فبمجرّ
ب  الحذف إّال في مالحق أو في طبعات جدیدة من الفهرس، كما أّن استخدامه یتطّل

 .وجود جهاز خاّص للقراءة

 :On line Catalogفهرس االتّصال المباشر -2
 Online Public (OPAC) ویشار إلیه أیضًا بفهرس االتّصال المباشر للجمهور    

Access Catalog حیث تختزن التّسجیالت الببلیوغرافیة في ذاكرة الحاسوب أو ،
وتعرض على شاشة مرئیة استجابة لطلب من ) CD-ROM(على أقراص مدمجة 

 .مستفید
 في الحصول على البیانات المطلوبةوهو أكثر األشكال مرونة وحداثة والسرعة الفائقة 

ه من عیوبه ضرورة تدریب  واالختزان، وهو متاح لالستخدام بالمكتبة وخارجها إّال أنّ
 .المستفید على استخدامه كما أّن هناك احتمال حدوث أعطال في األجهزة

  
  :بطاقة الفهرس )4

تعّددت أشكال الفهرس واختلفت، وبصرف النّظر عن شكله، یجب أن یشتمل   
نة، وذلك وفقًا  على مجموعة من البطاقات للوثیقة الواحدة تؤّدي كّل منها وظیفة معیّ



لطبیعة الوثیقة من ناحیة واحتیاجات المستفیدین من ناحیة أخرى، فهناك بطاقات 
فین وأخرى للعناوین وثالثة للموضوعا   .تللمؤّل

وتشتمل بطاقة الفهرس على مجموعة البیانات التي تصف الوثیقة وتحّدد موضوعاتها، 
وفق ترتیب محّدد باستخدام أبعاد  -اعتمادًا على تقنین معیّن–وتوضع هذه البیانات 

نة   .ومسافات موّحدة وباستخدام عالمات ترقیم مقنّ

ب اإلعداد الّسلیم للفهرس االعتماد على  ، یتطّل تقنین یحكم مختلف مداخله، وهكذا إذًا
ابتة التي تجعل عمل المفهرسین موّحدًا ودقیقًا على مرّ الّزمن   90.فالتّقنین هو األداة الّث

 أمریكیة-قواعد الفهرسة األنجلو )AACR(: 
Anglo-American Cataloguing Rules وهي من أهمّ القواعد التي ،

العشرین، وقد شارك في حظیت بها الفهرسة، ویرجع تاریخها إلى أوائل القرن 
خمس من أكبر الهیئات ) 1978الطبعة الثانیة (إعدادها في أحدث طبعاتها 

جمعیة : المعنیة بشؤون المكتبات والمعلومات على مستوى العالم، وهي
، جمعیة المكتبات البریطانیة، )األمریكیة(المكتبات األمریكیة، مكتبة الكونجرس 

جنة الك   .ندیة للفهرسةالمكتبة البریطانیة والّل
. ویتناول التّقنین قواعد كل من المدخل والوصف للكتب وغیرها من المواد

انیة من قسمین بعة الّث ن الّط   :وتتكوّ
 .قسم خاص بالوصف لنوعیات مواد المعلومات  - أ

 .قسم خاص بالمداخل لمختلف مواد المعلومات  - ب

بعة تتماشى مع تقنین آخر هو   :ویالحظ أّن هذه الّط
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  ): ISBD( الّدولي للوصف الببلیوغرافيالتّقنین 

International Standard Bibliographic Description،  وصدور هذا
ل مرة في أواخر  تّحاد الّدولي لجمعیات عن اال 1971التقنین الثاني ألوّ

  .وتوالت بعدها التقنیات لألنواع األخرى من مواد المعلومات ،المكتبات

ت الوصف والتي قّسمها إلى مناطق وحقول ترتبط ویقتصر هذا التقنین على فقرا
عة وتؤّدي كّل عالمة وظیفة خاّصة، وتهدف في  فیما بینها بعالمات ترقیم متنوّ
قرأ  ُ مجموعها إلى سهولة تحویل البطاقة من الشكل التّقلیدي إلى الّشكل الذي ی

اً    91.آلیّ

الفهرسة، إذ تشتمل ویبیّن المثال التالي البیانات التي تشتمل علیها بطاقة 
  92:البطاقة على

ف  :المدخل-1  ).أو بالعنوان في یعض الحاالت(باسم المؤّل
ویشتمل هذا الحقل في أكمل صورة على  :حقل العنوان وبیان المسؤولیة-2

 :العناصر التّالیة
العنوان نفسه، العنوان البدیل، العنوان الموازي، البیانات األخرى للعنوان، 

 .ولیةبیان أو بیانات المسؤ 
بعة-3 یشیر إلى الطبعة ورقمها وصفتها إن كانت موصوفة بصفة  :حقل الّط

نة  .معیّ
شر-4  :ویشتمل على) التّوزیع( :حقل الّن
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نة مكان  اشر وتاریخ النّشر، وكذلك في حاالت معیّ مكان النّشر واسم النّ
 .الطباعة واسم الطابع

 :ویشمل :حقل الوصف الماّدي-5
 .األخرى، األبعاد، الماّدة المصاحبة تعداد العمل، البیانات الماّدیة

 :ویشمل :حقل الّسلسلة-6
دات أو  نة من مجّل عنوان السلسلة ورقم العمل فیها إذا كانت السلسلة مكوّ

 .متتابعات مرقّمة
أّي معلومات إضافیة الستكمال بیانات الوصف  وهو یشمل :حقل التّبّصرات-7

 .السابقة أو تفسیرها وتوضیحها
حیث یعطي الترقیم الدولي  :الّدولي الموّحد وبیانات اإلتاحةحقل التّرقیم -8

الموّحد للكتاب أو الترقیم الدولي الموّحد للّدوریات أو أّي ترقیم دولي موّحد 
 .آخر متّفق علیه للعمل الذي یوصف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  :مثال
  
ف  - أ  93:بطاقة فهرسة باسم المؤّل

 
  
[  
  
  
  
  
  
  

  

  :والبیانات هي              

 .المؤّلف .1
ئیسي .2  .العنوان الرّ
 .العنوان الفرعي .3
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    )1(      أثرتون بولین

دارتها وخدماتها )2(  :مراكز المعلومات ، )4(  تألیف أثرتون بولین/  )3(  تنظیمها وإ
  ترجمة حشمت قاسم

  )7(  ]1981[، )6( مكتبة غریب  )5( : ]القاهرة[ 

 )10( سم  24، )9(   ایض )8( : ص 495

   (11)  :یشتمل على ببلیوغرافیات

  977 -7317 -82 -4 )12( تدمك 

 نظم المعلومات -2                    )13( مراكز المعلومات   -1

  العنوان -حشمت قاسم، مترجم                             ب  - أ

   

   

   

 

 

 



ف والمترجم: بیان التّألیف .4  .ویشمل المؤّل
 .مكان النّشر .5
اشر .6  .اسم النّ
 .سنة النّشر .7
 .عدد الّصفحات .8
 .اإلیضاحات .9

 .الحجم .10
 .التبصرة .11
 .التّرقیم الدولي الموّحد للكتاب .12
 .المتابعة أو بیان البطاقات األخرى للكتاب .13

  

  

  

  

  

  

  

 



 94:مثال لبطاقة فهرسة موضوعیة  - ب
   - ت

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلضافات من الوثائق التي تستقبلها مراكز إّن الّزیادة الهائلة في حجم 
المعلومات بصورة منتظمة، والحاجة إلى الحصول على الوثائق بسرعة وبدون 
تأخیر من جانب  الباحثین، ناهیك عن التّكالیف المتزایدة لعملیة الفهرسة، كّل 
ذلك دفع مراكز المعلومات إلى التّفكیر في أسالیب من الفهرسة تتوافق مع هذه 

  95:حتیاجات، ومن هذه األسالیباال

المشروعات التّعاونیة في الفهرسة بین مراكز المعلومات والبطاقات   ) أ
وهي البطاقات الموّحدة التي تنتجها إحدى الهیئات بحیث سمكن  :المطبوعة
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  نظم المعلومات

            أثرتون بولین

دارتها وخدماتها : مراكز المعلومات   تألیف أثرتون بولین، ترجمة حشمت قاسم/ تنظیمها وإ

  ]1981[مكتبة غریب، : ]القاهرة[ 

  سم 24 ایض،: ص 495

  :یشتمل على ببلیوغرافیات

  977 -7317 -82 -4تدمك 

 نظم المعلومات - 2مراكز المعلومات                          -1

  العنوان -باسم، مترجم                     حشمت ق  - أ



) بالّشراء أو بغیره(للمكتبات ومراكز المعلومات األخرى أن تحصل علیها 
 .وأن تضعها في فهارسها

شرالفهرسة   ) ب وهو مشروع یهدف إلى تزوید مستلم الوثیقة  :أثناء الّن
یًا ال یستطیع استخالصها بنفسه  .بمعلومات فهرسة قیاسیة ومعّدة إعدادًا فنّ

مت بعض مراكز  :استخدام الوسائل اآللیة إلعداد الفهارس  ) ت حیث صمّ
المعلومات النّظم والبرامج المالئمة لتخزین البیانات باستخدام الحاسبات 

والتي یمكن اإلضافة لها بسهولة ) MARKمثل مشروع مارك (كترونیة اإلل
  .وطبعها بسرعة

 
 :الفهرس والببلیوغرافیا )5
یقوم الفهرس بحصر أوعیة المكتبة سواء موضوعیة أو وصفیة ویقوم أیضًا بتحدید     

ا الببلیوغرافیا تعتبر قائمة إعالمیة تخّص الكتب  المكان الذي تتواجد فیه الوثیقة، أمّ
تغّطي مختلف المجاالت الموجودة داخل وخارج المكتبة وال یشترط تحدید مكان تواجد 

كالهما من األدوات التي تستعمل في عملیة البحث عن الوثائق بهدف تسهیل . الوثیقة
  .الوصول إلى المعلومة بأقّل جهد وأسرع وقت

 

  
 التّصنیف

  
  :تعریف التّصنیف )1



ه        ف التّصنیف بالمعنى العام بأنّ جمع األشیاء المتشابهة وفصل األشیاء : یعرّ
جمع المعلومات المتشابهة : "غیر     المتشابهة، وعلیه فإّن تصنیف لمعلومات هو

وفصل المعلومات غیر المتشابهة، ویتحّدد التّشابه أو االختالف على أساس التّشابه 
لجوهریة للمعلومات هي الموضوع أو المحتوى الموضوعي، ألّن الّصفة أو الخاصیة ا

  96". الفكري
وبعبارة أخرى، التصنیف هو وضع الكتب في أماكنها الصحیحة وفق نظام       

ه نظام لترتیب الكتب وغیرها من المواد في تتاب ع منطقي وفقًا لتصنیف الكتب، أو أنّ
زة  ؛للموضوع أو الّشكل ضرورة تلجأ ) تصنیفها(ویعّد تنظیم الوثائق في مجموعات متمیّ

اء  إلیها مراكز المعلومات كوسیلة لتسهیل االستفادة منها ولتوفیر وقت وجهد القرّ
 .والباحثین

ذا كان التصنیف یضمن ترتیب األعداد الكبیرة من مواد المعلومات أو بطاقات      وإ
ر ذلك على  رجاع المواد دون أن یؤّث ل سحب وإ ّ ه فضًال عن ذلك یسه الفهرس، فإنّ

ف والفهرس بط بین الرّ   97.الترتیب، وهو أیضًا الوسیلة المستخدمة للرّ
  

  
 

  
 :أهداف التّصنیف )2
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التّصنیف بوجه عام هو جمع المواد المتماثلة وفصل المواد المختلفة بهدف       
تسهیل عملیة البحث واإلّطالع وتوفیر الوقت والجهد الّالزمین لذلك، وعلیه یمكننا أن 

قاط التّالیةنحّدد أهداف    98:التّصنیف في النّ

فوف عن طریق الرقم الخاّص -1 یساعد التّصنیف في ترتیب الكتب على الرّ
ف والعنوان+ رقم التّصنیف ( ف أو المؤّل  ).رموز اسم المؤّل

ترتیب بطاقات الفهرس المصنّف ال یتمّ إّال عن طریق رقم التّصنیف، وهذا -2
نجد أّن الكتب التي تعالج الفهرس یساعد في تسهیل عملیة الجرد، حیث 

 .نفس الموضوع ترتّب بجوار بعضها البعض
 .توفیر الوقت والجهد بالنّسبة للمستفیدین-3

  
 99:المعاییر والّصفات التي یجب توافرها في نظام التّصنیف )3

یمكننا تحدید أهم المعاییر والصفات التي یجب أن تتوفر في نظام التصنیف في النقاط 
  :التالیة

أن یكون شامًال وكامًال قدر اإلمكان، بحیث یغّطي كل  :الّشمولیة  - أ
 .الموضوعات وجمیع فروع المعرفة

بحیث یعرض تتابع  ،أن یكون نسقیًا ومنهجیًا ومنطقیاً  :المنطقیة  - ب
 .المفاهیم وتسلسلها بوضوح

ته وترقیمه :المرونة  - ت بحیث یسمح بإضافة  ،أن یكون مرنًا في خّط
 .موضوعات جدیدة
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ر المعرفةیتّصف ال :الحداثة  - ث د بالحداثة ومتابعة تطوّ  .تّصنیف الجیّ
 .من وجهات نظر متعّددةاقتراح لألفكار والتّصنیف  أن یسمح بكلّ   - ج
دًا بترقیم سهل التّذّكر والكتابة ویستخدم مصطلحات   - ح أن یكون مزوّ

 .واضحة
من خالل االعتماد على كّشاف هجائي لیسها  :سهولة االستخدام  - خ

 .استخدامه
أن یكون مطبوعًا أو متاحًا بشكل یوفّر الخدمة الّسریعة عندما نرید موضوعًا   -  د

یها  . من الموضوعات التي یغّط

 

 :مكّونات نظام التّصنیف  )4

نا       عنى بتحدید مكان الوثیقة داخل نظام التّصنیف المتّبع، فإنّ ُ إذا كان التّصنیف ی
نة إن أردنا أن نصنّف الوثائق یجب أن نعتمد في ذلك  ة مقنّ على نظام أو خّط

للتّصنیف تسّجل الموضوعات في ترتیب مقنّن، بحیث یأتي الموضوع مسبوقًا ومتبوعًا 
وعادة ما یشتمل نظام التّصنیف على ثالث . بالموضوعات ذات الّصلة الوثیقة به

نات أساسیة هي   100:مكوّ

 :القوائم أو الجداول  - أ

، وعادة      وهنا تدرج األقسام في تتابع یراه القائم باألعداد أكثر منطقیة أو نفعًا
ؤوس األكثر  ؤوس األكثر عمومیة إلى الرّ ما یتمّ التّفریغ وفقًا لنظام هرمي من الرّ
خصوصیة، ویمكن أن یُظهر نظام التّصنیف عالقات أخرى غیر العالقات 
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ت التّرابطیة، أو العالقات التّناسقیة، جزء، أو العالقا-الهرمیة مثل عالقات الكلّ 
بل وقد یستخدم التّرتیب الهجائي كما في حالة أسماء األشخاص أو األشیاء، 

ا المالمح كأسماء األماكن أو الفترات الزمنیة أو أشكال التّقدیم التي  تطبق أمّ
ة ها یمكن أن تدرج في قوائم إضافیة مستقّل ة أو معظمها فإنّ  .  خالل كّل الخّط

مزا  - ب  :لرّ

نا       بغض النّظر عن المنهج المتّبع في إعداد وبناء قوائم التّصنیف، فإنّ
هایة إلى قوائم تضمّ الموضوعات أو عناصرها وهذه أو تلك  سنصل في النّ
تحتاج إلى رمز یمّكن من الوصول إلیها سواء في القوائم أو عن طریق الكّشاف 

  .الهجائي

مز هو نظام من العالقات  ، ومن الممكن ام أو حروف أرق(والرّ أو االثنان معًا
یاضیة أو عالمات التّرقیم أیضاً  موز الرّ ) العالمات(التي تستخدم ) إضافة الرّ

لترقیم الموضوعات وهو یحافظ على تسلسل الموضوعات بطریقة آلیة، ویمّكن 
  .من عمل الكّشاف الموضوعي الهجائي للموضوعات

، سهل الكتابة والنّطق والتّذّكر  ، بسیطًا ، مختصرًا مز مرنًا ویجب أن یكون الرّ
  . والتعبیر عن تسلسل الموضوعات

 :الكّشاف الهجائي  - ت
ة،       ل للتّرتیب المنطقي المصنّف الذي تسیر علیه قوائم الخّط وهو مكمّ

وأمام حیث ترتّب الموضوعات التي وردت بالقوائم في الكّشاف ترتیبًا هجائیًا 
كّل منها رقم التّصنیف، وبهذا یتمّكن الفرد من الوصول إلى ما یریده 



ه یجمع مظاهر الموضوع الواحد التي وردت مشتّتة  بسهولة، إضافة إلى أنّ
  .في القوائم

 
 101:لتّصنیفتاریخیة عن ا لمحة )5

قبل ظهور خطط التّصنیف الحدیثة كانت هناك عّدة محاوالت          
وكانت . لتصنیف المعرفة تعتمد على االجتهادات الخاّصة ألمین المكتبة

ذا كانت مكتبة اإلسكندریة  الموضوعات تصنّف بالكلمات ولیس باألرقام، وإ
عصر أعظم المكتبات في عصرها والتي ازدهرت في العصر الیوناني، فإّن ال

ام اإلمبراطوریة  وماني قد شهد االهتمام بالمكتبات، ثمّ نجد بعد ذلك أیّ الرّ
نا نجد )المكتبة اإلمبراطوریة(البیزنطیة  ؛ وبالنّسبة للعصر العربي اإلسالمي فإنّ

بیت الحكمة في بغداد یجمع بین وظیفة المكتبة واألكادیمیة ومكتب التّرجمة 
  .والتّعریب

فوف أو قوائم دفتریة  وكانت مداخل الفهارس في القرون الوسطى حسب قوائم الرّ
في سجّالت، ولقد وضع أصحاب الفلسفة المدرسیة تصنیفهم على أساس النّظام 

الثیة  / البالغة/ النّحو(التّربوي أو التّعلیمي، وهذا ما یعبّر عنه بالمجموعة الّث
باعیة ) المنطق   ).لكالف/ الهندسة/ الموسیقى/ الحساب(وبالمجموعة الرّ

ذا استعرضنا تصنیف العرب للمعرفة نجد هناك كثیرًا من التّصانیف المشهورة  وإ
  102:مثل

 ).علوم منتجة-علوم عملیة-علوم نظریة: (تصنیف الكندي للمعرفة  - أ
 .تصنیف الفارابي  - ب
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 .تصنیف إخوان الّصفا  - ت
 .تصنیف الخوارزمي  - ث

لى وبعد هذه العجالة التّاریخیة الّسریعة لنظم تصنیف المعرفة، نصل إ
ة   .استعراض أهمّ نظم التّصنیف العامّ

 

ة )6   :نظم التّصنیف العامّ

عت، وسنحاول فیما یلي استعراض    103:أشهرهااختلفت نظم التصنیف وتنوّ

  التّصنیف العشري لدیوينظام: Classification décimale de 
Dewey: 

 :تعریفه )6

ر          هو نظام یساعد على تصنیف مجموعة المصادر الوثائقیة في المكتبة تطوّ
، ویقوم هذا النّظام على تقسیم "Melvil Dewey"من طرف األمریكي  1876سنة 

ئیسیة ) 10(المعرفة البشریة إلى عشرة  أقسام رئیسیة ویتفرّع كّل واحد من األقسام الرّ
ئ) 10(إلى عشرة  ل التّفریعات الرّ یسیة للموضوع، كما أّن كّل شعبة تتفرّع شعب تمّث

شعب حسب طبیعة الموضوع، وهكذا ینقسم كّل فرع إلى عشرة   )10(بدورها إلى عشرة 
ه ال یعطي أّي كتاب )10( ، وبهذا یمكن أن یستمر هذا التقسیم إلى ماال نهایة، كما أنّ
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التّصنیف هو ، فآخر رقم من أرقام )أحاد، عشرات، مئات(منازل ) 03(رقمًا یقّل عن 
 104.، وهو یخضع للتطویر والتنقیح بشكل مستمر بغیة مواكبة التّطورات999

ل نظام تصنیف من نظم تصنیف المكتبات بالمعنى الحدیث، وأكثرها         وهو أوّ
ا الطبعة األخیرة 1876وقد صدرت الطبعة األولى منه عام . شهرة في نفس الوقت ، أمّ

  1989.105عام وهي الطبعة العشرون، فقد صدرت 

ها إلى      ها تقّسم المعرفة كّل ویعتبر تصنیف دیوي العشري من الخطط الحصریة ألنّ
عشرة مجاالت رئیسیة، وكّل مجال إلى عشرة أقسام، وكّل قسم إلى عشرة   فروع، 

. وهكذا ینقسم كّل فرع إلى عشرة وبذلك یمكن أن یستمر التّقسیم العشري إلى ماال نهایة
ة  الحصریة من غیر شّك تضّخم حجم الجداول واألقسام، وعلى سبیل ونتیجة الخّط

بعة اإلنجلیزیة المختصرة الثالثة من التصنیف العشري  المثال فإّن قسم األدب في الّط
من تصنیف  18بینما یمثل قسم األدب في الطبعة . العالمي یمثل صفحة واحدة فقط

   106.دیوي العشري أربعین صفحة

  

زات تصنیف دیوي ا )7  :لعشريممیّ

یشتمل هذا التّصنیف على جمیع المعاییر والّصفات التي أوضحناها سابقًا وقلنا و       
دة فهو  ها یجب أن تتوفّر في جمیع أنواع التّصنیفات الجیّ شامل، سهل التّطبیق، (إنّ

؛ إّال أّن هذا النّظام یتمیّز عن )الخ...مرن، قابل للتّعدیل، یشتمل على كشاف نسبي،
  :غیره بأّن 
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دة برمز بسیط یعتمد  - قوائمه التي تضمّ رؤوس الموضوعات مزوّ
الذي كان أعظم خطوة في سبیل تقّدم  الكسر العشريعلى 

ة   107.التّصنیف بصفة عامّ
ه یتالءم تمامًا مع االسترجاع اآللي لتمیّزه بوضوح التّعبیر  - كما أنّ

مز عن تسلسل الموضوعات من العام إلى الخاّص، وكذا  في الرّ
بناء وتخلیق أرقام للتّصنیف عن موضوع مرّكب، ویظهر إمكانیة 

 108:ذلك من خالل المثال التّالي
  .علم الّسیاسة 320
  .عالقة الدولة بالمقیمین فیها 323

  .الحقوق المدنیة 323.4
  .الحق في الخصوصیة 323.448

ویمكن إضافة أرقام أخرى تدّل على المكان أو المعالجة 
  .الوجهیة لهذه الموضوعات

  

   109:االنتقادات الموّجهة لتصنیف دیويــــ 

یته كنظام  وجهت لهذا النظام مجموعة من االنتقادات، على الرغم من میزاته وأهمّ
 :للتصنیف، وهي

ته .1 قمي العشري الذي أقام علیه دیوي خّط  .ضیق األساس الرّ
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تجزئ موضوعاته في عدد من األماكن وكان من الواجب أن  .2
 .توضع معاً 

 .المعرفة تحت أقسام رئیسیة ال تنتمي إلیهاوضع أجزاء من  .3
ضت لها الخّطة .4  .كثرة التّعدیالت التي تعرّ
ا  .5 نقل الموضوعات من جداول إلى أخرى ومن طبعة ألخرى ممّ

، للمكتبات ومراكز المعلومات التي ترغب في  یسبّب ارتباكًا
ر  .مسایرة التّطوّ

 :معالجة الموضوع الواحد في أكثر من مكان مثال .6
  .الغةالب 414
  .العمارة 720
  .الهندسة المعماریة 690
 .البالغة 819

 .عدم اتّباع المنطق في بعض أجزاء الخّطة .7

غة اإلنجلیزیة، ولكي تطبّق في       ة تصنیف دیوي صدرت بالّل ومن المعروف أّن خّط
ب وتعّدل لتالئم المكتبات العربیة خاّصة في  مصر والعالم العربي كان البّد أن تُعرّ

بها مجال ال ة التي عرّ غة واألدب وبعض أقسام التّاریخ تعتبر الخّط فؤاد (ّدین والّل
من أكثر الخطط التي راعت طبیعة المكتبة العربیة ومن ثمّ كانت هي ) إسماعیل

  .األساس المطبّق في جمیع المكتبات المدرسیة في مصر

 

 التّصنیف العشري العالمي : 



ة كبیرة ظهرت إلى      ة تفصیًال وهو ثاني خّط الوجود، وتعّد من أكثر الخطط العامّ
خاصة في المجاالت العلمیة والتكنولوجیة، ولم یتم وضع هذه الخّطة كتصنیف للكتب 
ما قصد بها أن تكون نظامًا لتكشیف أو ترتیب عدد من الببلیوغرافیات  نّ ، وإ أساسًا

ما تغّطي جمیع أنواع  نّ الوثائق من مقاالت الّضخمة التي لم تكن تقتصر على الكتب، وإ
  110.الخ...الدوریات وبراءات االختراع،

وقد اعتمد هذا التّصنیف في أساسه على تصنیف دیوي العشري وعلى األخّص      
ئیسیة ونظام  بعة الخامسة منه ویظهر ذلك من خالل التّشابه الواضع بین أقسامه الرّ الّط

ئیسیة للنّظام هي   111:دیوي واألقسام الرّ

  .العمومیات 0
فس: الفلسفة 1   .المیتافیزیقیا، علم النّ
  .الّدین 2
  .العلوم االجتماعیة، القانون، اإلدارة، التربیة 3
  .خالي 4
  .العلوم الطبیعیة: الریاضیات 5
  .العلوم التطبیقیة، الطب، التكنولوجیا 6
  .الفنون، وسائل الترویج، الریاضة 7
  .األدب واللغویات واللغات 8
  . التاریخالجغرافیا، التراجم،  9
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والفرق بین تصنیف دیوي العشري والتصنیف العشري العالمي یكمن في أّن أّي      
ن من ثالثة أرقام على األرقام في حین أّن أرقام التصنیف  رقم في تصنیف دیوي یتكوّ
في التصنیف العشري العالمي قد یكون رقمًا واحدًا أو رقمین أو ثالثة ثمّ یستخدم 

 .األرقام الثالثة إلضافة موضوعات جدیدة العالمة العشریة بعد

 تصنیف مكتبة الكونجرس:  

عتبر ه      ُ للتصنیف، ویقوم هذا النّظام على  ذا النّظام من األنظمة الحصریةی
استخدام الحروف الهجائیة الكبیرة للموضوعات الرئیسیة ثمّ استخدام األرقام العربیة 

ل األقسام التقلیدیة للتفریغات، وقد استخدم النظام عشرین قسمًا  رئیسیًا كبیرًا تمّث
ة  .باإلضافة إلى قسم لألعمال العامّ

  112:قسمًا رئیسیًا على النّحو التّالي) 21(وهكذا یضمّ النظام 
A ة  األعمال العامّ

B  

B-BJ الفلسفة 

BL-BX الّدین 

C العلوم المساعدة للتّاریخ 

D التّاریخ العام وتاریخ العالم القدیم 

E-F التّاریخ األمریكي 

G الجغرافیا واألنثروبولوجیا والفولكلور 

H العلوم االجتماعیة 

J علم السیاسیة 

                                                             
  .50، صمحمد مكاوي عودة، مرجع سبق ذكره  112



K القانون 

L التربیة 

M الموسیقى 

N الفنون الجمیلة 

P  اللغات واآلداب 

Q العلوم 

R الطب 

S الزراعة 

T التكنولوجیا 

U  العلوم العسكریة 

V العلوم البحریة 

Z الببلیوغرافیات وعلم المكتبات  

إلى أقسام فرعیة باستخدام حرف ثاٍن وأحیانًا  Z.F.Eوینقسم كل قسم باستثناء     
ن  حرف ثالث؛ وتحتوي أرقام تصنیف مكتبة الكونغرس على رموز مختلطة، وهي تتكوّ
ما برقم عشري،  من حرف واحد إلى ثالثة حروف متبوعة بواحد إلى أربعة أرقام وربّ

  .الرقم العشري یدّل على موضوع جدید أو وجه من الوجوه للموضوع وهذا

ة    قد وضعت ) تصنیف مكتبة الكونجرس(وتجدر اإلشارة إلى أّن هذه الخّط
ها تستخدم اآلن في  أصًال لمجموعة الكتب الّضخمة بمكتبة الكونجرس األمریكي، إّال أنّ

  .مكتبات أخرى كثیرة



 113:التّصنیف الببلیوغرافي لهنري بلیس  

ونشره في الفترة ما ) هنري إفلین بلیس(قام بإعداد هذا النظام المكتبي األمریكي      
فة في ذلك الوقت 1953-1935بین  ، حیث كانت معظم المكتبات األمریكیة مصنّ

وفقًا لنظام دیوي أو نظام مكتبة الكونجرس، ولم یطبّق هذا النظام إّال في عدد محدود 
 .بریطانیامن المكتبات في 

ل قوائم ) جاك ملز(وعرفت فترة السبعینیات إعادة إحیاء للنظام تحت إشراف  وبدأت أوّ
والنظام في صورته المراجعة هو تصنیف جدید مبني على . 1977جدیدة تظهر عام 

ة بلیس ولكن باستخدام أسلوب البناء الوجهي الحدیث  .خّط

 114:تصنیف الكولون لرانجاناثان  

، وهو یختلف في )شیالي رانجاناثان(عداد عالم المكتبات الهندي وهو نظام من إ    
ه یعتمد على التّحلیل والتركیب، ولذلك فهو ال یحصر  بنائه عن األنظمة الّسابقة إذ أنّ

درج فقط الخاصیات العامة أو األوجه  ُ ما ی نّ غاتها، وإ  Facetsأقسام األشیاء واألفكار وتفرّ
لمناسب من القوائم، ثمّ یعاد تركیب هذه ویعطي كل عنصر في الموضوع رقمه ا

بط المناسبة، وقد  العناصر معًا لتكوین رقم التصنیف المرّكب باستعمال عالمات الرّ
 .1960والطبعة الّسادسة عام  1953صدرت الطبعة األولى منه عام 

 115:الّنظام العریض للترتیبThe Broad System of Ordering  
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ت به الیونسكو سنة       ة الذي اهتمّ ویعتبر هذا النظام أحدث نظم التصنیف العامّ
ره االتّحاد الدولي للتوثیق، والقصد منه أن یستخدم كلغة تحویل بین نظم  1971 وطوّ

التصنیف والمكانز وغیرها من نظم استرجاع المعلومات أو المراكز أو المنّظمات 
مد هذا النظام على نظام ترقیم جدید، یعتمد ویعت .عام مستوىلیجعلها متوافقة على 

األلفیة والمئویة  Fractions على األرقام التي تستخدم في مجموعات من الكسور
  .المفصولة ومن ثمّ تتیح الحّد األقصى من االتّساع والمرونة

والحقیقة أّن لكّل نظام من األنظمة السابقة خصائصه وعیوبه، ویبقى على     
المصنّف أن یختار النظام الذي یجد فیه الحل الّسهل مهما تكن عیوبه، كما قد تتبنّى 

ة رغبة في التّوحید   . بعض المراكز والمكتبات خّطة عامّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 

 التّكشیفالكشاف و 

 :الكشاف -

  تعریف الكشاف )1

غة الّالتینیة، وهي مشتقة من Indجاءت كلمة كشاف أو  :لغةً   : باإلنجلیزیة من الّل
Indicate  ه عبارة عن إشارة أو عالمة توضع وتعني ذلك الذي یدّل على الطریق أي أنّ

وقد دخلت هذه الكلمة اللغة اإلنجلیزیة في القرن السادس عشر . أو تفصح عن الشيء
بذات معناها الالتیني، حیث وردت في معجم أكسفورد لغتي قائمة أبجدیة توضع في 

ن األسماء واألماكن   والموضوعات، الخ الواردة في الكتاب مع  نهایة الكتاب وتتضمّ
   116.إشارة إلى مكان ورودها في النّص

  :  اصطالحا   

ه دلیل منهجي بموضع أو مكان الكلمات أو المفاهیم أو یع       ف الكّشاف بأنّ رّ
ن من سلسلة  الوحدات األخرى في الكتب أو الدوریات أو غیرها من المطبوعات، ویتكوّ

ما وفق نمط آخر  من المداخل، ال ترتّب نّ وفق الترتیب الذي تظهر به في المطبوع وإ
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مع الوسائل  یوضع لتمكین المستفید من إیجادها بسرعة) الترتیب الهجائي(من الترتیب 
  117.التي تبیّن موضع أو مكان كّل وحدة

ه سرد هجائي أو مصنّف للموضوعات یشیر إلى موقع كّل موضوع       ف بأنّ كما یعرّ
  118.جموعة من الوثائقفي وثیقة أو م

هو تحلیل لمحتویات مصادر المعلومات یقّدم على هیئة مداخل  والكشاف     
الترتیب الهجائي أو : ببلیوغرافیة ترتّب وفقًا لنظام من نظم الترتیب المعروفة مثل

الزمني أو الموضوعي الخ، وعادة ما یتمّ التحلیل لمقاالت الدوریات أو للبحوث 
الكّشاف بهذا المعنى یشیر للمحتوى المؤتمرات وما إلى ذلك؛ في أعمال الموجودة ف

نة ویحّدد موضعها  لها بواسطة دوال معیّ ه دلیل إلى محتوى المواد یحّل والمكان، أي أنّ
نة    119.بواسطة روابط معیّ

 :لمحة تاریخیة )2

د قائمة       ل مجرّ ظهرت الكشافات في الكتب، وكان الكشاف في شكله األوّ
ظهر الترتیب الهدائي للكشافات في الكتب عقب اختراع الطباعة في  بالمحتویات، ثمّ 
دة بالكشافات، 15منتصف القرن  ، وفي القرن السابع عشر ظهرت الكتب العلمیة مزوّ

وقد كانت الكشافات قدیمًا مقتصرة على أسماء األشخاص أو الكلمات البارزة في النّص 
أت الكشافات الموضوعیة بالظهور، ، حیث بد18ولیس على الموضوع إلى غایة القرن 

، وكان من بین 19لتبدأ حركة إعداد الدوریات الحدیثة مع منتصف القرن     
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 Readers Guide to Periodicals Literatureالكشافات التي صدرت في تلك الفترة 
    120".هالس ولیم ویلسون"على ید 

 

  :خصائص الكّشافات )3
 121:النقاط التالیةیمكننا أن نلّخص خصائص الكشافات في 

الكشاف كأداة استرجاع، شأنه شأن كّل أدوات االسترجاع البّد أن تكون  - 
مواده مرتبة وفق طریقة ما، وأّن الترتیب الهجائي هو أكثر طرق الترتیب 

 . شیوعًا بالنسبة للكشافات
ن من عنصرین رئیسیین، هما -  مؤّشر المحتوى، : إّن الكشاف یتكوّ

محتوى هو ما یدّل أو ما یعبّر عن محتوى أو فمؤّشر ال. ومؤّشر المكان
ا مؤّشر . مضمون وعاء المعلومات باستخدام الكلمات أو الرموز أمّ

المكان، فهو یبیّن موضع أو موقع ما یبحث عنه المستفید باستخدام رقم 
 . صفحة أو رقم مسلسل، الخ

ن شاع إعداد  -  إّن الكشاف یمكن إعداده لكافة أوعیة المعلومات، وإ
 .فات للكتب والدوریاتالكشا

لة لكتاب مفرد، أو لكتب في مجموعة      -  الكشاف یعرض المحتویات المحّل
نة، أو لدوریة أو عّدة دوریات أو غیرها من األوعیة  122.معیّ
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 :وظائف الكّشاف )4

 123 :یؤدي الكشاف مجموعة من الوظائف، تتلخص في
التّحقّق من المعلومات التي یمكن أن تكون متّصلة بموضوع ما وتحدید  - 

 . موقعها في الوثیقة المكشفة
استبعاد الحاالت التي یرد فیها ذكر الموضوعات على نحو عابر، وال  - 

 .تقّدم شیئًا یذكر للمستفید
 .بیان ما بین الموضوعات من عالقات - 
المستخدمة بدیًال عن توجیه المستفیدین للمصطلحات الكشفیة  - 

 .المصطلحات التي یبحثون بها
توجیه المستفید نحو موضوعات یمكن البحث عنها أیضًا وتتصل  - 

 .بالموضوع
 :أنواع الكّشافات )5

تتحّدد أنواع الكشافات بناءً على طبیعة مداخلها وطریقة التنظیم أو الترتیب لهذه    
 124 :المداخل، ونذكر فیما یلي أهمّ أنواع الكشافات

فین  - أ  :Author Index كشاف المؤّل
ترتّب المواد في هذا النّوع من الكّشافات ترتیبًا هجائیًا تحت أسماء 
فیها، سواء كانوا أفرادًا أم هیئات، وال یشتمل كشاف المؤلفین على  مؤّل
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ما یمكن أن یشتمل أیضًا على أسماء  نّ أسماء المؤلفین    فحسب، وإ
رین،  غم من أّن المترجمین والمحققین والمحرّ وما إلى ذلك، وعلى الرّ

ه یستخدم في إیجاد  كشاف المؤلفین لیس أشهر أنواع الكشافات إّال أنّ
ف  فیه، كما یستخدم في تجمیع كّل أعمال مؤّل عمل معیّن یعرف بمؤّل

  .معیّن
 Name Indexویجب تمییز كشاف المؤلفین عن كشاف األسماء 

ن موضوعات أو تلك فكشاف األسماء یشتمل على األسماء التي تكو 
 .الواردة في نّص ما

 : Title Indexكشاف العناوین  - ب
ویفید في  وهو كّشاف تقلیدي ترتّب مداخله وفقًا لعناوین األعمال

الوصول إلى عمل ما عن طریق معرفة عنوانه، وهذا النّوع قلیل 
فة  ة، ومع هذا فهو شائع في الببلیوغرافیات مصنّ االستخدام بصفة عامّ
الترتیب أو المرتبة هجائیًا برؤوس موضوعات، والتي تحتاج إلى 

  .كشافات بالعناوین
 :Alphabetical Subject Index الكشاف الموضوعي الهجائي  - ت

نة  ع المواد في هذا الكّشاف تحت رؤوس موضوعات مخّصصة مقنّ تتجمّ
، ویمكن أن یضمّ الكشاف  وما یرتبط بها من إحاالت ترتیبًا هجائیًا
المصطلحات الموضوعیة وأسماء األشخاص وأسماء األماكن معًا في 

  .ترتیب هجائي واحد
ه یف ید في تعریف وهو یعتبر هذا الكشاف من أهمّ أنواع الكشافات ذلك أنّ

الباحث بالمواد التي تتعلق بالموضوع، وحیث المعلومات التي یحتاجها 



الباحثون عن طریق الموضوع، تفوق تلك التي یحتاجونها الستخراج 
فه أو بعنوانه   .عمل معیّن بمؤّل

ه بسیط وسهل االستخدام وسریع في تلبیة احتیاجات  ویتمیّز هذا النوع بأنّ
جد المستفید ما یریده تحت راس الموضوع المستفید، حیث یمكن أن ی

 .المباشر
 : Dictionary Indexالكشاف القاموسي  - ث

موضوعات : ویشتمل الكشاف القاموسي على كافّة أنواع المداخل
فین وعناوین أعمال، الخ في ترتیب هجائي واحد، وهو في  وأسماء مؤّل

 .ذلك یشبه الفهرس القاموسي
 : Classified Indexالكشاف المصّنف  - ج

ع المواد في هذا الكشاف وفقًا لنظام من نظم التصنیف، وهو  تتجمّ
موضوعي والفرق بینه وبین الكشاف الموضوعي الهجائي هو أّن المواد 
فیه ترتّب وفقًا لرموز الموضوعات في نظام التصنیف، بینما ترتّب 
المواد في الكشاف الموضوعي الهجائي، وفقًا لرؤوس الموضوعات 

ز بالترتیب المنطقي للمواد من العام . تب هجائیاً اللفظیة التي تر  وهو یتمیّ
  .إلى الخاص ما یفید في إجراء البحوث العریضة

ة مقارنة  إّال أّن هذا النّوع من الكشافات یعّد قلیل االستخدام بصفة عامّ
 .باألنواع األخرى

 : Coordinate Indexالكشاف المترابط  - ح
بط بین مصطلحین مفردین أو أكثر یقوم هذا النّوع من الكشافات على الرّ 

ربط : ، وعلى سبیل المثالNew Classإلنشاء موضوع جدید 



اتج"الّسجون"و" مكتبات"و" إدارة: "المصطلحات المفردة التّالیة : ، یكون النّ
  ".إدارة مكتبات الّسجون"

بط، حیث أّن الربط  ویعتمد هذا النّوع على أسالیب التكشیف الحقة الرّ
مستفید أثناء مرحلة البحث، ولیس بواسطة الكشف أثناء یتمّ بواسطة ال

  .مرحلة التّكشیف
 : Permuted Title Indexكشاف التبادیل للعناوین  - خ

یعتمد هذا النّوع في إعداده أساسًا على الحاسوب، وتقوم فكرته على 
استخدام الكلمات في عناوین الوثائق كمؤّشرات للمحتوى، ویعتمد على 

ة ككلمة تدویر الكلمات  ة في العنوان، بحیث تظهر كّل كلمة مهمّ المهمّ
 .أولى في الترتیب الهجائي

صوص  -  د  :Concordances كشافات الّن
إّن كشاف النّصوص هو كّشاف هجائي لكّل الكلمات أو الكلمات 
فین بین موضعها في  الرئیسیة في أّي عمل أو في أعمال أحد المؤّل

ة، الّسیاق ا لذي وردت فیه وقد یكون السیاق النّص، ویعطي، بصفة عامّ
ویستخدم عادة هذا . فقرة أو مقطعًا أو جملة أو سطرًا حیث تقع الكلمة

القوانین والدساتیر والكتب : النوع في النصوص بالغة األهمیة مثل
 .المقّدسة، الخ

 : Citation Indexكشاف االستشهادات المرجعیة  -  ذ
ن هذا الكشاف من قائمة باألعمال المستشهد في  Citedبها  یتكوّ

مرتّبة وفقًا لنظام معیّن حیث یرد كّل عمل األعمال األخرى الّالحقة، 
مصحوبًا بقائمة باألعمال التي استشهدت به، ویضاف إلیى هذا قائمة 

  .باألعمال التي ُجمعت منها االستشهادات



 125:أشكال الكّشافات )6
التّصنیف وعن أشكال الكشافات، فیمكن أیضًا التّمییز بینها على أساس 

 :التّالي
 وتشمل :األشكال التقلیدیة  - أ

ه  :الّشكل البطاقي - وهو الشكل التقلیدي الّسائد بالنّسبة للفهارس إّال أنّ
 .قلیل االستخدام بالنّسبة للكشافات

وهو أكثر األشكال التقلیدیة شیوعًا وتداوًال وما یزال یستخدم  :شكل كتاب -
  .إلى الیوم على نطاق عالمي

 :وتتّخذ األشكال التالیة :التقلیدیةاألشكال غیر   - ب
الكشاف في شكل شكل میكروفیلمي أو میكروفیشي، حیث یتمّ  - 

استنساخ فوتوغرافي مصّغر لبیانات الكّشافات التي ینبغي أن تكبر 
 .للقراءة عن طریق جهاز معیّن

على شكل شریط ممغنط أو قرص ممغنط حیث یكون جزءًا من  - 
ستفادة منها عند عرضها على نظام المعلومات ومن ثمّ یمكن اال

 .المتّصلة بالحاسوب Terminalsشاشات المطاریف 

یزر ویطلق علیها في هذه  َل فیشیع اآلن استخدام الكشافات في شكل محّسب أو مُ
الحالة قواعد بیانات، حیث تتاح بیانات الكشاف في شكل مقروء آلیًا من خالل نظم 

االنترنت كما یمكن أن : بعیدة المدى مثلأو عبر الشبكات  On-lineالخّط المباشر 
، وتعرض البیانات على شاشة مرئیة  CD-ROMتتاح عبر نظام لألقراص المدمجة
  .ویمكن طبعها بواسطة جهاز طابع
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  :Indexes التكشیف  - 
 :تعریف التكشیف )1
المداخل التي تقود  عدادإعملیة خلق المداخل في كّشاف أو  یقصد بالتّكشیف     

للوصول إلى المعلومات في مصادرها، وهكذا، فالتّكشیف هو عملیة تحلیل المحتوى 
  .التكشیفاإلعالمي لسجّالت المعرفة والتعبیر عن هذا المحتوى بلغة نظام 

 :وتنطوي عملیة التكشیف على عنصرین أساسیین     
التي یبحث تحتها المستفید التماسًا لما یحتاجه  :المداخل أو الّدوال -

 .من المعلومات
وسیلة للربط بین المداخل والمعلومات  :لروابط أو اإلشاراتا -

 .المتّصلة بها

 126:عملیة التّكشیف وخطواته )2
 :تجدر اإلشارة إلى أّن عملیة التكشیف تنقسم إلى مرحلتین أساسیتین

ف على مرحلة النّظر والفكر،  وهي :مرحلة التّخطیط-1 ویتمّ فیها التّعرّ
احتیاجات المستفیدین من الكشاف حتى یمكن إعداد كشاف نافع ومفید لهم، 
كما یجب التفكیر واتّخاذ القرارات فیما یتعلق بوضع حدود التغطیة في 
عتمد علیها في التكشیف واألدوات التي تؤخذ منها  ُ الكشاف، والقواعد التي سی

 . ت أو نقاط اإلتاحة الّالزمة للكشافالمصطلحا
وهي مرحلة التكشیف الفعلي، وتشتمل هذه المرحلة على  :مرحلة التّنفیذ-2

 :خمسة أنشطة رئیسیة هي
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ویقصد به فحص الوثیقة من خالل عّدة عناصر  :تحلیل المحتوى  - أ
 ).العنوان، المستخلص، النص نفسه، قائمة المصادر(

تمّ فحص الوثیقة وتحلیلها، بعد أن ی :تحدید مؤّشرات المحتوى  - ب
اة في  ر الموضوع أو الموضوعات المغّط فإّن على المكّشف أن یقرّ

 .الوثیقة
إّن الغرض من مؤّشر المكان هو توجیه  :إضافة مؤّشرات المكان  - ت

المستفید مباشرة إلى ذلك الجزء من الوثیقة أو المجموعة الذي یحتوي 
 .ى في الكّشافعلى المعلومات التي یشیر إلیها مؤشر المحتو 

اتجة  - ث من خالل التّسجیل أو التّعلیم على  :تجمیع المداخل الّن
 .الوثیقة، ثمّ یقوم ناسخ بنقل عالمات المكّشف والتّحریر

سواء في  :اختیار الشكل المادي الذي یستعرض فیه الكّشاف الّنهائي  - ج
 .شكل بطاقي أم كتاب أم على منفذ حاسوب

ة، فإّن اإلخراج البّد  ف الّسریع والّسهل وبصفة عامّ أن یتیح التّعرّ
للعناصر المختلفة للمداخل، فضًال عن جعل التّصفّح للمداخل عملیة 

  .مریحة
  
  

      

هكذا إذا، وبعد هذا العرض للكشاف والتكشیف، الذي تال تعریفنا للفهرس وعملیة     
  :فیما یلي الفهرسة والتكشیفالفهرسة، یمكننا تحدید الفرق بین 



كانت الفهرسة تدّل على عملیة وصف الوحدات الكاملة، فإّن التكشیف یدّل إذا     
ات أكبر  .على تسجیل الجزئیات التي تكون كلیّ

ذا كان فهرس المركز یقود المستفید إلى عنوان معیّن في مجموعة المركز ویُظهر     وإ
لة وموضوعه، فإّن الكّشاف یعرض المحتویات  له مكان الكتاب ووصفه الماّدي المحّل

  .لكتاب مفرد أو للكتب في قسم معیّن أو لواحدة أو أكثر من الّدوریات أو الوثائق

  

  

  

  

  

  

  
  

  المستخلص واالستخالص

  

 :Abstract تعریف المستخلص )1



 تعّددت التعریفات واختلفت، حیث وردت في أدبیات علم المكتبات والمعلومات    
 :للمستخلص نذكر منها عدة تعریفات

  الدولي لالستخالص في العلوم المنعقد بباریس فیما بین  المؤتمرتعریف
االستخالص هو ملّخص ألحد : "1949یونیو عام  25و 20

المطبوعات أو الوثائق مصحوبة بوصف یضمن سهولة الوصول إلى 
 127".الوثیقة األصلیة

 فه محمد المستخلص هو تمثیل موجز ودقیق : "فتحي عبد الهادي ویعرّ
بأسلوب مشابه ألسلوب الوثیقة األصلیة مصحوب لمحتویات وثیقة 

 128".بوصف ببلیوغرافي یكفل تسییر الوصول إلى الوثیقة
  ًف أیضا ه ویعرّ تمثیل مختصر ودقیق وموضوعي لمحتویات وثیقة : "بأنّ

ما، وعادة ما یكون مصحوبًا بوصف ببلیوغرافي، یمّكن من الوصول 
ة هي ویمكن الوقول بأّن المس". إلى الوثیقة األصلیة تخلصات بصفة عامّ

 129.ناتج أو ثمرة التحلیل الشامل لمحتوى المادة المستخلصة
 :تعریف االستخالص )2

ه     ف االستخالص بأنّ فن استخراج أكبر "، أو هو "عملیة إنتاج المستخلصات: "یعرّ
قدر من المعلومات المطلوبة من الوثیقة والتعبیر عنها بأقّل عدد ممكن من 

  130".الكلمات
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ما هو فن      نّ د تلخیص لمحتویات الوثیقة األصلیة فقط، وإ واالستخالص لیس مجرّ
ب استثمارًا لقدرات كاتب المستخلص ومعارفه وملكاته ومهاراته من أجل تقدیم  یتطّل
ناتج أصیل یصلح لتلبیة الغرض منه، أال وهو تقدیم ما یلبّي احتیاجات المستفید من 

  .المعلومات في شكل مرّكز وواضح

ب االستخالص ویت توافر مجموعة من المهارات في المستخلصین،  -كفن–طّل
 .القراءة المرّكزة، والقدرة على التفكیر والكتابة والتحریر: مثل

 :خصائص المستخلصات )3

تعّد المستخلصات نمطًا من اإلنتاج الفكري واضح المعالم، محّدد الخصائص یتّسم     
ل عملیة البحث فیها، وقد تناول  ّ ُسه في  Borkoبأسلوب ممیّز، بحیث تقّدم في شكل ی

 :كتابه عن االستخالص الخصائص التالیة

من أبرز المالمح والخصائص التي تتعّلق بالمستخلصات، أهي أن  :اإلیجاز  - أ
أقصر من الوثائق األصلیة، فاالختصار أو اإلیجاز یساعد في  تكون

 .استخدام المستخلصات كبدائل عن األصل
 یجب أن تُراعى الّدقة الكاملة عند إعداد وكتابة المستخلصات :الّدقة  - ب

ًال في  المصاحب للمستخلص، فاألخطاء  الوصف الببلیوغرافيوالدقة تكون أوّ
د خ(البسیطة  قد توّدي إلى عدم الوصول إلى الوثیقة ) طأككتابة مرقّم المجّل
 .األصلیة

كما تكون الدقة في جسم المستخلص لتفادي األخطاء خاصة عند ترجمة 
ة موجودة في الوثیقة األم، وكتابة  مصطلح ما أو نقل معلومات مهمّ

 .معادالت ریاضیة بطریقة خاطئة



ینبغي أن تكتب المستخلصات بوضوح وبأسلوب یسهل قراءته  :الوضوح  - ت
ف  ه یجب أن تكتب جمًال كاملة، مع استخدام كلمات المؤّل ولتحقیق ذلك فإنّ

 .بقدر اإلمكان لتجنّب تغییر المعنى
 131:أغراض المستخلصات )4

، ولكي تحقّق     ًال ظهرت نشرات االستخالص كأدوات لتسهیل عملیة البحث هذه أوّ
 :ى من األغراض والفوائد على النّحو التاليمجموعة أخر 

إذا كان الباحث یستطیع قراءة كّل الكلمات  :تشجیع اإلحاطة الجاریة - 
ه ینبغي قراءتها، إذًا فینبغي علیه قراءة كلمات أقل، وهذا  التي یعتقد أنّ
ب قراءة  یتمّ من خالل المستخلصات حیث أّن اإلحاطة الجاریة تتطّل

 .األصلیة التي تصعب قراءتها كاملةالبدائل للوثائق 
تساعد المستخلصات في عملیة اختیار الوثائق  :تسهیل عملیة االختیار - 

 .التي تقرأ
المستخلصات أن توفّر تسعة أعشار الوقت تستطیع  :توفیر وقت القراءة -

 .المستغرق في قراءة الوثائق األصلیة
غةالمس -  ب على عائق الّل  .اعدة في التغّل
حیث یمكن تكشیف المستخلصات أسرع بكثیر : تّكشیفتحسین كفاءة ال - 

 .من تكشیف الوثائق األصلیة
 .تسهیل البحث في أدب الموضوع - 
 .المساعدة في إعداد المراجعات العلمیة والببلیوغرافیات - 
 .المساعدة في تقییم محتویات الوثائق - 
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 132:أنواع المستخلصات )5
 :المحاور األساسیة وهيیمكن تصنیف المستخلصات إلى عّدة أنواع وفقًا لعدد 

 الكاتب محور: 

  :یرّكز هذا المحور على كاتب أو معد المستخلص ویتمّ تقسیمها إلى
فین  - أ فین مستخلصات لمقاالتهم بناءً على  :مستخلصات المؤّل یعّد بعض المؤّل

ة التي ینشرون بها اسهاماتهم  .طلب من هیئة تحریر المجّل

یتمّ اختیار هذه الفئة على  :مستخلصات المتخّصصین الموضوعیین  - ب
أساس تخّصصهم في المجال الذي یستخلصون فیه إضافة إلى تدریبهم على 

 . االستخالص

وهي الفئة التي تمتهن  :مستخلصات المستخلصین المهنیین  - ت
 .االستخالص

 وهي المعتمدة على الحاسبات االلكترونیة :المستخلصات اآللیة  - ث

  Computer-based abstracts :هائي لعملیة االستعانة إّن الم نتج النّ
بالحاسب اآللي في إعداد المستخلصات هي لیست مستخلصات بالمعنى 

ها اقتباسات الّصحیح ة في الوثیقة Extracts  ولكنّ   .للجمل المهمّ
 133:الغرض محور 

یفّضل أن یتمّ تحدید الغرض قبل إعداد المستخلص، ومن الممكن أن نصادق 
  :للغرض من إعدادهاألنواع التالیة من المستخلصات وفقًا 
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التي تقّدم أكبر قدر من المعلومات الكمیة والنوعیة  :المستخلصات اإلعالمیة  - أ
 .المحتواة في الوثیقة

وهي التي تصف أو الّداللیة أو الكشفیة  :المستخلصات الوصفیة  - ب
الموضوع الذي تدور حوله الوثیقة وال تصلح ألن تكون بدیًال عن الوثیقة 

 .األصلیة، وعادة ما تصلح للمقاالت وأعمال المؤتمرات والتقاریر

من المستخلص تكتب فیها أجزاء  :المستخلصات اإلعالمیة الكشفیة  - ت
باألسلوب الوصفي بطریقة إعالمیة بینما تكتب األجزاء األقّل أهمیة في الوثیقة 

 .الكشفي وبالتالي یتمّ دمج النّوعین معاً 

م للعمل، فال یعمل فیها المستخلص  :المستخلصات النقدیة  - ث كناقد ومقیّ
ما یتجاوزه إلبداء آرائه  نّ یقتصر عمله على وصف المحتوى الفكري للوثیقة وإ

 .وتحلیالته

زة  - ج مة :المستخلصات المتحیّ ل جزءًا  أساساً  وهي مستخلصات مصمّ لتمّث
نًا من الوثیقة أو ترّكز على أجزاء لصالح مستفیدین بعینهم  .معیّ

وفقًا  وهي المستخلصات التي تعّد وترتّب :المستخلصات المهیكلة  - ح
ئیسیة في الوثیقة كـ قاط الرّ ؤوس النّ األهداف : لرؤوس محّددة وتشمل هذه الرّ

 . والمنهج والنتائج واالستنتاجات

ز  :ةالمستخلصات المصّغر   - خ د توضیح لعنوان الوثیقة وتتمیّ وهي عبارة عن مجرّ
 .بالسرعة في إعدادها

 محور الشكل: 

  :تصنّف المستخلصات وفقًا للشكل على النّحو التالي
عبارة عن ملّخص للمعلومات المقّدمة  :المستخلصات اإلحصائیة أو الجدولیة  - أ

 .في شكل جدول أو أرقام



تكتب بطریقة مشابهة ألسلوب التلغراف ویتمّ  :المستخلصات التلغرافیة  - ب
تجمیع أهمّ الكلمات المفتاحیة في الوثیقة مع التعبیر عن عالقات هذه الكلمات 

 .بواسطة رموز وعالمات ترقیم

، وبعد هذا العرض لالستخالص ومختلف أنواع المستخلصات، یمكننا  هكذا إذًا
ل یعطي بعض أن نقول أّن االستخالص یختلف عن التّصنیف والتّك شیف في أّن األوّ

ه یعّد في  المعلومات األساسیة والفعلیة المحتواة في الوثیقة األصلیة، فمن المفترض أنّ
ا نظام التّكشیف أو التصنیف فهو یحّدد  بعض األحیان بدیًال عن الوثائق األصلیة، أمّ

ب ذلك من المستفید ضرورة فحص الوثی قة ذاتها مكان وجود المعلومات وموقعها، ویتطّل
جوع إلیها   .والرّ

 

 

  :خاتمة

من خالل هذه المحاضرات حاولنا أن نلم بموضوع الببلیوغرافیا وأن نقدم دروسا      
تاحتها للمستفیدین بشكل عام، وألساتذة وطلبة السنة  على شكل مدخل للببلیوغرافیا، وإ

قنا األولى جذع مشترك، علوم اإلعالم واالتصال، على وجه الخصوص، بحیث تطرّ 
للمعلومات ومصادرها كمدخل مفاهیمي، ثم حاولنا تسلیط الضوء على الببلیوغرافیا من 
یتها وعالقاتها بالعلوم األخرى، وشرحنا مختلف أشكالها مع  خالل استعراض أهمّ
التركیز على الببلیوغرافیا الدولیة والببلیوغرافیا الوطنیة ودور اإلیداع القانوني ومساهمته 

ولم نهمل مختلف العملیات الفنیة . العالمي والوطني بصورة خاصةفي حفظ اإلنتاج 
التي تستخدم في مجاالت الببلیوغرافیا وتقنیات البحث الببلیوغرافي كالفهرسة والتصنیف 



، مع محاولة ضبط هذه المفاهیم وتحدید العالقات بینها من .والتكشیف واالستخالص
  .هاخالل توضیح أوجه التشابه واالختالف فیما بین
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