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المتاحة في مجال المکتبات والمعلومات، فوجود تتناول هذه الدراسة بالبحث أهمیة العمل وفق المعاییر .الملخص
المعلومات بالشکل الملفت لالنتباه  جعل االهتمام ینصب دائما حول  القدرة في التحکم واسترجاع  هذا الزخم 

ة والمعلومات بأکثر المستویات کفاءة في بیئة الهائل من المعلومات بشکل عقالني مع إمکانیة تقاسم وتبادل المعرف
علی أساس معاییر التبادل الموحدة، فبعد أن کان التقییس ینصب علی مباني المکتبات ورقمیة الیکترونیة 

الفهرسة ...الخ، تعداها اآلن إلی معاییر تقنیة أخرى ارتبط وجودها وتقنیاتوتجهیزاتها، وأسلوب التصنیف المتبع، 
الخ، بفضل هذه المعاییر یتحرر القائمون علی إدارة المکتبات …ISO2709وومارك کالمیتاداتاي بالحاسب اآلل

ومراکز المعلومات من تبعیتهم لمسوق معین أو لمنتج ما وهو ما یرتقي بهم إلی تحقیق مجموعة من األهداف 
.داخل منظومات المعلومات المحلیة والدولیة

Abstract. This research study deals with the importance of work according to the available
criteria in the field of libraries and information. The existence of information in an attractive
way has lead one to always focus on the ability of rationally controlling and retrieving this
great amount of information, with the possibility of sharing and exchanging knowledge and
information, at the highest efficiency level, in an electronic and digital environment on the
basis of common exchange standards. After the standardization was based on the libraries
buildings and equipment’s, the kind of classification in use, cataloguing techniques,…etc. it
has now been outdone by other technical standards, the existence of which is linked to
computer, such as metadata, marc, ISO2709,…etc. Thanks to these standards, the
administrators within libraries and information centres have freed themselves from the
dependence of any trader or producer. This would enable them to meet some of the targets
within local and international information organizations.

.المکتبة الرقمیة، المعاییر، المحیط الرقمي:الکلمات الدالة
Keywords: Digital Library, standards, digital environment.

*The importance of adopting standards in the field of libraries and information: The digital
library model
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مقدمة.1
قطاع المعلومات الیوم دورا مهما في اقتصاد الشعوب وأمنها، وأصبحت الدول تخصص یلعب

له الکثیر من األموال وذلك بدعم البحوث داخل الجامعات ومراکز البحث العلمي وتوفیر المادة 
األولیة من کتب ودوریات وأقراص مضغوطة، وکذلك أدوات قراءتها...الخ.

هذا القطاع هو انتشار الحواسیب وتطور وسائل االتصال وهو ومن العوامل التي زادت من تطور 
األمر الذي زاد في سرعة نقل المعلومات واسترجاعها والقدرة الکبیرة علی التخزین حتی أصبح 
نقل المعلومات وتبادلها من قارة إلی أخرى ال یختلف کثیرا عن ذلك التبادل الذي قد یحدث 

ع واحد، والفضل إذن یعود إلی هاتین التقنیتین التي بین فرد وآخر یتواجدون داخل متر مرب
جعلت من العالم قریة صغیرة. ولعل من أهم العوامل التي زادت في کثافة هذا التداول بین 
الحاسبات اآللیة هو اعتماد أسالیب موحدة في تجهیز البیانات، هذا األسلوب الذي یطلق علیه 

.Standardsتسمیة "معاییر 

بحثاشکالیة ال. 1.1
تعد المعاییر الموحدة الصادرة في مجال المکتبات والتوثیق والمعلومات أداة ال غنی عنها 
بالنسبة لکل من إدارة المکتبة، وأمناء المکتبات، فبدونها تصبح المکتبات مجرد مخازن ألوعیة 

الخاص، المعلومات فقط. ولنا أن نتصور المکتبات وصورتها الکئیبة إذا ما کان لکل منها تصنیفها 
)2010، کلومحمد (.ةوقواعد فهرستها المنفرد

حول:اشکالیة البحث والتي تدورکانت نطلق هذا المومن  

 الرقمیة؟مدى أهمیة تبني معاییر داخل المکتبات ومن بینها المکتبات
البحث فجاءت علی النحو التالي:تساؤالتأما عن 
دعم البنی التحتیة للمکتبة الرقمیة؟ماهي أهم المعاییر التقنیة الواجب توفرها حتی ت
ما هي الجهود المبذولة لدعم المکتبات الرقمیة في الوطن العربي؟

ولإلجابة علی هذه اإلشکالیة تم اقتراح الفرضیات التالیة: 

فرضیات البحث. 2.1
 إمکانیات من کبیرةاستفادةتتیح التکنولوجیات الحدیثة والمعاییر المرتبطة بها تحقیق

.ابط المعلومات عن الموضوع الواحدلمکتبات الرقمیة، من حیث ترا
.تقلیص الجهد وتحقیق المواءمة وهو ما یخدم المستفید والمکتبي
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منهج الدراسة . 3.1
تعتمد هذه الدراسة علی الوصف والتحلیل الذین یمثلهما المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك 

والمتعلق باستخدام المعاییر وأهمیتها داخل لبحث موضوع ااألدبیات المنشورة حول باستقراء
مجال المکتبات والمعلومات، وعرض للبعض التجارب العربیة الفهرس الرائدة في مجال التقییس 

.وفي سبیل إرساء قواعد المکتبة العربیة الرقمیة

:وتشتمل دراستنا هذه علی مجموعة من المحاور، حاولنا من خاللها التطرق إلی تبیان

أهمیة استخدام معاییر الحاسب اآللي في مجال المکتبات والمعلوماتمدى.
 اونبذة تاریخیة عنهالمعاییر التعریف بمفهوم .
الجهود المبذولة عربیا لدعم عملیة توحید المعاییر قصد تحقیق قدر أکبر من اإلفادة

.والسیما داخل المکتبات الرقمیة
تعریف المعاییر. 4.1

أن موضوع المعاییر هو موضوع واسع ومتشعب یتحدد مفهومه وداللته ویجدر بالذکر إلی 
بحسب التخصص أو القطاع الذي یغطیه سواء کان مجال إلکترونیك، هندسة، صناعة البرمجیات

وغیرها، وحتی في مجال العمل بالمکتبات والمعلومات نجد أن األمر قد یتعلق بالخدمات علی 
معاییر الحاسب اآللي.،اتمستوى األداء، التجهیزات، اإلجراء

وحسب موسوعة الروس:
مجموعة من ورد تعریف مصطلح معیار في موسوعة الروس حسب مفهومه العام وحسب قدف

، اللغة، الریاضة، الفیزیولوجیة، االتصاالت ویعتبر المفهوم ةالفندقکالمجال الصناعي،التخصصات
ل المکتبات والمعلومات: العام، والصناعي، االتصاالت أکثرها ارتباطا بمجا

المفهوم العام: 
مجموعة القواعد، المبادئ، المواصفات التي تعد مرجعا لحکم ما.

المفهوم الصناعي:
، أو إنشاء منتوج لغرض توحید العمل أو شيءالقواعد التي تحدد شروط انجاز عملیة، تنفیذ 

ضمان التبادلیة.
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:ياالتصاالتالمفهوم 
الخیارات التقنیة التي تقوم علیها التجهیزات والخدمات، مما یسمح اعتماد معیار یترجم

1بضمان األمان والعمل المشترك ونوعیة في الخدمة

الصادرة في جویلیة 0138رقم الفرنسیة الجریدة الرسمیة ما جاء تعریف  المعیار بحسبک
علی لتوحید لالنظام الفرنسي  حول الذي یدورالفصل األول من 1وفي المادة رقم 2009، 17
أن:

معیار:ال
توافق في اآلراء بین تهو نشاط من االهتمام الذي یهدف إلی توفیر المواد المرجعیة التي 

أو أمثلة علی الممارسات ،جمیع أصحاب المصلحة، المتصلة بالقواعد والمواصفات والتوصیات
تشجیع إلیتهدف وهيأو المنظمات. ، العملیاتالجیدة المتصلة بالمنتجات والخدمات والطرق

2.التنمیة االقتصادیة واالبتکار ، مع األخذ بعین االعتبار أهداف التنمیة المستدامة

:)ISOالمعیار حسب المنظمة العالمیة للتقییس مدت (
المعاییر علی أنها "وثیقة تحدد خصائص )ISOوقد عرفت المنظمة العالمیة للتقییس مدت (

سلعة، أو خدمة ما، وتتناول هذه الخصائص مستویات الجودة، واألداء، أو األمن، أو أبعاد التصنیع، 
ویمکن أن تشتمل علی مصطلحات أو رموز، أو تجارب، أو طرق االختبار، أو الترمیز، أو طرق أخذ 

)1998،محمد عبد الحلیم زاید(ممارسة. ویمکن أن تأخذ المواصفة الفنیة شکلالعینات

حسب اختصاص علم المکتبات:المعیار
ر  بحسب تخصص علم المکتبات فنجد من أهمها تعریف  موسوعة أما مفهوم المعیا

"بأنها المقاییس التي یمکن بها تقییم أو المکتبات والمعلومات لجمعیة المکتبات األمریکیة:
قیاس خدمات المکتبات وبرامجها، وتوضع هذه المعاییر بواسطة الهیئات المهنیة أو الجهات 
المعترف بها، والوکاالت الحکومیة، وهذه المقاییس تعکس ما یمکن أن یطلق علیه بالحد األدنی 

1 Encyclopédie Larousse. [En ligne]. [Consulté en février 2010].
http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/norme/73828
2 JORF n°0138 du 17 juin 2009.  Texte n°6  .Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la
normalisation.
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جیة وهي عادة إما مقاییس کمیة أو تقییم المثالي أو العملیات أو اإلجراءات النموذالشيءأو 
)2010، کلومحمد (نوعي"

الناجحة ةویالحظ من خالل التعریفات السابقة بأن المواصفات المعیاریة شيء أساسي لإلدار
لألنشطة المتعددة، ولکن هذه المواصفات هي في الواقع قیمة ضمنیة في جمیع المجاالت وال 

علی العموم  تلتقي التعریفات السابقة  في العدید من النقاط یستثنی من ذلك مجال المکتبات، و
أهمها:

التي تعد مرجعا ألي تخصص من التخصصات، والتي تصدرها الهیئات الوثائقإلزامیة وجود
.والمنظمات المسؤولة عن التقییس سواء کانت وطنیة اقلیمیة دولیة

،النوعیة واألمان.تهدف إلی تحقیق المواءمة، االنسجام
 طرق االختبار وأسالیب القیاسات، لتقدیم البرهان علی صحة کالطرق المستخدمةتحدید

االلتزام بالقیم الحدیة وبالمواصفات. 

 المفاهیم والمصطلحات حتی یسهل التفاهم بین الشرکاء ومع الزبائن ودوائر االختبارتحدید
3والسلطات المعنیة باالعتماد علی تسمیات موحدة.

المعاییرأنواع .2
المعاییر الخاصة بمجال المکتبات یمکن تصنیفها الی نوعین کبیرین:

وهي صیاغات تعبیریة عامة تتعلق بکیف أو کم الخدمات المقدمة.مواصفات معیاریة لألداء:)1

وهي ممارسات موحدة تبنتها المکتبات إلنجاز عمل معین علی نحو مواصفات معیاریة فنیة:)2
کز ومواصفات البیانات البیبلیوغرافیة ...رارسة وقواعد بناء المأفضل. وتشمل تقنیات الفه

)2000(النکستر و آخرون، 

ویعتبر النوع األخیر هو محل اهتمام القائمین علی إدارة وتطویر المکتبات الرقمیة کي تکون 
أکثر فعالیة وأمنا خاصة في ظل اشکالیة الحمایة الفکریة.

]02/06/2010غرفة التجارة النمساویة. المعاییر.[متاح علی الخط ]. [تاریخ زیارة الموقع  3

http://www.advantageaustria.org/bh/...austria/.../normen.ar.jsp
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نبذة تاریخیة عن المعاییر.3
ضح أن اإلنسان منذ القدم عمل  جاهدا من أجل تقییس نشاطه حتی یجعل حیاته من الوا

سهلة ویسیرة ویتجلی ذلك من خالل استخدامه للغة واحدة حتی یتسنی له التواصل مع بني 
جنسه، وتعداها إلی األنشطة التقنیة.

جدید البالشيءإذن فاستعمال المعاییر، بمختلف أشکالها وفي جمیع المجاالت لم یکن 
لکل ضمنیا إلی تقدیم فمنذ القدم واإلنسان بحاجة للمطابقة مع مجموعة من المبادئ التي تعود 

.ما هو نموذجي

ومع ظهور الثورة الصناعیة زادت الحاجة إلی التقنین وأخذت أبعادا مؤسسیة ودولیة علی 
)2006. (مسروة، نطاق واسع

مجال المکتبات والمعلومات منذ نهایة في )STANDARDلقد بدأ استخدام کلمة (معاییر و
، وذلك حینما تبنت جامعة والیة نیویورك عبارة 1894القرن التاسع عشر وعلی وجه التحدید عام 

ولذلك فإن قطاع المکتبات والمعلومات ( الحد األدنی من المتطلبات لمعاییر المکتبات الکبرى)
د التقییس بمستواه الرسمي علی أیدي یعد من القطاعات الحدیثة نسبیا التي امتدت إلیها ی

هیئات التقییس القومیة والدولیة، وخالل القرن العشرین زاد استخدام المعاییر الموحدة في 
مجال المکتبات والمعلومات وخاصة بعد إنشاء وظهور الجمعیات المهنیة المتخصصة في مجال 

التعاون وتشاطر واآللي هذا المجالالمکتبات والمعلومات، وازدادت هذه األهمیة باقتحام اإلعالم 
المعلومات بین المکتبات ال یرتقي إلی أحسن أوجهه إال باحترام القدر الکافي منها.

وأول محاولة کانت للدخول في إطار التعاون الدولي وتحدید قواعد للفهرسة تعود إلی سنة 
بیبلیوغرافیة المطبوعة، بتوزیع تسجیالتها الالکونجرسبدأت فیها مکتبة ، وفي هذه السنة1901

ومن هنا بدأت المکتبات في التفکیر في جدیة هذا العمل الذي من شأنه أن یوفر الوقت والجهد 
تسجیالت موحدة، ومما یزید من أهمیة هذا العمل هو ما ستورده هذه باستعمالوالمال وذلك 

کتبات، وهو ما ها علی مستوى مجموعة من فهارس المکتبات من توحید لإلجراءات وتقنینالم
اإلیجابي علی المستفیدین.بالشيءیعرف بالفهرسة المشترکة وهو ما یؤثر کذلك 

أما في مجال تقنین العمل البیبلیوغرافي فان ملتقی باریس یعد نقطة تحولیة في هذا 
حاسمة کانت هي القاعدة بقراراتفي ملتقی باریس، وخرج 1961المجال والذي انعقد سنة 

لبیبلیوغرافي  وتم أثناءها إقرار ما یعرف بمبادئ باریس، ورغم أنها کانت مبادئ لتقنین العمل ا
ال أنها کانت مهمة ففیها تم االتفاق علی مبادئ عامة في الوصف البیبلیوغرافي، وتدعمت إأولیة
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والذي نظمته جمعیة المکتبات الدولیة والذي 1969هذه المبادئ بانعقاد مؤتمر کوبنهاکن 
، في إطار الضبط ISBDعد الفهرسة المعروفة بقواعد الوصف البیبلیوغرافي العالمي نتجت عنه قوا

، ثم بدأ التفکیر في کیفیة التسجیل 1971البیبلیوغرافي العالمي، ونشرت أول طبعة منها سنة 
، وهو األمر الذي استدعی وضع وعاء هیکلة محددة، ذلك أن اآللة ال البیبلوغرافياآللي للوصف 

عرف علی البیانات بمحتویاتها، ولکن عن طریق الهیکلة التي تحیط بها، وهو ما یسمح یمکنها الت
.ربالتواصل بین مجموعة من األجهزة عند احترامها لنفس نماذج الهیکلة وهو ما یسمی بالمعیا

)2006(مسروة، 

، مشروع مارك االعتباریجب أن نأخذ في ومعاییرها األنظمة اآللیة تاریخ عند تناول موضوع و
MARCجیدا ألهمیة وضع معاییر موحدة لألعمال اآللیة في المکتبات فهو الشکل موذجکن

األکثر تداوال في ترکیبة المعطیات البیبلیوغرافیة ألجل االستغالل  اآللي للفهارس، والشکل 
ر علی بواشنطن وهي التي تسهاألمریکیةالکونجرسعلی ید مکتبة 1956األول منه ظهر سنة 

.المکتبة واألرشیف الوطني بکنداتطویره وصیانته إلی جانب 

کیف تنشأ المعاییر وتطور.1
إن وجود المعاییر ثم السعي الدائم للتحسین والتطویر فیها یکون عادة بـ:

.تحدید المعاییر القیاسیة التي تهم المستفید، والتي تنتج أحیانا بناءا علی أفکاره ومالحظاته
بالمواصفات التي تضعها الهیئات المهتمة بالمجال.االلتزام
إلجابة علیها قبل التعبیر التعرف علی توقعات المستفیدین والتفوق علیها، وذلك بإدراکها وا

عنها من قبل المستفید.
عباس(زات...)یمراقبة التقلبات الرئیسیة والمهمة في موقع السوق( البرمجیات والتجه(

المعاییر بشکل عامالهدف من استخدام .4
 .تسهیل إمکانیة المقارنة بین السلع ومثیالتها والخدمات وشبیهاتها
.تضمن مسیرة اإلنتاج والتخطیط له بشکل معقول
 .تخفف من األعمال الروتینیة
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 تزیل المعوقات التجاریة علی مستوى الوطني والقومي، وتسهل بذلك دخول السلع إلی
.4السوق

جغرافي لبحث في قواعد البیانات المتعددة والمنتشرة علی نطاقالتغلب علی مشکالت ا
.واسع

معاییر في مجال المکتبات والمعلوماتالدوافع استخدام .2
وتعد األسباب التي أدت إلی استخدام المعاییر الموحدة في مجال المکتبات والمعلومات 

دخولها في المجاالت والقطاعات األخرى، فإن في جوهرها هي األسباب نفسها التي أدت إلی 
وجود أعداد کثیرة من المکتبات ومراکز المعلومات التي تؤدي الوظائف والفعالیات والعملیات 
والخدمات نفسها التي لها صفة التکراریة بینها، أدى إلی نشوء الحاجة إلی تقنین الطبیعة 

)کلومحمد (.قق ذلك التوحیدالمعاییر لتحالتکراریة لتلك األعمال ومن ثم ظهرت

فيکتنظیم البیانات کتبة أن تقوم بوضع تقنین خاص بهامن الممکن ألي م
ولکن هذا سوف یؤدى إلی جعل المکتبة بمثابة جزیرة منعزلة عن الببلیوغرافیةتالتسجیال

فروضة علیها. غیرها من المکتبات وأیضا إلی تحجیم الخیارات المطروحة أمامها وزیادة األعباء الم

معیاریة عالمیة مثل مارك سوف یحول دون تقنینهوعلی النقیض من ذلك فان استخدام 
تکرار نفس العمل ویسمح للمکتبات بان تتشارك في مصادرها باإلضافة إلی إمکانیة نسخ فهارس 

اریة موثوق بها. وبعبارة أخرى فانه إذا قامت مکتبة ما بعمل نظام خاص بها ال یعتمد علی المعی
سي منه هو دعم التواصل ساالهدف األفهي بذلك تحرم نفسها من االستفادة من نظام عالمي

یمکن المکتبات من االستفادة من النظم اآللیة المعاییر التقنیةستخدام المعلوماتي کما أن ا
)ابراهیم غریب خمیس(.للمکتبات المتاحة تجاریا وذلك بهدف إدارة العملیات المکتبیة

في مجال المکتبات والمعلوماتأهمیة استخدام المعاییر .5
تکمن أهمیة استخدام المعاییر في مجال المکتبات والمعلومات في العدید من النقاط 

وسنحاول إبراز أهمها من خالل النقاط التالیة:

]02/06/2010ط ]. [تاریخ زیارة الموقع غرفة التجارة النمساویة. المعاییر.[متاح علی الخ 4

http://www.advantageaustria.org/bh/...austria/.../normen.ar.jsp
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 تعتبر المعاییر ضرورة لفاعلیة النظم الخاصة بالمکتبات بدونها ال تستطیع أن تقدم أفضل
دمات للمستفیدین.الخ
 تساعد في ضبط عملیة اإلدارة وتقوم کأساس للحوار بین العاملین في المکتبات والموردین

والمستفیدین فالبیانات المتعلقة بوثیقة ما أثناء االقتناء یحتفظ بها أثناء المعالجة ثم تتاح 
علیها من قبل القراء.لالطالع

غریب (المکتبات التي تمللك مهام متناظرة.تسمح المعاییر بعملیة التحلیل المقارن بین
)عبد العاطي

 ،تعتبر أداة ضروریة والزمة للتوحید في العملیات الفنیة، والتقییم في الخدمات المکتبیة
)کلومحمد (والتخطیط إلنشاء مکتبات جدیدة وتحسین المکتبات الموجودة بالفعل.

رفع مستوى األداء
وطني قومي، استخدام أکثر من ملف بسهولة، تعامل مع األمثل للموارد: تبادلاالستغالل

تسجیالت من مصادر مختلفة.
 إن وجود المعاییر یلزم الجهات المعنیة بتطویر البرمجیات أو النظم الجاهزة للتطبیق في

مجال المکتبات بتبني تلك المعاییر.
.2002(حسام الدین، زیادة إمکانیات التبادل الدولي والخبرة بین المکتبات(
 .تحقیق المزید من التبسیط في اإلجراءات والممارسات
 .إخراج الخدمات علی درجة، أو أسس، عالیة من الکفاءة
.محمد کلو(التوحید والتجانس في مخرجات العملیات الفنیة(
 کذلك فان التدقیق والضبط البیبلیوغرافي حسب المعاییر یمهد لالنتقال إلی المکتبات

)عبد العاطيغریب المتکاملة. (
یجعلها تصل إلی درجة التمیز ةاالرتقاء بخدمات المکتبات إلی مستوى المعاییر المطلوب

وإشباع الرغبات الکاملة للعمالء.
 إتباع تصنیف موحد داخل المکتبات ومراکز المعلومات ییسر علی أمین المکتبة والقارئ

مکتبة أو کان حجمها.الحصول علی المواد المطلوبة دون تعقید أینما کانت هذه ال
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المکتبة الرقمیة:رکائزالمعاییر هي احدى.6
دائمًا ما توجد الحاجة إلی وجود المعاییر والسیاسات لتنظیم العمل وأسلوبه في أي مشروع، 
وفي مشاریع الرقمنة تتضح أهمیة وجود المعاییر والسیاسات فیما یمکن أن تواجهه هذه 

وتحقیق ن المکتبة قادرة علی توفیر بیانات رقمیة، ولکي تکوالمشاریع من عراقیل وعقبات
االستفادة منها بشکل ایجابي وسنحاول في هذا العنصر التعرض للبعض من هذه المعاییر وذلك 

:علی سبیل المثال ال الحصر

 اعتماد نسق معین لبیانات الوثائق ومصادر المعلومات یتم استخدامه بصفة دائمة، وهي
ولکن أفضل ما ُیوصی به عالمیًا هي لغة الترمیز القابلة کثیرة في الوقت الحالي،

وهي لغة لوصف وتخزین وتنظیم .Extensible Markup Language (XML)لالمتداد
من عدة عناصر منفصلة یمکن XMLالبیانات وهیکلتها علی االنترنیت، وتتکون وثائق 

ه اللغة، ومن مزایاها أیضا إنشاء أو تعدیل کل منها علی حدى  وهي أحد عناصر القوة في هذ
Webإمکانیة العمل في أي نظام تشغیل، وتقلیص زمن التحمیل علی خدمات الشبکة  

Server واستقبال کمیات ضخمة من المعلومات بین جهاز باإلضافة إلی عملیات إرسال
بسهولة. وعندHTMLملفاتإلیXMLالزبون والخادم، مع إمکانیة تحویل ملفات

استخدام هذه اللغة یمکن إنشاء البیانات وإرسالها من جهاز إلی آخر دون أن یکون لدینا 
5بإنشائهابالضرورة التطبیق الذي قام 

  اعتماد قواعد فربرFRBR إلعادة اختبار قواعد الفهرسة ومبادئها في ضوء متطلبات البیئة
ألخرى المهتمة  قصد تشجیع الرقمیة، هذه القواعد التي ترعاها اإلفال ومعها األطراف ا

تطبیق هذا النموذج لتسهیل التقنین الدولي وتقلیل تکلفة الفهرسة علی المستوى الدولي. 
)2009(تلیت، 

 المواصفة القیاسیةاعتمادZ39.50 الببلیوغرافیةبحث واسترجاع المعلومات المن أجل
مختلفة ومن أماکن تجاوز مشکلة البحث في قواعد بیانات یمکن إلکترونیا، وذلك حتی

طریقة معیاریة موحدة لالتصال بین األنظمة اآللیة المتباینة ، حیث تقوم بتحدیدمتعددة
والبرمجیات من أجل البحث واالسترجاع في قواعد البیانات في مواصفات األجهزة

.الببلیوغرافیة

XML الموسعةوهي تعني لغة الترمیز eXtensible Markup Languageهي اختصار لـ 5
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 واجهات االستخدام للمستفیدینUser Interfacesواصفات والتي یجب أن یتم مراعاة الم
العالمیة في تصمیمها.

 وصف محتوى البیانات وخصائصها، وتنظیم عناصر المیتاداتا لمصادر المعلومات. حتی تقوم
الوصول إلی المعلومات، تسهیلفيتسهم کي محرکات البحث بتوصیل البیانات المطلوبة، 

ظر عن أنظمة بغض النوتساعد علی تفسیر المعلومات، وتسمح بتبادل السجالت بین عدة
بیئة الویب، فيخاصة نوعیة النظام أو البرنامج المستخدم، وتعمل علی تنظیم المعلومات،

نترنیت نجد "مجموعة ومن أبرز جهود تنظیم مصادر اال.)2010(فرحات، .بشکل دقیق
، ثم Dublin Coreالبیانات األساسیة" والتي تعرف اختصارا بمعاییر دبلن کور ما وراءعناصر 
EAD،TELمعاییر أو مبادرات أخرى کما هو الحال مع المعاییر والمبادرات التالیة:ظهور  

،PREMIS،VRA،METSووجود هذه الجهود المرتبطة بوصف المصادر ،. وغیرها
اإللکترونیة کان له انعکاساته علی أنشطة تنظیم المعلومات وجهود القائمین علیها داخل 

)رجبحسنین(.استخدامهافهم هذه المعاییر وآلیة مؤسسات المعلومات، وتطلب األمر 
یعد تحدید مواصفات التقاط الصور والمسح الضوئي وتواإلجراءاعاییر العملیاتماعتماد

من أهم االعتبارات التي یجب أن یراعیها القائمون علی مشروع الرقمنة، فهو من أهم 
وع, حیث أن هذا القرار له تأثیر القرارات التي یجب أن تُتخذ من قبل القائمین علی المشر

مباشر علی الحجم النهائي للمجموعات الرقمیة، وکذلك ما سیتبعه من قرارات تتعلق 
وکذلك العاملین في المشروع،باألجهزة والبرامج

الخاصة بعملیات تکوید مصادر المعلومات في الشکل الرقمي، وکذلك البرمجیات
وبرامج Browsersالرقمیة، المتصفحاتالمکتبةاءالربط بین أجزProtocolsبروتوکوالت

.الرقمیةالمکتبةاسترجاع الوثائق والبیانات من
خالل توحیدتوفیر سبل التعاون بین المکتبات علی المستویین الوطني والعالمي من

وهو ما یدعم اإللکترونیة OPACالفهرس العام المباشر أوباكخاللمن معاییر البحث 
اإللکترونیة واألفکار واآلراء والبحث المتبادل في قواعد البیانات وتبادل الرسائلاإلعارة 
. (أحمد یوسف حافظ)المتصلة ببعضها البعضالرقمیةبالمکتباتالمتاحة

 وکلما کانت المعاییر والمواصفات أکثر تحدیدًا، کلما أثَّر ذلك علی تقلیل عامل الوقت والکلفة
القائمین علی المشروع انتهاج أفضل السبل والطرق في المشروع، لذا یجب علی 

مشروع الرقمنة.والممارسات المعتمدة في عملیات الرقمنة وسیر تدفق العمل في
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الرقمنةومشروع المکتبات العربیة .7
أمام الضغوط التي تشهدها المکتبات من ضعف في المیزانیة والتوجه نحو المشابکة وتشاطر 

لکتروني...، تأتي الحاجة الملحة لتبني مشروع المکتبة الرقمیة، المعلومات وتضخم النشر اإل
المخطوطات والتي تزخر بها مکتباتنا العربیة. والمحافظة علیخاصة إذا تعلق األمر بإدارة

ما ویقتضي مشروع  ارساء  قواعد المکتبة الرقمیة العربیة وخاصة فیما یتعلق بجانب المعاییر 
:یلي

 توفیر أدوات عمل فنیة عربیة تحتاج إلیها المکتبة العربیة. إذ أصبح من الممکن استخدام
تقنیة المعلومات في توفیر متطلبات النظم من أجل تدفق سلیم وسریع للمعلومات مع 
توفیر الجهود، وعدم تکرارها، ومن ثم یتم ربط هذه المکتبات، وإنشاء بوابة إلکترونیة 

تقدیم خدمات معلومات من خاللها. للمکتبة العربیة یتم
 إنشاء بوابة معرفیة في مجال المکتبات تعتمد علی تقنیات الشبکات، علی أن یلبي نظام

.کقوائم رؤوس الموضوعات المقننة والمکانز..البحث احتیاجات اللغة العربیة وطبیعتها
،وتطویر أوعیة توفیر أدوات عمل فنیة عربیة من خالل توفیر خطط التصنیف المعربة

وقواعد المعلومات الرقمیة، وقوائم اإلسناد الخاصة بالعالم العربي، وهی تشمل قوائم 
المؤلفین، والناشرین، وأسماء األماکن الجغرافیة للبلدان العربیة، یرتبط بها کود عربي شامل 

یتوافق مع الکود العالمي للبلدان والقرى.
 ،مع مراعاة حقوق الملکیةوتوفیر إمکانات البحث لهذه المحتویات.
 ،6.الدول العربیة وتغذیتها بالمحتوى الرقميمن طرف دعم هذه المکتبة الرقمیة

 القدرة علی السیطرة علی أوعیة المعلومات والمصادر اإللکترونیة، حیث یمکن تنظیم
المعلومات والبیانات وتخزینها وحفظها بطرق دقیقة وبصورة فعالة، کما یمکن تحدیثها 

لة، وهذا بالطبع ینعکس باإلیجاب علی سهولة استرجاع هذه البیانات والمعلومات من بسهو
.قبل المستفیدین

 تعزیز دور المصادر االلکترونیة في البیئة العربیة وبیان أهمیتها من حیث سرعة إعداد
المعلومات والبیانات عبر الشبکة العنکبوتیة.وإنتاج وتبادل

التنسیق. [متاح علی الخط ]. اللجنة االستشاریة للتنمیة العلمیة والتکنولوجیة. الهیئات االستشاریة ومسؤولو 6
]07/05/2010[تاریخ زیارة الموقع 
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الجهود العربیة في مجال التقنین والسعي لتجسید المکتبة الرقمیة.8
والبد هنا من اإلشادة بالجهود المبذولة في اطار مشروع الفهرس العربي الموحد، والذي یعد 

العربي، فهو یسمح بتشارك أداة فهرسة وبحث للبیانات البیبلیوغرافیة عن األوعیة الصادرة بالوطن 
بیانات الفهرسة بین المکتبات العربیة، وبین المکتبات األخرى خارج العالم العربي، کما یعد أداة 

ألسماء اإلسنادیةمهمة لتقنین ممارسات الفهرسة للمکتبیین العرب، حیث تضمن الملفات 
في ممارسات واالتساقحید األشخاص، وأسماء الهیئات، والعناوین الموحدة مستوى عالیا من التو

الفهرسة. وینطبق هذا علی تقنین رؤوس الموضوعات واألسماء الجغرافیة المستخدمة في فهارس 
المکتبات العربیة، ویستخدم الفهرس العربي الموحد خطة تصنیف دیوي المعربة واألکثر انتشارا 

بنیة علی العملین علی المستوى الدولي، أما عن رؤوس الموضوعات المستخدمة في الفهرس م
الرائدین الذین حررهما اثنان من أبرز المکتبیین العرب وهما: قائمة رؤوس الموضوعات العربیة 
الکبرى للدکتور شعبان خلیفة، وقائمة رؤوس الموضوعات العربیة للدکتور ناصر السویدان، وهي 

)2010(أمان، .أدوات ضروریة لنجاح أي جهد عربي کالفهرس العربي الموحد

تسهم المنظمة العربیة للثقافة والتربیة والعلوم من جهتها کذلك في ترجمة وتعریب بعض و
المنشورات العالمیة حتی تتناسب واحتیاجاتنا ومن أهم الجهود المبذولة في هذا الباب نجد:

قاعدة مکنز التربیة والثقافة والعلوم وهو الطبعة المعربة وهي:بیة والثقافة والعلوممکنز التر
لمکنز الیونسکو ثالثي اللغة: عربي، انجلیزي، فرنسي. أعد من أجل تکشیف الوثائق بشتی أنواعها. 

علی قسمین: قسم هجائي تبادلي وقسم هرمي مقسم إلی سبعة حقول نزویحتوي هذا المک
تفرعة إلی مکانز مصغرة. ویحتوي کل مدخل علی الواصفة مع عالقاتها المختلفة. معرفیة م

7ویستخدم حالیا في عملیات البحث اآللي في فهرس مکتبة المنظمة

کما قامت المنظمة بتعریب التقانین الدولیة الخاصة بالوصف البیبلیوغرافي علی ید الخبیر 
ات من تصنیف دیوي العشري...محمود أحمد ایتیم، باإلضافة الی تعریب طبع

.]19/07/2010تاریخ زیارة الموقع [. ]متاح علی الخط [.المنظمة العرییة للقافة والتربیة والعلوم7

http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=32&lang=ar
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الخاتمة.9
أن یختلفا في کون التقییس أداة ال ثنینفي الختام نستطیع الحکم علی أنه ال یمکن 

ضروریة إلدارة أي نشاط، ومجال المکتبات هو إحداها، ولما کان کل نشاط انساني یتطور ألجل 
تقدیم األفضل فکذلك األمر بالنسبة لقطاع المکتبات، وتعبر المکتبات الرقمیة عن أوج التطور، 

تکنولوجیا اإلعالم اآللي من جهة هذه الظاهرة التي تغذت بشکل ملفت لالنتباه علی ما أفرزته
وتکنولوجیا االتصال من جهة أخرى، وهذا وتزداد االستفادة کلما کان هناك سعي دائم لتحقیق 

المواءمة، مع مراعاة خصوصیات کل بعض الجوانب کاللغة، الثقافة.
ال کما أن إرساء قواعد المکتبة الرقمیة تستدعي تضافر الجهود الرسمیة وغیر الرسمیة، وهي

ات أن تکون اال ثمرة سنوات من العمل المنسق والمخطط له علي جمیع األصعدة المادییمکن
الکادر البشري... والبرامج و

المراجع الببلیوغرافیة.10
.[متاح على الخط ]. [تاریخ زیارة الموقع المعاییر الموحدة للمكتبات المدرسیة. محمد كلو، صباح

25/05/2010[www.kfnl.gov.sa/idarat/KFNL.../173.htm

.القاھرة: الدار الصریة المعاییر الموحدة للمكتبات والمعلومات.1998.محمد عبد الحلیم زاید، یسریة
28ص. اللبنانیة.
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