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 تقوميية لعينةدراسة :  فهارس الوصول املباشر للعامة املتاحة عرب شبكة االنترنيت

املكتبات األكادميية العربية من فهارس  

 2، دمحان جميد1فاطمة شباّب

  اجلزائر/مركز البحث يف اإلعالم العلمي و التقين
frchebabfatima@yahoo.1  

2mdahmane@wissal.dz  

 

أحد التطورات اليت أفرزا  OPACتعترب فهارس الوصول املباشر للعامة  :  امللخص
دخلت مرحلة  إالّ أاالتكنولوجيات احلديثة للمعلومات، و بالرغم من التقدم الذي أحرزته 

ل فقط من و اليت مل تسه اإلنترنيتحرجة أمام القدرات اهلائلة اليت وفّرا أدوات البحث على 
الوصول إىل البيانات الببليوغرافية بل حىت إىل النص الكامل، تراجعت أمهية هذه الفهارس مما 
جعل املكتبات تعمل على حتسينها و ذلك عن طريق إثرائها و إتاحتها عرب الواب فشكّل ذلك 

ة جلمعيات من جهتها عملت الفدرالية الدولي. اجليل الرابع من فهارس الوصول املباشر للعامة
على إصدار جمموعة من اإلرشادات من أجل تصميم فهارس فعالة  IFLAاملكتبات و املكتبيني 

يسعى هذا املقال إىل التعرض  .اإلنترنيتمتكّن من منافسة حمركات البحث اليت توفّرها شبكة 
مرت هل :  ملختلف أجيال فهارس الوصول املباشر للعامة و اإلجابة على التساؤالت التالية

مبختلف األجيال إىل أن ) الدراسةلعينة (فهارس املكتبات اجلامعية العربية املتاحة عرب األنترنيت 
وصلت إىل فهارس الواب؟ أو أا انتقلت مباشرة من األجيال األوىل إىل اجليل الرابع؟ و يف 

 هذه احلالة هل ستتمكّن من تطبيق اإلرشادات و املعايري الدولية؟

فهارس الوصول املباشر للعامة؛ إرشادات اإلفال؛ فهارس الواب؛ الربجميات  :الةالكلمات الد
 املكتبات اجلامعية العربية ؛الربجميات احلرة ؛املتكاملة لتسيري املكتبات
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  مقدمة

يعترب الفهرس من أهم املنتجات اليت توفرها املكتبة لروادها، فهو مبثابة مفتاحها الذي ال ميكن 
لقد عملت الفهارس . ه نظرا لوظائفه املتمثلة يف التعريف بالوثيقة و مبكان وجودهااالستغناء عن

على حتقيق هذه األهداف منذ القرن الثامن و التاسع عشر و بقيت سارية املفعول إىل غاية وقتنا 
ظهرت له وظائف  )OPAC(احلايل، و مع ظهور فهارس الوصول املباشر للعامة أو األوباك 

  .جديدة

لرغم من التطورات اليت عرفتها التكنولوجيا إالّ أن أثرها أضحى حمدودا أمام القدرات لكن با
ا أدوات البحث عرب شبكة االنترنيت، إذ على سبيل املثال مل تيسر اهلائلة و الواعدة اليت وفّر

ـ . هذه األدوات الولوج إىل البيانات الببليوغرافية فقط بل حىت إىل النص الكامل للوثائق د و ق
األمر الذي . اعترب هذا مبثابة ثورة غيرت يف نفس الوقت الذي أثرت فيه مفهوم و تقنية الفهرس

أدى باملكتبات إىل حتسني فهارسها و حتميلها على بوابات كي يسهل إتاحتها عـرب شـبكة   
  .األنترنيت

و قد استمرت فهارس املكتبات يف التطور مع اية القرن العشـرين و ذلـك حتـت تـأثري     
اإلبداعات و التطورات التكنولوجية مما أدى ذه الفهارس إىل اإلنتقال من جيل إىل جيل آخر 

و لعل السمة البارزة هلذه . مع ما يترتب يف تغري يف املفاهيم و الوظيفة و التكنولوجيا املعتمدة
جاذبية األجيال املتتالية للفهارس هو تصميم أدوات أكثر فأكثر سهولة يف اإلستعمال و أكثر 

بفضل تعبئة الصور و األلوان خاصة يف الفهارس احملمولة عرب شبكة األنترنيت و اليت متثل اجليل 
  .الرابع يف سلم التطور التكنولوجي لفهارس األوباك

يف هذا السياق، أتاحت بعض املكتبات اجلامعية العربية فهرسها عرب األنترنيت انطالقا من 
و من بني هذه . كتبات اليت تتوفّر على وحدة األوباك بواجهة وابالربجميات املتكاملة لتسيري امل

الربجميات من ينتمي إىل صنف الربجميات التجارية و البعض منها إىل الربجميات احمللية أما البعض 
ذا وجدت املكتبة اجلامعية العربية نفسها . اآلخر فهو ينتمي إىل  الربجميات املفتوحة املصدر

  .، تنظيمي و تكنولوجي مل تعهده من قبلأمام تطور مكتيب
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سنحاول من خالل هذا املقال التعرض ملختلف أجيال فهارس الوصول املباشر للعامة و اإلجابة  
هل مرت فهارس املكتبات اجلامعية العربية املتاحة عرب األنترنيت لعينة :  على التساؤالت التالية

هارس الواب؟ أو أا انتقلت مباشرة من األجيال مبختلف األجيال إىل أن وصلت إىل ف دراسةال
  األوىل إىل اجليل الرابع؟ و يف هذه احلالة هل ستتمكّن من تطبيق اإلرشادات و املعايري الدولية؟

 
  

 
 
 
 
 
 

  اجليل الرابع             اجليل الثالث                           اجليل الثاين             اجليل األول

                                )فهارس الواب(                                                                                            

  

    

    

  

  
  
 

  التمثيل البياين إلشكالية البحث: 1الشكل 
  

امها على برجمية ستقتصر هذه الدراسة على ثالث فهارس ملكتبات جامعية عربية، اعتمدت إحد
حملية إلتاحة فهرسها عرب األنترنيت و يتعلق األمر بفهرس جامعة األزهر بغزة و اعتمدت مكتبة 

هل االنتقال مباشرة من 

اجليل  األجيال األوىل إىل

الرابع يسمح بتطبيق 

  ؟إلرشادات الدولية ا

  الفهارس اآللية
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جامعة البحرين على برجمية جتارية و هو نظام األفق أما مكتبة املدرسة متعددة التقنيات باحلراش 
  .مفتوحة املصدر PMBفقد اعتمدت على برجمية )  اجلزائر(

و يرجع هـذا   1ت اليت سنعتمدها كإطار للتقييم هي مبادئ و توصيات منظمة اإلفالاإلرشادا
  :لألسباب التالية

  
  .هي إرشادات صادرة عن منظمة عاملية متثّل املكتبات و املكتبيني - 
 .2003حديثة نوعا ما حيث صدرت سنة  - 

هي شاملة، فباإلضافة إىل شاشة العرض فقد تطرقت أيضا إىل حمتوى التسـجيالت   - 
 .لببليوغرافية و تسجيالت اإلسنادا

  

ستتناول الدراسة يف جزئها األول أجيال الفهارس اآللية منذ ظهور اجليل األول يف السبعينيات 
و سنتعرض يف اجلـزء الثـاين بإختصـار إىل    . إىل غاية ظهور فهارس الواب يف التسعينيات

لذي تنتمي إليه هذه الفهارس و إرشادات اإلفال أما يف اجلزء الثالث  فسنحاول إثبات اجليل ا
  .ألخري على تساؤالت البحثسنجيب يف ا

إن اهلدف من هذه الدراسة ليس التعرض إلرشادات منظمة اإلفال  فقد نشـر مقـاال عـاجل    
و إنما  3.باإلضافة إىل توفّر النص الكامل األصلي عرب شبكة األنترنيت 2بالتفصيل اإلرشادات

س املتاحة عرب الواب اليت اعتمدت على برجميات خمتلفة و حماولة بعض الفهاراهلدف هو دراسة 
اخلروج بالنقائص اليت متيز واجهاا و تقنيات البحث فيها و ذلـك مـن أجـل مقارنتـها     

و النظـر يف امكانيـة    )فهارس الواب(بـواجهات و تقنيات حبث فهارس األجيال املتقدمة
  .  تطبيقها لإلرشادات الدولية

        
. ماهية فهارس الوصول املباشر للعامة .1  

أي فهارس الوصـول   OPAC (Open Public Access Catalog)يطلق عليها تسمية 
 )(CIEL Catalogue Interactif En Ligneو بالفرنسية . املباشر للعامة
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 ظهر 4.يعرف فهرس الوصول املباشر للعامة على أنه برجمية للحوار بني املستفيد و الفهرس اآليل
يف بعض املكتبات يف بداية الستينيات خاصة يف البلدان األجنلوساكسونية مث شاع انتشـاره يف  

 .بقية البلدان نظرا للمزايا اليت عرف ا

و مبا أن األوباك يستعمل مباشرة من قبل الباحثني فهذا يستدعي سـهولة اسـتعماله، فمـن    
فة مستقلة دون تكوين، ممـا جعـل   املفروض أن يكون كأداة بيداغوجية ميكن استعماهلا بص

هذا ما يربر ظهور عدة أجيال مصممي الفهارس اآللية يعملون على تطويرها بصفة مستمرة و
                                        5.منها

 من فهارس اجليل األول إىل فهارس الواب: األوباك .2

لفهارس اآللية تسمح بفهم تطور هذه إن الدراسة املقارنة ملختلف األجيال اليت مرت ا ا
 :                                                         األنظمة، وغالبا ما يتم دراستها و تقييمها من زاويتني

 تقنيات البحث عن املعلومات     -

  الواجهات أو ما يعرف بالتخاطب بني اإلنسان و اآللة -

فردات و الرموز الذي ميكن للشخص أن يشاهدها على شاشة امل"و تعرف الواجهات على أا 
الكمبيوتر، حمتوى وترتيب العرض، الطرق املستعملة إلدخال، خزن و عـرض املعلومـات و   

    * 6."تنظيم تركيبة الواجهة بشكل عام

إن مصممي النظم اآللية غالبا ما يهتمون بسري النظام و يتركون الواجهة كآخر مرحلة لتصميم 
هم و هم غري مكّونني لدراسة املستفيدين و حتليل احتياجام، و حىت من وجهـة نظـر   براجم

أما من وجهـة نظـر املسـتفيد     7".التطبيقات بالنسبة هلم هي أهم من الواجهة"املكتيب فإن 
فالواجهة هي تقريبا كل ما يعرفه  حول الربنامج، فاملنتوج اآليل بالنسبة له هو الواجهة و كلّما 

 .ابة كلّما زاد استعمال الفهرسكانت جذّ

جانبان مرتبطان ببعضهما البعض، فالتقنيات املستعملة للبحث تقنيات البحث و الواجهات  نإ
عن املعلومات هلا تأثري مباشر على تصميم نوع الواجهة، و من جهة أخرى ال ميكن احلديث 
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 اإلعتبار فعالية تقنيات عن اإلتصال بني اإلنسان و اآللة يف أي نظام وثائقي دون األخذ بعني
  .     النظام يتيحهاالبحث عن املعلومات اليت 

  فهارس اجليل األول  1.2
إن طبيعة، هيكل و حمتوى اجليل األول من الفهارس اآللية مل يتغري كثريا مقارنة بالفهارس 

سة فقد اعتربت كمنتوج مشتق من عمليات الفهر ،و هي مل تأيت نتيجة ختطيط مسبق البطاقية،
و مل يتم التفطّن يف استعماهلا للبحث الببليوغرايف  و اإلعارة اليت عرفتها املكتبات يف السبعينات

ت إالّ الحقا ممطة للفهارس التقليدية حيث تبنر ظهور فهارس اجليل األول كنسخة مبسا يفس
 .تقريبا نفس نقاط اإلتاحة

قنيـات البحـثت  

سطة مفاتيح احلروف اإلستهاللية و ذلك بإدخال وفّرت فهارس اجليل األول البحث بوا
: من اسم املؤلف و األحرف األربعة األوىل من عنوان الكتاب مثال األحرف األربعة األوىل

Marx/Capi 
    8مسيت فهارس اجليل األول بفهارس التوافق املسبق ألا تتبع مبـادئ التناسـق املسـبق   

Précoordination حلقول الفهرسية مثلما متّ ورودهـا يف التسـجيلة   و اليت تسمح بإجياد ا
الببليوغرافية حبيث تقوم اآللة مبقارنة ما متّ إدخاله من قبل املستفيد و ما هو موجود يف ذاكرة 

          9.اآللة

 العالقة بني اإلنسـان واآللـة
هارس اجليـل  إن العالقة بني اإلنسان و اآللة أو ما يعرف بالواجهات كانت قليلة الفعالية يف ف

 :و قد متيزت مبا يلياألول 

 .واجهات رديئة النوعية، صعبة القراءة و غري جذّابة -

 .واجهات بدائية صعبة الفهم، تستعمل مفردات ال يفهمها سوى املتخصصني -

 .واجهات ال توفر رسائل مساعدة أو شروحات للمستفيدين -

التسـجيالت، صـعبة الفهـم    واجهات ال توفر سوى شكل واحد من التركيبات لعرض  -
 .للمستفيدين
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واجهات ال توفّر سوى طريقة واحدة للتفاعل بني املستفيد والنظام عوض تقدمي مستويني  -
  .                                              إحدامها خاص باملستفيدين املبتدئني و اآلخر خاص باملتمرنني

 : ول النقائص التاليةباإلضافة إىل هذا عرفت فهارس اجليل األ

 .البحث باملواضيع يتعلقنقص نقاط اإلتاحة خاصة فيما  -

 .استحالة املساءلة انطالقا من النتائج احملصل عليها -

كقـوائم رؤوس  (انعدام امكانية استغالل نظم اتاحة املعلومات اليت توفّرها املكتبات حاليا  -
ما عدا البحث بالشـفرة و الـذي   ) انيفاملوضوعات مع اإلحاالت باإلضافة إىل نظم التص

 .                                                                                     يستدعي معرفتها املسبقة

 اجليل الثاينفهارس   2.2

فهارس اجليل الثاين عبارة عن تزاوج بني فهارس اجليل األول و النظم التجارية ملساءلة قواعد 
طريقة البحث عن املعلومات باستعمال  -منذ بداية الستينيات -لبيانات، استعملت هذه النظما

و قد تبنت فهارس اجليل الثاين استعمال الكلمات الدالة اليت تعطي أكثر مرونة ، املفردات احلرة
و للمستفيد ملساءلة الفهرس حيث تسمح هذه الطريقة بإجياد الوثائق اليت ال يعرف عنواـا أ 

  .                                                                                               مؤلفها

 تقنيات البحث                                 
، 10Postcoordinationوفّر هذا اجليل البحث بالكلمات الدالة، أي البحث بالتناسق الالحق

  :  كما مسح بـ
 . لبحث بالبتر ميينا أو وسط الكلمةاستعمال ا - 

 .حصر عملية البحث باللغة، التاريخ أو نوع الوثيقة - 

 ).كاملة أو خمتصرة(عرض التسجيالت مبختلف التركيبات  - 

 ).و، أو، إالّ(البحث باستعمال الروابط البولينية  - 

 ).مثال كلمة دالة و تاريخ النشر(الدمج بني عدة معايري للبحث  - 

  .اليت ال يعرف عنواا أو مؤلفها البحث عن الوثائق - 
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 العالقة بني اإلنسـان واآللـة
أصبح التخاطب بني اإلنسان و اآللة أكثر تكيفا مع املستفيدين املبتدئني حيث قدم توضيحات 

و اعتربت هذه الواجهات سهلة . و شروحات و رسائل أكثر وضوحا تشري إىل وقوع اخلطأ
  .              عملة يف النظم التجارية ملساءلة قواعد البياناتاالستعمال مقارنة بالواجهات املست

درجت يف هذا اجليل ٱُكما سهلت واجهات فهارس اجليل الثاين استخدام تقنيات البحث اليت 
، فمثال إذا قام املستفيد ببحث باملوضوع فما عليه )البحث باملفردات احلرة، البحث البوليين(

    (Ecran tactile) و يضغط على لوحة املفاتيح أو يلمس الشاشةالقائمة  إالّ أن خيتار يف

استعملت و باملوازاة مع الواجهات اليت تعتمد على القوائم، تلك اليت تعتمد على لغة األوامر و 
تتالءم هذه األخرية خاصة مع املستفيدين املتمرنني و تتطلب ضرورة التحكّم فيها من أجـل  

رنة أثناء البحث بالكلمات الدالة ألا ال تتسامح مع األخطـاء  استغالل النظام، و هي غري م
  .اإلمالئية أو تلك الناجتة عن الرقن

  فهارس اجليل الثالث   3.2

وفّرت فهارس اجليل الثالث خدمات عديدة للمستفيدين حيث مكّنتهم من معرفة إن كانـت  
ها أو قد حتصلت عليها و مل يـتم  الوثيقة اليت مه قد متّ طلبها من قبل املكتبة ومل تتحصل علي

معاجلتها بعد، و يف هذه احلالة ميكن للمستفيد عن طريق الفهرس طلب التعجيل يف معاجلـة  
و يف حالة ما إذا كانت الوثيقة معارة ميكن للمستفيد تسجيل امسه يف قائمة احلجز و . الوثيقة

                                                                              .        ذين طلبوا الوثيقة قبلهمعرفة عدد األشخاص ال

كما توفّر هذه الفهارس وظائف خاصة بتسيري حسابات املستفيدين الذين أصـبح بإمكـام   
       .                             التسجيل و اإلطّالع على ملفام املتعلقة باإلعارة و متديد فترة إعارة الوثيقة

تفطّنت املكتبات للمزايا اليت ميكن أن تستفيد منها من خالل إدراج بعض اخلدمات يف الفهرس 
فأضافت معلومات خاصة بكيفية استغالل الرصيد، قائمة املقتنيات اجلديدة كما مكّنت بعض 

  .املكتبات ملستفيديها من طرح تساؤالم وتلقّي اإلجابات
 :را فهارس اجليل الثالث فإا امتازت باخلصائص التاليةباإلضافة إىل اخلدمات اليت وفّ
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 حيث مسحت مبايلي: وظائف جديدة من أجل اإلتاحة و اإلحبار

 املساءلة باللغة الطبيعية - 

 تقنيات من أجل املساعدة يف البحث على املباشر و ترمجة التساؤل - 

 تقنيات البحث غري البولينية - 

 عرض الوثائق وفقا لدرجة الدقة - 

 لصدى و إعادة صياغة التساؤلرجع ا - 

 حبث متعدد اللغات - 

 إحبار عن طريق الروابط الفائقة - 

 إدماج التصانيف و قوائم اإلسناد - 

 
 و ذلك عن طريق: إثراء حمتوى القاعدة

، زيـادة عـدد   تبإضافة املستخلص، قائمة احملتويا MARCإثراء حمتوى بطاقات  - 
  .الواصفات

 ...)وثائق رقمية، حمتوى االّت املقاالت،(اإلشارة إىل خمتلف الوثائق  - 
 

مما يسمح بالوصول إىل قواعد بيانات و فهارس : العمل يف إطار شبكات مع الفهارس األخرى
                                            11 .آلية عن بعد

 تقنيـات البحـث  
رك يف تكوين الوثيقة ميكن البحث يف فهارس اجليل الثالث بالعنوان، اسم املؤلف و كل من شا

وهي تقريبا نفس معايري . أو باملوضوع عن طريق رقم التصنيف، الواصفات أو الكلمات الدالة
البحث اليت وفّرا األجيال السابقة، فالقليل من فهارس هذا اجليل تسمح بالوصول إىل بعض 

بعـض   عناصر الوصف الببليوغرايف كمالحظات املفهرس حول شكل الوثيقة، مضـموا أو 
و يعترب البحث باملوضوع الطريقة األكثر استعماال من قبل الباحثني إالّ أا ال ختلو .  خصائصها

من الصعوبات خاصة إذا استعملت اللغة الطبيعية و ذلك نظرا لثرائهـا و احتواءهـا علـى    
نقاط املترادفات، من أجل ذلك متّ إدراج قوائم تسمى بقوائم اإلسناد وظيفتها توحيد و تقنني 
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اإلتاحة للتسجيالت الببلوغرافية، فهي تضمن التمثيل الثابت للمحتوى املوضوعي من طـرف  
 .                     كل من املكشف والباحث عن املعلومات

و من وظائفها أيضا متكني الوصول إىل كافة العناوين الصادرة عن مؤلف مـا باإلضـافة إىل   
                                                              12.الطبعات املختلفة لكتاب معين

ميكن للمستعمل يف هذا اجليل استغالل املعلومة احملصل عليها من أجل البحث عـن معلومـة   
أخرى و ذلك عن طريق تقنيات النصوص الفائقة اليت استغلّت يف فهارس هذا اجليل، فالروابط 

للتسجيلة الببليوغرافية مسحت انطالقا من وثيقـة معينـة    الفائقة بني خمتلف العناصر املكونة
الوصول إىل الوثائق املنتجة من طرف نفس املؤلف أو املنشورة يف نفس السلسلة أو اليت حتمل 

  . نفس رمز التصنيف أو املكشفة بنفس الواصفة
       

 العالقة بني اإلنسان واآللة 
سرا يف فهارس هذا اجليل، حيث أصبحت أصبحت العالقة بني املستفيد و اآللة أكثر ي

التعليمات سهلة الفهم، كما متّ التقليل من عدد الشاشات قبل الوصول إىل الوثيقة، وأصبح 
 Historique deو حفظ عمليات البحث اليت متّ اجنازها  باإلمكان الرجوع إىل الوراء

recherche  ى إىل إعادة خلق السياق الذيلتقليدية و الذي غاب مع توفّره الفهارس امماّ أد
.                                                                                               جميء الفهارس اآللية حيث ال توفّر هذه األخرية سوى شاشة واحدة

كما وفّرت الفهارس املعاصرة قوائم أكثر وضوحا و طرق حبث تتفاوت من حيث التعقيـد،  
يسمح البعض منها بتسريع عملية البحث بالنسبة للمستفيدين املتمرسني دون املرور بقـوائم  

 .رؤوس املوضوعات و العناوين و أمساء املؤلفني اليت يتم عرضها للمستفيدين املبتدئني

  
  فهارس اجليل الرابع أو فهارس الواب 4.2

باه يف هذه الفهارس هـو واجهاـا   يرجع ظهورها إىل بداية التسعينات، و أكثر ما يشد اإلنت
حيث أحدثت ثورة يف فهارس البحث باإلتصال املباشر و أصبحت الشكل املسيطر للواجهات 
اجلديدة و هذا ال يرجع فقط لتحسينها لنقاط اإلتاحة الذي يعود بالدرجة األوىل إىل الربجميـة  

  .  عديد من التغيرياتاملستعملة و إىل جودة عملية التكشيف بل ألا استطاعت إحداث ال
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: خصائص اإلتاحة عرب الواب  

توفّر واجهات الواب بعض خصائص الفهارس اآللية التقليدية، و خصائص أخرى تغير جذريا 
  :من عادات اإلطّالع على الفهارس و ميكن إمجاهلا فيما يلي

عامـة  ، (Mode simple)طريقة البحث البسـيطة : تقدمي عدة طرق حبث وهي - 
(Standard) خبرية ،)Expert(  

حقل البحث، العوامـل البوليـة، عـدد    : ميكن للمستفيد باستعمال الفأرة إختيار - 
 اخل…التسجيالت، طريقة الترتيب

 .  إمكانية عرض التسجيالت الطويلة كاملة - 

   (Relance de la recherche)التقدم يف عملية البحث بالنقر على واصفة  - 
الوثيقة نفسـها،  ( ، حملية أو على األنترنيت إدماج الروابط مع مصادر على املباشر - 

  )مقتطف منها أو وثيقة ذات الصلة
 .   يف نفس الشاشة اليت تعرض فيها التسجيلة) مثال صفحة الغالف(عرض الصور  - 

متكني املكتبة من إحداث تغيريات يف عرض شاشات و نتائج البحث دون اإلعتماد  - 
  13.فقط على املورد

أو عرب الشبكة احمللية ) األنترنيت(على الشبكة العاملية  إمكانية إتاحة الفهرس - 
  .14)األنترانات(

  إرشادات منظمة اإلفال .3

تضم إرشادات منظمة اإلفال ثالث مبادئ، تناول املبدأ األول رغبات املستفيدين و احتـوى  
ات، على أربع توصيات، و عاجل املبدأ الثاين حمتوى و تنظيم الفهرس و هو يضم ثالث توصـي 

أماّ املبدأ الثالث فقد تطرق إىل موضوع التوحيد القياسي و احتوى على توصية واحدة، و فيما 
 .يلي أهم ما تضمنته هذه املبادئ و التوصيات
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  رغبات املستفيد: املبدأ األول

  رغبات املستفيد : التوصية األوىل
ضرورة  و قد نصت على )6.1إىل  1.1من (توصيات فرعية  6تناولت التوصية األوىل على 

تصميم العروض وفق إرشادات عامة تتعلّق باملمارسة اجليدة لتصميم العروض الفعاّلـة و  

  .املرتبطة بسهولة القراءة، الوضوح و اإلحبار
  أهداف الفهرس : التوصية الثانية

وجوب أن يتوافق تصميم العروض مع أهداف الفهرس، مبعىن أن التوصية الثانية تنص على 

  .كس التصميم رغبات املستفيدينيع
تناولت التوصية على توصية فرعية واحدة تطرقت إىل األهداف اليت جيب أن يتميز ا الفهرس 

 . و اليت جيب أن تستجيب لرغبات املستفيد من خالل توفري عروض مناسبة

  لغة الواجهة: التوصية الثالثة
عروض مع لغة املستفيدين و أشـكال  وجوب أن يتوافق تصميم التنص التوصية الثالثة على 

االتصال املستخدمة من قبلهم حىت يتمكّنوا من إجياد ما يبحثون عنه باستعمال املفـردات  

  .و قد تناولت توصيتني فرعيتني. األكثر تداوال بينهم
ركّزت إحدامها على وجوب اإلهتمام باجلانب اإلدراكي يف عرض حمتويات الشاشـة مـن   

اخل، أما التوصية الفرعية الثانية فقد تطرقت إىل لغة الواجهة و ...ماتأيقونات، إشارات، عال
ما جيب إتباعه يف حالة اإلعتماد على أكثر من لغة و كذلك يف حالة توفّر تسجيالت تعتمـد  

  عدة كتابات
  مرونة العرض: التوصية الرابعة

لرغبات املتنوعة وجوب أن تتسم العروض باملرونة الكافية اليت تسمح بإرضاء انصت على  

  .للمستفيد و كذلك املستفيدين ذوي اإلحتياجات اخلاصة

تناولت ثالث توصيات فرعية، أخذت التوصية األوىل بعني اإلعتبار املسـتفيدين مـن ذوي   
  .    اإلحتياجات اخلاصة حيث حثّت على توفري واجهات متنوعة تراعي احتياجات املعاقني

 . و الثالثة فقد تطرقت إىل لغة الواجهة و شكل عرض التسجيالت أماّ التوصيات الفرعية الثانية
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  احملتوى و التنظيم: املبدأ الثاين

أمهية حمتوى و ترتيب التسجيالت من أجل إجياد و حتديد املواضـيع،  ينص هذا املبدأ على 

  . ، و قد متّ تناول هذا املبدأ يف ثالث توصياتاختيارها و احلصول عليها
  حمتوى التسجيالت: سةالتوصية اخلام
  :، و ميكن تصنيف ما جاء فيها إىل ما يلي)13.5إىل  1.5من (توصية فرعية  13مشلت على 

  )1.5. (توصية فرعية تتعلق مبختلف العروض اليت جيب أن تتوفّر يف الفهرس - 
توصية فرعية تتناول عرض التسجيالت وفق منوذج املتطلبات الوظيفية للتسجيالت  - 

 )2.5. (الببليوغرافية

الببليوغرافيـة و  (توصيات فرعية تتناول طرق عرض التسجيالت مبختلف أنواعها  - 
  ) 12.5إىل  3.5من . (، حمتوياا و تركيباا)تسجيالت اإلسناد

  ترتيب التسجيالت: التوصية السادسة
يف حالة استرجاع جمموعة من التسجيالت، يتم عرضها يف ترتيب لـه  : تنص على ما يلي 

  .س بصفة عشوائيةمعىن و لي

تناولت أربع توصيات فرعية تطرقت إىل طرق ترتيب عرض التسجيالت و قد حثّت علـى   
عدم ترتيبها بصفة عشوائية و مراعاة درجة الدقّة أو لوغارمتيات الفرز، كما تطرقت إىل كيفية 
 ترتيب التسجيالت الكاملة أو املختصرة يف حال استعمال أكثر من لغة أو كتابة و أوصـت 

  .بضرورة إتاحة الفرصة للمستفيد الختيار طريقة ترتيب التسجيالت املسترجعة
  اإلحبار: التوصية السابعة

وجوب أن تسمح شاشة العرض باإلحبار و التجول من أجزاء من املعلومـات  نصت على 

  .املعروضة إىل معلومات ذات الصلّة

ورة تصميم شاشات عـرض  احتوت على مثانية توصيات فرعية و قد أوصت يف جمملها بضر
تسمح باإلحبار يف خمتلف أنواع التسجيالت و ذلك انطالقا من املعلومات املتضمنة يف التسجيلة 

  .باإلضافة إىل إتاحة روابط مبعلومات خارج الفهرس
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  يضم توصية واحدة: مبدأ التوحيد القياسي: املبدأ الثالث

 املعايري الدولية: التوصية الثامنة

إتباع املعايري الوطنية و الدولية و التوصيات  بدأ توصية واحدة تنص على وجوبمشل هذا امل

  .اليت حتظى بالقبول العام ذات العالقة بعروض الفهارس اآللية
و قد ذكرت التوصية على سبيل املثال ال احلصر بعض املعايري الواجب إتباعها املتعلّقة بعروض 

 . الفصل الثالثو سيتم التفصيل فيها يف الفهارس اآللية

  
  أي جيل من الفهارس؟: أوباك املكتبات األكادميية .4

  واجهة و تقنيات حبث فهرس مكتبة جامعة األزهر بغزة   1.4
 واجهات بسيطة توفّر مستويني للبحث، البسيط و املتقدم وهي ال توفّر رسائل مساعدة و ختلو

  األيقوناتمن 

  

  ث فهرس مكتبة جامعة األزهرواجهة حب :2الشكل 

أماّ بالنسبة لواجهة عرض النتائج فهي أيضا واجهة بسيطة ال ميكن اإلحبار من خالهلا و قد متّ 
ميكن البحث بالدمج بني معايري البحـث  . تقدميها بتركيبة واحدة و هي تركيبة العرض العام
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هذا الفهرس انطالقا من  اءلة يفاملختلفة باإلضافة إىل إمكانية البحث بالبتر و لكن يستحيل املس
 .النتائج احملصل عليها و اإلحبار من خالل التسجيالت

  

  

  واجهة عرض النتائج لفهرس مكتبة جامعة األزهر :3الشكل 

  واجهة و تقنيات حبث فهرس مكتبة جامعة البحرين  2.4
ة و هي واجهة سهلة اإلدراك، إن واجهة حبث فهرس مكتبة البحرين توفّر البحث بكلمة واحد

جند يف هذه الصفحة واجهة باللغة اإلجنليزية، خدمة قائميت و هي ميزة متكّن من إنشاء قائمـة  
مؤقتة من أوعية نتائج البحث، كما توفّر شاشات مساعدة باإلضافة إىل خدمة حسايب و اليت 

ت الشخصـية و  ميكن من خالهلا الدخول إىل احلساب الشخصي و هو سجل من املعلومـا 
  كما ميكن من خالل هذه الواجهة معرفة قائمة املقتنيات اجلديدة . األوعية املعارة

تسمح هذه الواجهة باختيار ثالث مستويات للبحث و هي البحـث األساسـي، البحـث    
  .التفصيلي و البحث املتقدم
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  واجهة حبث فهرس مكتبة جامعة البحرين :4الشكل 

لنسبة لواجهة عرض النتائج فتقدم جمموعة من العناوين املتطابقة مع الكلمة اليت متّ البحث أماّ با
  .ا

ميكن أن نقوم بفرز باملؤلف، تاريخ النشر أو العنوان كما ميكن أن نقوم بتقييد بنوع الوثيقة و 
  .حفظ نتائج البحث

  

  امعة البحرينواجهة عرض النتائج لفهرس مكتبة ج :5الشكل 
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بعد النقر على أحد العناوين نتحصل على التسجيلة الكاملة و اليت ميكن من خالهلا اإلحبار عن 
طريق الروابط الفائقة و التقدم يف عملية البحث بالنقر علـى الواصـفة و الـيت حتيلنـا إىل     

مؤلفاته أما  التسجيالت اليت حتتوي على نفس الواصفات كما أن النقر على املؤلف سيحيلنا إىل
  .حني النقر على العنوان فسنتحصل على كشاف العناوين

  واجهة عرض النتائج لفهرس مكتبة جامعة البحرين :6الشكل 

  واجهة و تقنيات حبث فهرس مكتبة املدرسة متعددة التقنيات  3.4

قة بني املستفيد و اآللة متتاز متتاز واجهات الفهارس املعتمدة على هذه الربجمية جباذبيتها، فالعال
بيسرها و سهولة إدراكها، استعملت واجهات هذه الفهارس األشكال و األلوان و وفّـرت  
ثالث مستويات للبحث تتفاوت من حيث التعقيد و قد متّ إرفاق كل نوع من األنواع الثالث 

ة املخصصـة  يف الصفح Aideبشاشة شارحة لطريقة البحث و يكفي للقيام بذلك النقر على 
يوفّر هذا الفهرس تقنبات حبث بولينية و غري بولينية  و ميكّن الدمج بني خمتلف معايري . للبحث
  .و يسمح هذا الفهرس بإدماج التصانيف و قوائم اإلسناد. البحث
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  واجهة حبث فهرس مكتبة املدرسة متعددة التقنيات :7الشكل 

تسمح باإلحبار بني خمتلف مكونـات البطاقـة    واجهة أماّ بالنسبة لواجهة عرض النتائج فهي
الفهرسية و ذلك بفضل الروابط الفائقة اليت جندها يف كل من حقل املؤلف، الناشر، السلسلة، 

و باإلضـافة إىل  . الكلمات الدالة، مما يسمح بالقيام ببحث انطالقا من النتائج احملصل عليهـا 
وغرافية للدوريات بإتاحة روابـط باألعـداد   الروابط السابقة الذكر تسمح التسجيالت الببلي

باإلضافة إىل رابـط بـالعنوان اإللكتـروين     (Etat de la collection)املتوفّرة يف الفهرس 
  للدورية كما هو موضح يف الشكل

  
  واجهة عرض النتائج لفهرس مكتبة املدرسة متعددة التقنيات :8الشكل 
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عة األزهر بغزة و تقنيات البحث املقترحة فيهـا  نستنتج مماّ سبق أن واجهة فهرس مكتبة جام
بينما تنتمي فهارس مكتبة جامعة البحـرين و  . جيعلنا نصنفها ضمن اجليل الثاين من الفهارس

  .مكتبة املدرسة متعددة التقنيات إىل اجليل الثالث من الفهارس
  

  اخلامتة 

ة تطورها و ذلك منذ ظهورها لقد مرت فهارس الوصول املباشر للعامة مبراحل عديدة يف مسري
يف ستينيات القرن املاضي، و تغيرت مكانتها نظرا لظهور مصادر معلومات فعاّلة و متنوعـة  

  . للمعلومات
إن السهولة اليت منحتها شبكة األنترنيت من أجل الوصول إىل املعلومات جعلتها تفوق فهارس 

املعلومات مما جعل املشرفني على هذه الوصول املباشر للعامة من حيث فاعليتها يف البحث عن 
الفهارس يقومون بإتاحتها عرب األنترنيت و استغالل األدوات اليت منحتها الشبكة العنكبوتيـة  
فظهرت فهارس الواب أو فهارس اجليل الرابع اليت ما فتئت تستغل إبـداعات الـواب إىل أن   

  .نترنيتأصبحت جديرة مبنافسة حمركات البحث اليت توفّرها شبكة األ
لكن املتأمل يف فهارس املكتبات اجلامعية العربية املتاحة عرب شبكة األنترنيت سيالحظ أـا ال  
تشكّل جيل رابع من فهارس الوصول املباشر للعامة ففهرس مكتبة جامعة األزهر بغزة ينتمـي  

املدرسـة  إىل اجليل الثاين من الفهارس بينما ينتمي فهرس كل من مكتبة البحرين و مكتبـة  
متعددة التقنيات إىل اجليل الثالث و هذا ما جيعلنا نقول أنه بالرغم من إتاحة هذه الفهارس عرب 
األنترنيت إالّ أنه ال ميكن تصنيفها ضمن فهارس اجليل الرابع الذي اصطلح علـى تسـميتها   

  . بفهارس الواب
  

يت تعترب النواة األساسية من أجل إن أهم ما ميز فهارس اجليل الثالث هو إدراج قوائم اإلسناد ال
كما مسحت فهارس هذا اجليل مبواصلة عملية البحث بـالنقر علـى   . ضبط و تناسق الفهرس

  .الواصفات أي اإلحبار عن طريق الروابط الفائقة و هو ما مل تسمح به فهارس اجليل الثاين
دات اإلفـال حـول   من التوصيات اليت جاءت ا إرشاإن اإلحبار عن طريق الروابط الفائقة 

شاشات عرض فهارس الوصول املباشر للعامة  حيث نصت يف التوصية السابعة على وجوب 
أن تسمح شاشة العرض باإلحبار و التجول من املعلومات املعروضة إىل املعلومات ذات الصلة و 
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ال ميكنها إتاحة الروابط مبعلومات خارج الفهرس و هذا ما جيعلنا نقول أن فهارس اجليل الثاين 
تطبيق التوصيات الدولية يف ظل انتقاهلا مباشرة من فهارس اجليل الثـاين إىل األنترنيـت دون   

   .املرور عرب فهارس اجليل الثالث
ما ميكن استنتاجه من هذه الدراسة هو تفوق الفهارس اليت تتيحها برجمية األفـق التجاريـة و   

ية حمل الدراسة و ميكن يف اعتفادنا تعميم هذه مفتوحة املصدر على الربجمية احملل PMBبرجمية 
النتيجة، فالربجميات التجارية العاملية و الربجميات مفتوحة املصدر أكثر فعالية من الربجميات احمللية 
نظرا لعدة أسباب من بينها توفّر املوارد املالية و البشرية اليت تسمح بتطويرها و حتيينها و ذلك 

  .يةعكس الربجميات احملل
  

أمام عجز بعض املكتبات اجلامعية العربية علـى  : و يف األخري حيق لنا أن نطرح التساؤل التايل
إقتناء الربجميات التجارية الفعاّلة، ملاذا ال تلجأ إىل تبين الربجميات مفتوحة املصـدر يف عصـر   

  الربجميات احلرة؟
  

  اهلوامش

ــال    1 ــة اإلف ــت منظم  Internationl Federation of Labrarians)تأسس

Association)  مبدينة 1927سنة    Edumbourg  بـ Ecosse ولندا  يوجد هاو مقر
و تعترب حاليا أهم . هي تضم مجعيات وطنية أو دولية، مكتبات وطنية أو خاصة، أفراد وطلبة

ترقية جودة منتجـات و خـدمات    –مجعية يف جمال املكتبات و علوم املعلومات  دف إىل 
تشجيع  قبول مفهوم اجلودة العاليـة للمكتبـات و مراكـز     –كتبات و مراكز املعلومات امل

  . متثيل مصاحل أعضاء الفيدرالية عرب العامل –املعلومات 

و من أجل السعي إىل حتقيق أهدافها قامت الفيدرالية بصياغة جمموعة من القيم الـيت حتكـم   
. ت استراتيجية تعترب كمحاور لتطوير املنظمةنشاطاا، و هي تقوم عرب فترات بصياغة خمطّطا

 -: تضم األجهزة الوظيفية ما يلي.  وظيفية و إدارية: تعمل املنظمة بفضل نوعني من األجهزة
جمموعات  –. بلد 150عضو موزعني عرب  1700األعضاء املكونني للمنظمة وعددهم حوايل 

، ميكـن أن يتمحـور موضـوع    وحدة 45و عددها حاليا : Sectionالوحدات  –املناقشة 
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تقـوم  . الوحدة حول نوع معين من املكتبات أو جمال معين يف علم املكتبات أو منطقة معينة
األقسـام   –الوحدة بتسطري برنامج عمل، إصدار منشورات، تنظيم ملتقيـات و نـدوات   

Division:  جهزة أما بالنسبة لأل. أقسام، كل قسم يتكون من جمموعة من الوحدات 8عددها
عضو منتخـب ملـدة    21يتكون من : جملس إدارة –اجلمعية العامة  -: اإلدارية فتتشكل من

  جملس تنفيد  –سنتني 
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