حامعت لوهيس ي علي البليدة2
محاطراث معالجت املعلوماث و الوصف

صىت ثالثت ليضاوط علم املكخباث
الاصخاذة قشايري .ش

الضىت الجامعيت2222-2222 :

الدرش الاول :الفهرصت و الفهارش:
أوال :الفهرصت
.2حعريف الفهرصت :هي عملُت ئعداد مىاد اإلاىخبت (هخب ،دوزٍاث )...ئعداد فني مً خالٌ الىضف
اإلاادي ليي جيىن هره اإلاىاد في مخىاوٌ اإلاظخفُد بأٌظس الطسق و أكل وكذ أو أهثر دكت و جددًد
للمىغىع و ًخمخؼ عً هره العملُت جيىًٍ الفهازض.
.2أهواع الفهرصت :جىلظم الفهسطت ئلى هىعان:
 .1الفهرصت الوصفيت :و هي التي جدىاوٌ وضف الىُان اإلاادي للىخاب و جددًد مالمده لخمُيزه
عً غيره مً اإلاطبىعاث ،و مً زم الىضىٌ ئلُه بظسعت ،و هي حغطي بُاهاث ببلُىغسافُت واملت
ليل هخاب ،و جأخر البُاهاث مً ضفدت العىىان أو مً مطادز أخسي ،و هره البُاهاث هي :اطم
اإلاإلف ،عىىان الىخاب ،الطبعت ،بُاهاث اليشس ،الخىزٍم و اإلاالخظاث.
 .2الفهرصت املوطوعيت :و هي التي جخخظ بخدلُل و وضف اإلادخىي اإلاىغىعي للىخاب و اخخُاز
زؤوض اإلاىغىعاث بىاططت ق.ز.م أو زمىش الخطيُف اإلاىاطبت بدُث ًخم ججمُع اإلاىاد مً
هفع اإلاىغىع في ميان واخد.
.3عوامل ظهور الفهرصت:
 الصٍادة الهاةلت في الىخب و مىاد اإلاىخبت ألاخسي.
 حعدد ألاشياٌ خُث ظهسث الدوزٍاث ،اإلاىاد الظمعُت البطسٍت...الخ
 حعدد لغاث وشس الىزاةم.
 ظهىز العلىم الجدًدة و حشعب اإلاىغىعاث..
فالفهسطت غسوزٍت و بدونها جطبذ اإلاىخبت مخصها للىخب ال ًمىً الاطخفادة مىه.
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.4أشكال الفهرصت:
 .1الفهرصت الخاصت :و هي فهسطت أي هىع مً اإلاىاد اإلاىخبُت بطسٍلت مخخلفت عً فهسطت اإلاىاد
اإلاىخبُت ألاخسي ،و معاملتها معاملت خاضت مثل:اإلاىاد الظمعُت البطسٍت ،اإلاخطىطاث ،الىزاةم
الىادزة...
 .2الفهرصت املركسيت :و هي فهسطت اإلاىاد اإلاىخبُت مً كبل هُئت مسهصٍت و ذلً للحد مً جىساز
العمل ،و ًمىً أن جيىن الفهسطت اإلاسهصٍت على مظخىي مدلي (مىخبت حامعُت مسهصٍت و
مىخباث فسعُت) أو كىمي (مثل مىخبت اليىوغسض).
 .3الفهرصت الخحليليت :هي عبازة عً فهسطت أحصاء الفطىٌ أو ملاالث الدوزٍاث و جىحد مداخل
جدلُلُت باإلاإلف ،العىىان و اإلاىغىع.
 .4الفهرصت الخعاوهيت :هي اشتران عدد مً اإلاىخباث في عمل و جيالُف الفهسطت و ذلً ختى
ًمىً ليل اإلاىخباث ألاخسي أن حظخفُد منها مثل اإلاىخباث اإلاخعاوهت(شبىت  RIBUو فهسض
.)CCDZ
 .5الفهرصت أثىاء اليشر :و هي ئزباث معلىماث الفهسطت واملت على الىخاب كبل وشسه.
 .6الفهرصت آلاليت :وذلً مً خالٌ ئهخاج بطاكت الفهسطت بىاططت الحاطىب مثل هظام
 PMB ،winisis ،Syngebو غيرها.
ثاهيا :الفهارش
.2حعريف الفهرش  :catalogهى كاةمت بالىخب و غيرها مً اإلاىاد اإلاىخبُت مسجبت وفم هظام معين ،و هى
الري ًددد أماهً اإلاىاد اإلاىخبُت اإلاخخلفت على زفىف اإلاىخبت ،و ال ًمىً ألي مىخبت أن جإدي خدماتها
ئال بىحىده ،و ٌعخبر الفهسض خللت الىضل بين اللازب و اإلاىاد اإلاىخبُت.
.2أهواع الفهارش:
ّ
املجسأ :و ًخيىن مً فهازض مظخللت ليل مً اإلاإلفين و العىاوًٍ و اإلاىغىعاث و ذلً
 .1الفهرش
على الىدى الخالي:
فهرش املؤلفين :و هى الفهسض الري جسجب فُه بطاكاث الفهسض جسجِبا هجاةُا وفلا ألطماء
اإلاإلفين و ٌشخمل هرا الفهسض أًػا مداخل للمترحمين و اإلادسزًٍ و اإلادللين و غيرها ،و ًفُد
هرا الفهسض في الىضىٌ ألي مادة مىخبُت ٌعسف اللازب اطم مإلفها.
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فهرش العىاويً :و هى الفهسض الري جسجب فُه البطاكاث جسجِبا هجاةُا وفلا لعىاوًٍ اإلاىاد
اإلاىخبُت ،و ًفُد هرا الفهسض اللازب في الىضىٌ ألي مادة مىخبُت ال ٌعسف طىي عىىانها.
فهرش املوطوعاث :و هى الفهسض الري جسجب فُه البطاكاث جسجِبا هجاةُا وفلا لسؤوض
اإلاىغىعاث التي جىدزج جدتها اإلاىاد اإلاىخبُت ،و جيىن زؤوض اإلاىغىعاث مخخططت ،دكُلت و
شاملت ،و ٌعد ليل هخاب زأض مىغىع أو أهثر لُعبر عً مىغىع الىخاب.
 .2الفهرش القاموس ي :و هى الفهسض ًجمع في جسجِب واخد بين بطاكاث اإلاإلفين و العىاوًٍ و
اإلاىغىعاث ،خُث ًجمع في ميان واخد ول اإلاداخل التي ًمىً أن ًدخاج ئلها اللازب و ًخميز
أًػا بأهه طهل الاطخعماٌ ألهه ًىفس حمُع الاخخماالث للباخث أو اللازب عىد البدث عً ش يء
ما ٌعمل على عدم جفخِذ فهازض اإلاىخبت ئلى زالزت فهازض مما ًىفس الىكذ و الجهد على
العاملين في اإلاىخبت.
 .3الفهرش املصىف :و هى الفهسض الري جسجب فُه البطاكاث جسجِبا مىطلُا وفلا لىظام
الخطيُف اإلاخبع في اإلاىخبت لترجِب مىادها ،على أن حعد له هشافاث هجاةُت ،و لهرا فاهه ًخيىن
عادة مً :اللظم اإلاطىف ،هشاف هجاتي بسؤوض اإلاىغىعاث ،هشاف هجاتي باإلاإلفين و
هشاف هجاتي بالعىاوًٍ.
ثالثا :جقاهين الوصف الببليوغرافي
.2حعريف الخقاهين  :Standardsهي مجمىعت مً اللىاعد الالشمت إلزشاد اإلافهسطين عىد ئعداهم
للبطاكاث الفهسطُت التي جػم اإلاداخل و بُاهاث الىضف ،و كد ٌشخمل على جىحيهاث لترجِب البطاكاث
و وضفها.
.2هماذج لخقىيىاث الوصف الببليوغرافي:
.2.2قواعد كتر ٌ :C.A.Cutterعد ضدزث الطبعت ألاولى طىت  1876و اشخملذ على  205كاعدة ،و
الطبعت الثاهُت طىت  ، 1889و الطبعت الثالثت طىت  ،1891و ضدزث الطبعت السابعت بعد وفاجه طىت
 1904و اشخملذ على  369كاعدة ،و كد أشازث كىاعد هتر للفهسض اللامىس ي ،و غطذ مداخل
اإلاإلفين و العىاوًٍ و اإلاىغىعاث ،و حعخبر كىاعد هتر للمداخل اإلاىغىعُت مً اللىاعد الاطاطُت في
هرا اإلاجاٌ لحد آلان.
.2.2قواعد الفهرصت الاهجلو-أمريكيت :أضدزث حمعُت اإلاىخباث البرًطاهُت كىاعد للفهسطت طىت
 1883هما أضدزث حمعُت اإلاىخباث الامسٍىُت طىت  1883كىاعد للفهسطت هره الاخيرة واهذ مجسد
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جلخُظ للىاعد هتر ،في طىت  1908حعاوهذ الجمعُخان و أضدزا جلىِىا مشتروا ضدز جدذ عىىان:
 Cataloging rules :author and title entriesو اطخعمل هرا الخلىين لفترة طىٍلت و مسث بعدة مساخل
ختى ظهسث كىاعد الفهسطت الاهجلى-أمسٍىُت طىت  1967هطبعت أولى ،و ضدزث الطبعت الثاهُت طىت
 1978و هي حظخعمل في العدًد مً البلدان ألاهجلىطاهظىهُت.
.3.2الخقىين الدولي للوصف الببليوغرافي ( ISBDجدوب) :ضدزث الطبعت الاولى طىت  1971مً طسف
الاجداد الدولي لجمعُاث اإلاىخباث  IFLAو الطبعت الثاهُت خاضت بالىخب طىت  1974زم ضدزث طبعاث
عدًدة خاضت بمىاد اإلاىخبت مثل :الدوزٍاث ،الىخب اللدًمت ،اإلاىاد غير الىخب ،اإلاىطُلى ،الخساةط،
ملفاث الحاطىب و غيرها  ،و هى ال ٌعالج اإلاداخل لىىه ٌغطي فلساث الىضف الببلُىغسافي خُث
كظمها ئلى خلىٌ مثل :خلل العىىان ،خلل بُان اإلاظإولُت ،خلل الطبعت...و غيرها ،جسجبط فُما بُنها
بعالماث جسكُم مخىىعت و تهدف ئلى حظهُل جدىٍل البطاكت مً الشيل الخللُدي ئلى الشيل آلالي.
الدرش الثاوي :الخصييف
حعريف الخصييف :هى حمع ألاشُاء اإلادشابهت مع بعػها البعؼ و فطل اإلاىاد غير اإلادشابهت عً
بعػها البعؼ و ًخددد الدشابه أو الاخخالف على أطاض الدشابه اإلاىغىعي.
أغراض الخصييف:
 الترجِب اإلاادي ألوعُت اإلاعلىماث على السفىف.
 جسجِب اإلاداخل في الفهازض و الببلُىغسافُاث و الىشاف في شيل وزقي.
 الخطيُف في الىظم اإلالسؤءة آلُا.
أهميت الخصييف:
 هى ألاطاض في جىظُم اإلالخيُاث بلطد اطخخدامها.
 الخطيُف ًػمً جسجِبا ٌعىع أهم الطالث بين الىزاةم.
 هى أطاض مىاطب في دزاطت مظاعدة اللساء.
 اخخُاز الىزاةم اإلابني على الخطيُف ًػمً الخلىين و الخىاشن في اإلالخيُاث.
ًلىم الخطيُف بىاططت زمىشه بـما ًلي:
ً ػمً جسجِب ألاعداد الىبيرة مً الىزاةم أو بطاكاث (مداخل) الفهسض.
 هى الىطُلت اإلاظخخدمت للسبط بين السف و الفهسض.
4

ٌ ظاعد في ئزشاد اللساء ئلى مجمىعاث اإلاىغىع أو اإلاُدان الىاخد.
 كد حظخخدم السمىش ألغساع ؤلاعازة.
 اطخعماٌ السمىش في اطترحاع اإلاعلىماث في ق.ب .اإلادىطبت.
كد ًيىن الخطيُف أطاطا لخىظُم الخعاون بين اإلاىخباث في الترجِب اإلاىغىعي اإلاخخطظ في مُدان
الخعاون الدولي ،و في عملُاث التزوٍد الخعاوهُت.
هظم الخصييف و مكوهاتها:
هىان عدة ضفاث ال بد مً جىافسها في أي هظام جصييف حيد:
ًجب أن ًيىن ميظلا بدُث ًخدزج مً العام ئلى الخاص.
أن ًيىن وامال كدز ؤلاميان بدُث ٌغطي ول اإلاىغىعاث.
أن ٌظمذ باكتراح ألافياز و الخطيُف مً وحهت هظس مخعددة.
أن ًيىن مىطلُا و ًيىن مصودا بتركُم طهل الخرهس و الىخابت.
أن ًيىن مسها خطخه و جسكُمه.
ان ًيىن له هشاف هجاتي لِظهل اطخخدامه.
أن ًخطف بالحدازت و مخابعت جطىز اإلاعسفت.
و كد ظهسث عدة هظم جصييف هي:
 جطيُف دًىي العشسي.
 الخطيُف العشسي العالمي.
 جطيُف مىخبت اليىوغسض.
 الخطيُف الببلُىغسافي لبلِع.
 جطيُف اليىلىن لساهجاهاجان.
 الخطيُف الىاطع لىتر.
 الخطيُف اإلاىغىعي لبراون.
 جطيُف زاًدز.
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و جخكون هظم الخصييف عادة مً:
الجداوٌ
السمص .notation
الىشاف الهجاتي.
جىلظم خطط الخطيُف على أطاض الحطس و الخدلُل و الترهُب ئلى ثالثت أهواع:
 .1الخطط الحاضسة (مثل جطيُف مىخبت اليىوغسض).
 .2الخطط شبه الحاضسة (مثل جطيُف دًىي ،و العشسي العالمي ).
 .3الخطط الخدلُلُت اإلاسهبت (مثل :ث اليىلىن).
الدرش الثالث :الكشاف و الخكشيف
الخكشيف هى أخد أشياٌ الخدلُل اإلاىغىعي للىزاةم ،فالخىشُف عبازة عً عملُت خلق املداخل في
هشاف ،أو ئعداد اإلاداخل التي جلىد للىضىٌ ئلى اإلاعلىماث في مطادزها ،و جخػمً هره العملُت باًجاش
فدظ الىزُلت و جدلُل اإلادخىي وفم معاًير مدددة و ًلطد به أًػا اهخلاء مجمىعت مً اليلماث
اإلافخاخُت حظمى الىاضفاث مأخىذة مً اللغت الطبُعُت للىزُلت.
خطواث الخكشيف:
جددًد اإلاىغىع

فدظ الىزُلت

جدىٍل اليلماث الدالت ئلى لغت ملىىت

أهواع الكشافاث:
هشاف اإلاإلفين

هشاف العىاوًٍ

الىشاف اإلاىغىعي
الهجاتي

هشاف الاطدشهاداث

الىشاف اإلاترابط

أهواع الكشاف

هشاف الىطىص

الىشاف اإلاىطىعي
6

الىشاف اإلاطىف

KWIC

هشاف الخبادٌ للعىاوًٍ

KWOC
لغاث الخكشيف:

لغاث ملُدة(اضطىاعُت حعخمد على خطط معُىت)
لغاث غير ملُدة(خسة ،طبُعُت)

أشكال الكشافاث:
هشاف CD ROM
هشاف مدىطب

هشاف بطاقي

أشكال الكشافاث
هشاف هخاب

مُىسوفِش أو
مُىسوفُلم
أهواع الخكشيف

جىشُف الىخب
كشاف الكخب و هى هشاف جدلُلي
ًخخلف عً كاةمت اإلادخىٍاث و ًلع في
آخس الىخاب و ًػم أهم اإلاططلحاث
(الحىادر ،ألاطماء ،ألاماهً،
اإلاىغىعاث )....مسجبت هجاةُا ٌظهل

جىشُف الدوزٍاث و اعماٌ اإلاإجمساث

جىشُف الدشسَعاث

 هشاف لدوزٍت واخدة.
 هشاف لعدة دوزٍاث.
 هشاف دوزٍاث مخخططت
أو عامت.

الىضىٌ ئليها في الىظ.

هشاف مىغىعي

ما هى الفسق بين الىشاف و الخىشُف؟

هشاف ألاطماء
هشاف ألاماهً...
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هي مجمىعت مً ؤلاحساءاث اإلادددة لخىظُم مدخىٍاث
سجالث اإلاعسفت ألغساع البث و الاطترحاع.

هظم الخكشيف

الخىشُف الخم السبط

الخىشُف طابم السبط

جىشُف الاطدشهاداث

جىشُف اليلماث

اإلاسحعُت
الدرش الرابع :قوائم رؤوش موطوعاث
أهواع قوائم رؤش املوطوعاث

مخخصصت

عامت
أحىبيت

عربيت
 ق.ز.م الىبري لشعبان خلُفت

 ق.ز.م مىخبت اليىوغسض.

 ق.ز.م العسبُت إلبساهُم

LCSH
 ق .طيرش

الخصهداز.

عربيت

أحىبيت

 ق.ز.م العسبُت للعلىم

 ق.ز.م الطبُت

الاحخماعُت إلادمد

MESH

فخحي عبد الهادي.

 ق.ز.م العسبُت حامعت اإلالً
طعىد

قائمت رؤوش موطوعاث
قائمت رؤوش موطوعاث

العربيت الكبرى إلبراهيم

مكخبت الكووغرش LCSH

أحمد الخسهدار

قائمت رؤوش موطوعاث
قائمت صيرز لرؤوش

العربيت الكبرى لشعبان

موطوعاث

خليفت و محمد عوض العايدي
8

الدرش الخامط :الاصخخالص
حعريف الاصخخالص هى الخمثُل الدكُم و اإلاىحص إلادخىٍاث الىزُلت.
وظائف الاصخخالص:
 جِظير و حظهُل اخخُاز الىزاةم.
 جىفير وكذ اللازب.
 الخعسف على مدخىٍاث وزاةم بلغاث أخسي.
 مخابعت الباخثين للجدًد(الاخاطت الجازٍت و البث الاهخلاتي للمعلىماث)
 هظم الاطترحاع اإلادىطبت
اخخيار الوثائق لالصخخالص:
 لها عالكت باهخماماث اإلاظخفُدًً
 جلدم ئطهاماث حدًدة ألخد اإلاجاالث.
 وزاةم بلغاث غسٍبت
 اإلاساحعاث الهامت Reviews
 الخلازٍس
خطواث الاصخخالص:
 .1الدسجُل الدكُم للمساحع
 .2جدلُل اإلادخىي (ألاهداف/اإلاىهجُت/الىخاةج/الخاجمت)
 .3هخابت اإلاظخخلظ
 .4هخابت اطم اللاةم باإلاظخخلظ
 .5جسجِب اإلاظخخلطاث (هجاتي بالعىاوًٍ /هجاتي باإلاإلفين)
أحساء املضخخلص:
 اإلاطادز الببلُىغسافُت للمادة اإلاظخخلطت
 هظ اإلاظخخلظ
 الخىكُع للداللت على أن اإلاإلف هى الري أعد اإلاظخخلظ أو شخظ آخس.
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طول املضخخلص:
 100 ئلى  250ولمت خظب (طىٌ الىزُلت/دزحت الخعلد/ئمياهُت الىضىٌ ئليها /مدي أهمُتها)
 10/1 أو  20/1مً طىٌ الىزُلت.
أهواع املضخخلصاث:
 .1اإلاظخخلطاث الىضفُت :وضف إلادخىي و شيل الىزُلت و هى ٌعطي فىسة عً الىزُلت.
 .2اإلاظخخلطاث الاعالمُت :هى ضُغت مىثفت لألفياز ألاطاطُت اإلاىحىدة في الىزُلت و هى ًمىً أن
ًيىن بدًل عً الىزُلت.
 .3اإلاصج بين اإلاظخخلطاث الىضفُت و الاعالمُت.
 .4اإلاظخخلطاث الىلدًت
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الدرش الضادش :أصاصياث الظبط الاصدىادي
حعريف الظبط الاصدىادي :هي الطسق التي بملخػاها حظخعمل ألاشياٌ اإلاعخمدة على ألاطماء و
اإلاىغىعاث و العىاوًٍ اإلاىخدة..الخ ،هسؤوض في ملف السجالث الببلُىغسافُت بطسٍلت مىخدة طىٌ
الىكذ باإلغافت ئلى ضُاهتها.
و هي جخػمً ملف الدسجُالث الاطدىادًت الري ًدخىي على ألاشياٌ اإلاخعددة و ئخاالتها ،هما جخػمً
آلُت جددًث السجالث في خالت ملف الدسجُالث اإلالسوءة آلُا و ذلً بػمان زباث الاطخخدام طىٌ
الىكذ.
ملفاث الاصدىاد :هى مجمىعت مً الدسجُالث الاطدىادًت ،و ٌشخمل على ألاشياٌ اإلايشأة للسؤوض
اإلاظخخدمت في اإلاإطظاث الفسدًت أو في شبياث مً مجمىعت مً اإلاإطظاث اإلاخطلت أو غير اإلاخطلت،
و جػم ملفاث الاطدىاد ؤلاخاالث مً ألاشياٌ غير اإلاعخمدة ئلى ألاشياٌ اإلاعخمدة للسؤوض و السوابط
مً ألاشياٌ ألاكدم ئلى ألاشياٌ ألاخدر و هي جسبط بين اإلاططلحاث ألاوطع و ألاغُم و ألاشياٌ
اإلاخطلت.
ئن جألُت ملفاث الاطدىاد ال حظمذ فلط بػبط بيُت اإلاداخل و ئهما حظمذ بالخعسف على مداخل
الاطدىاد إلعادة اطخعمالها بطفت داةمت و مخىاضلت في  03حسجُالث أطاطُت:
 الطُغت اإلاعخمدة forme retenue الطُغت غير اإلاعخمدة forme rejetée الطُغت اإلاترابطت forme associéeو كد أوص ى الاجداد الدولي لجمعُاث اإلاىخباث  IFLAبػسوزة بىاء كىاةم الاطدىاد خاضت ببعؼ
اإلاداخل :أطماء اإلاإلفين و أطماء ألاماهً الجغسافُت.
أصباب الظبط الاصدىادي:
 حغير ألاطماء أو شيل ألاطماء و اطخخدام ألاطماء اإلاظخعازة.
 حشابه اطم شخظ مع اطم آخس (هفع الاطم لصخطين)
 الهُئاث التي حغير اطمها أو جدمج مع هُئاث أخسي أو جىفطل عً هُئاث أخسي أو حظخخدم
أطماء في أهثر مً لغت.
 بعؼ عىاوًٍ ألاعماٌ ال جبلى هما هي ،و كد جترحم ئلى لغاث أخسي...
 الظالطل كد جىدمج أو جىلظم أو جخفسع أو جخخاز هفع الاطم لظلظت أخسي.
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