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Cataloguing in academic and public libraries in the
Sultanate of Oman
Abstract :
This study aims to identify the reality of cataloguing in academic
and public libraries in the Sultanate of Oman, through identifying
the role of information and communication technology in
cataloguing
services in libraries, and their impact in facilitating
procedures and quality control. This study is looking forward to
have a good effect in the services of libraries.
The study adopted the descriptive analytical approach to describe the
reality of cataloguing
in academic and public libraries in the
Sultanate of Oman. The study depends on questionnaires to answer
the questions of the study. The study population consisted of staff
who are working in cataloguing services in Omani libraries, which
included 7 libraries: three public libraries, and four academic
libraries. The sample included 34 catalogers in all libraries.
The study came up with a number of findings. Here are some of the
most important ones: all the libraries use Anglo-American
Cataloguing Rules (AACR2). Also, they are using Shaaban Khalifa
Arabic Subject Headings for Arabic resources. In addition, they are
all using the list of Subject Headings of Library of Congress for nonArabic resources. Also, the study sample uses electronic tools for
cataloguing, such as the Electronic Plan of Library of Congress
Classification, plan of Dewey Decimal Classification, the LC
Cataloguer Desktop, rules of Resource Description and Access
Points(RDA) and Periodicals Guide Ulrich Web.
The study found that 97% of the study sample, who are working in
cataloguing, are graduates from Cataloging Departments, which
means they are professionals. It also found that 87% from the study
sample have knowledge on using Anglo-American Cataloguing
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Rules (AACR2). The same percentage, 87% applies for MARC 21.
Using Library of Congress cataloguer desktop has got the percentage
of 64%. The degree of knowledge of the rules of cataloguing using
the new resource description and access points (RDA) is 32%. The
degree of knowledge of the tools of electronic cataloging using
objective analysis in Cataloging calculator website is 71%.
Knowledge on Classification and subject heading LC got the
percentage of 68%. On the other hand, the percentage of those who
use electronic Dewey decimal classification is 33%. The most used
OPAC catalogue in the sample of the study is the copy cataloguing.
54% of the study sample is using the Catalogue of Sultan Qaboos
University libraries for Arabic books and 76% are using the library
of Congress catalogue for non-Arabic books. The opinions of the
cataloguers varied regarding maintaining quality control in
cataloguing. 23% of the sample prefer cooperative cataloguing .
23% support the proposal of establishing Cataloguing and
Classification Committee under Omani Association for Libraries.
In light of these results the study proposed a number of
recommendations: developing a written cataloguing policy for all
libraries, guiding Omani libraries toward cooperative cataloguing
systems, using the tools of electronic cataloguing, taking into
consideration the quality of cataloguing and adopting the proposal of
National Cataloguing Union project.
Keywords:
Cataloguing, Subject Headings, quality of cataloguing, Omani libraries,
Electronic tools for cataloguing, cooperative cataloguing, quality control,
Copy cataloguing

:المقدمة
سااااا مت تكنولوجيااااا المعلوماااااال ايتتااااايال ااااام توااااولر اااادماال المعلوماااااال ال اااام
تقاااادملا المك اااااالل سااااواق تلاااات الم علقااااو لخاااادماال المةااا ديدل ال اااام تشاااام ا عااااا الخدمااااو
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المرجعيااااااو ير اااااااال ق تلااااااات الم علقااااااو لاااااااا جراقاال الدنياااااااو تشاااااام الدلرساااااااو تنمياااااااو
المجموعاااااال .اكااااان مااا المك اااااال قن سااااخرال ااا ال كنولوجيااااا ل وااااولر اااادماتلا الم نوعااااول
قاااد اااان لخااادماال الدلرساااو الاااد ال اااا ف اااام ئلاااتل اتلااارال اااااو الوساااا ا د اال ال ااام
تيةااار العما ا تةااال ا جاااراقاال لماااا ل وااااات مااا ،اق ياجااااال المةا ا ديدل ل اقاااد ااام ال واااولر
المعاااالير ا د اال الدلاااا ا علااام الخاااك الم ا ااارل اكاااان يلاااد مااا المك ااااال ايسااا داد مااا
إمكانااااال اين رناااات ااااام الدلرسااااو اةااااو تدعيااا الدلرساااو ال عا نيااااو ايمااااا لينلااااال مااا ااا
تاااواار العدلاااد ما ا الدلاااا ا الم اقاااو علااام ا ا كو اين رنااات ((OPACل ق منتوماااو الدلاااا ا
ال عا نياااااو مرااا ا الااااارا مر ااااام ال تةاااااي الم ا ااااار للمك ااااااال ()OCLCل ااا ا كو المك ااااااال
الغرليااااو ()WLNل قمااااا علاااام التااااعيد العرلاااام ايمراا ا الدلاااارا العرلاااام الموقااااد إقااااد ق اا ا
المنتوماال ال ليوجراايو لإلن اج الدكري العرلم.
للااادل ا ا ا ا ا ل تقيااات إًاااا ا مشا ا ر ا للعما ا الجمااااعم ما ا المشاااا و اااام ت ااااد
ال ةااااجي ال ال ليوجراايااااو ايساااا نادلول توقيااااد القواعااااد المعااااالير ير ااااا ماااا المتااااا ر
ال م تةل ام تقلي الوقت الجلد ال م تول ه الدلرسو ا ةليو.
ةااااق رلاااو ااا كو اين رنااات نماااو متااااد المعلومااااال تعااادد ق اااكاللال الااا ي
قثاااار ااااام ً يعااااو قد ا ملاااااح المدلرسااااي ااةاا ا د اا ا ااااام تنتيملااااا تدلاا ا اق ياجاااااال
المة ديدل منلال توول ،إجراقاال الدلرسو ل تقيت ئلت.
ل ناااا ال تاااا اقااا ،الدلرساااو اااام المك ااااال ا ادلمياااو العاماااو لةااالونو عماااانل ماا
اااا ا ال عاااااارل علاااااام د تكنولوجيااااااا المعلوماااااااال ايتتااااااايال ااااااام اااااادماال الدلرسااااااو
اااااا ك الجاااااااود ل ا د ا الم غيااااااار
لالمك ااااااااالل تاثيراتلاااااااا اااااااام تةااااااالي ا جاااااااراقاال
م الماااوا د ال شااارلو تكنولوجياااا
للمدلرساااي ل قاااد تا ا معالجاااو المو اااوو ااام عاااد متاااا
المعلومااااالل قد اال الدلرساااو المةااا خدمو اااام المك ااااالل ق يااارا تواااولر الدلرساااو لالمك ااااال
ااامان جودتلاااا .ما ا الجااادلر لالا ا ر قن ال تاااا ققاااد م ول ااااال قةا ا المك ااااال المعلومااااال
لجامعو المنوايو لل ةجي لد جو الد و ا .

أوالً :اإلطار المنهجي للدراسة
 1.1مشكلة الدراسة
سااااااا مت تكنولوجيااااااا المعلوماااااااال ايتتااااااايال ااااااام توااااااولر اااااادماال المعلوماااااااال
لالمك ااااالل اقااادمت اين رنااات العدلاااد ما ا الخااادماال ال ااام سااااعدال اااام تةااالي إجاااراقاال العما ا
اااام ا جاااراقاال الدنياااو لالمك ااااالل اقاااد اااارال العدلاااد ما ا ا د اال ا مكانااااال ال ااام قةا ا تت
ااار ملتاااو د اال عمااا للمدلرساااي ل مااا ناااا ااااان ااا ا ال تاااا لةاااعم لمعرااااو اقااا،
الدلرساااااو اااااام المك ااااااال العمانياااااول ماااااد اسااا ا داد المك ااااااال مااا ا تكنولوجياااااا المعلومااااااال
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الاااد

ايتتاااايال اااام توولر اااال تاثير اااا علااام إجاااراقاال العماا للاااال لا اااااو إلااام تناااا
الم غير للمدلرسي لالمك اال ام ر ال يئو الرقميو توو متاد المعلوماال.
اقاااا ،الدلرسااااو ااااام
للاا ا ا تن عااااا اكاااار ال تااااا التااااالم جااااراق د اسااااو تة كشاا ا
المك ااااال ا ادلمياااو العاماااو لةااالونو عماااانل ماااد إسااالاح تكنولوجياااا المعلومااااال اااام تواااولر
ااادماتلا الدنياااول ماااد تاااواار الماااوا د ال شااارلو للاااا تاااا يلل تاااد ل ل لموا اااو ال واااو اال
ال كنولوجيو.
 1.1تساؤالت الدراسة:
جاقال الد اسو لإلجالو ع سؤاللا الر يةم الم مر ام :
 ما اق ،الدلرسو لالمك اال العمانيو ام وق ال يئو الرقميو؟منه تدرو ا سئلو ال اليو:
 ما د تكنولوجيا المعلوماال ايتتايال ام دماال الدلرسو ام المك اال العمانيو؟ ماااااا ماااااد إلمااااااح معرااااااو ا تاةااااام الدلرساااااو لالمك ااااااال العمانياااااو لااااااد اال الدلرساااااوايلك ر نيو الم اقو ع ر اين رنت؟
 ما د جو الوعم لد ا تاةم الدلرسو لمعالير الدلرسو الجدلد م ول اال تو يقلا؟ ما ا د ا المة ق ليو ي تاةم الدلرسو ام المك اال العمانيو؟مان جودتلا؟
 -ما توجلاال المك اال ل وولر دماال الدلرسو

 1.1أهداف الدراسة:
اللااادل الر يةااام للد اساااو اااو ال عااارل علااام اقااا ،الدلرساااو اااام المك ااااال العمانياااو
ااام ااوق ال يئااو الرقميااو ال وااو اال ال كنولوجيااول لاا لت اانلااا تةااعم إلاام تتقياات العدلااد ماا
ا دال م:
الوقاااول علااام د تكنولوجياااا المعلومااااال ايتتاااايال اااام ااادماال الدلرساااو اااام المك ااااالالعمانيو.
 ال عااااارل علااااام ماااااد إلمااااااح معرااااااو ا تاةااااام الدلرساااااو لالمك ااااااال العمانياااااو لااااااد االالدلرسو ايلك ر نيو الم اقو ع ر اين رنت.
 معراااااو د جااااو الااااوعم لااااد ا تاةاااام الدلرسااااو لمعااااالير الدلرسااااو الجدلااااد م ول اااااالتو يقلا.
 ال عرل علم ا د ا المة ق ليو ي تاةم الدلرسو ام المك اال العمانيو.مان جودتلا.
 -ال عرل علم توجلاال المك اال ل وولر دماال الدلرسو
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 1.1أهمية الدراسة:
ت مرا ا ق مياااو الد اساااو ما ا ق مياااو ااادماال الدلرساااو اااام تنتاااي متااااد المعلومااااالل الاااد
الااا ي تقااااوح لااااه تكنولوجيااااا المعلوماااااال ايتتااااايال ااااام ت ةاااايك تةاااالي إجااااراقاال الدلرسااااو
ا ا ك الجاااود للاااا لماااا لتقااات ايسا ا داد القتاااو ما ا متااااد المعلومااااالل ماااا قن الد اساااو
تمر إثراق لإلن اج الدكري العرلم الم علت لالدلرسو ام وق ال يئو الرقميو.
 1.1اإلجراءات المنهجية للدراسة
اقاااا ،الدلرسااااو
 منننننهد الدراسننننة :اع ماا ا دال الد اسااااو الماااانل الوةاااادم ال تليلاااامل لوةاااالالمك اال لةلونو عمان.
 الحنننندوم الميةنننني ية  :ت نااااا الد اسااااو اقاااا ،الدلرسااااو ااااام المك اااااال ا ادلميااااو العامااااوااام الماااوا د ال شااارلو لقتاااد للا ا المدلرساااي ما ا قياااا
لةااالونو عماااانل ما ا عاااد متاااا
عااادد ماااؤ تل ل سااانواال الخ ااار ماااد إلماااامل لااااد اال الدلرساااو ا لك ر نياااول قد اال
الدلرساااو المةا ا خدمو ما ا ق ا ا المدلرساااي ل ق ااااو الاااا ا المك ااااال العمانياااو الم اقاااو ع ااار
اامان جودتلااا ماا قيااا ايساا داد ماا
اا كو اين رنااتل ق ياارا توااولر الدلرسااو لالمك اااال
اد اال الدلرساااو ا لك ر نياااو اااام إجاااراقاال العما ا تةاااليللال الوااارب الم عاااو لدااامان الجاااود
لالمك اال.
 الحنننندوم المكا يننننة :تداااامنت  7مك اااااال مااا جمياااا ،متااتاااااال ساااالونو عمااااانل تنوعاااات لاااايالمك اااااال ا ادلميااااو ااااملتر المك ااااو الر يةاااايو لجامعااااو الةاااالوان قااااالوال مك ااااو جامعااااو
رداااا ل مك اااو جامعاااو نااام ل مك ااااال ليااااال العلاااوح ال و يقياااول المك ااااال العاماااو اااملتر
مك اااو قتا ا الشااامو ل مك اااو جاااام ،الةااالوان قاااالوا ا ااارل مك اااو المعرااااو العاماااول تا ا
ا ياااا ااا المك ااااالر ل اااوار الا سااالا علااام ااا كو اين رناااتل نلاااا تةااا خدح الااانت ا لياااو
لدلا ساااالال لوجااااود الم ختتااااي المااااؤ لي للقياااااح لعملياااااال الدلرسااااول نلااااا تع اااار ماااا
المك اال الرا د ام الةلونو .قنتر الجد لي قمم (1ل)2
الد ااار ما ا ااالر ماااالو إلااام ااالر ق اااولر ما ا
 الحننندوم اليمنينننة :تا ا إعاااداد الد اساااو ا االعاح المي دي .1122
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ق ( )2ة مج م ،الد اسو
جد
الجلو ال م ت علا المك و
المك و
المك اااااو الر يةااااايو لجامعاااااو الةااا الوان جامعو الةلوان قالوا
قالوا
جامعو نم
مك و جامعو نم
جامعو ردا

مك و جامعو ردا

ق ادلميو
ق ادلميو

مك اال لياال العلوح ال و يقيو

فا

مك و قت الشمو

ؤ ن ال ط الةلوانم

عامو

دلوان ال ط الةلوانم

عامو

دلوان ال ط الةلوانم

عامو

مك و جام ،الةلوان قالوا ا

ر

مك و المعراو العامو

ال علي العالم

النوو
ق ادلميو

ق ادلميو

قااا ( )2ال ناااوو اااام قناااواو المك ااااال عيناااو الد اساااول اقاااد ااا
ت اااي مااا الجاااد
مج ماا ،الد اسااو ثاا ا مك ااااال عامااول ق لاا ،مك اااال ق ادلمياااول ئلاات ااات متاادداال الد اساااو
عت للا.
ال م
ق ( )1الوةو ايلك ر نم لمواق ،المك اال
جد
URL
المك و
المك ااااااو الر يةاااااايو لجامعااااااو http://www.squ.edu.om/mainlibrary/tabid/1337/
Default.aspx
الةلوان قالوا
http://www.du.edu.om/Library/index.htm
مك و جامعو ردا
http://www.unizwa.edu.om/index.php?contenti
مك و جامعو نم
d=10
http://www.hsl.om
مك و قت الشمو
http://www.sqcic.gov.om/lib1.html
مك ااو جااام ،الةاالوان قااالوا
ا ر
http://www.publiclibrary.gov.om/index.aspx
مك و المعراو العامو
http://www.mohe.gov.om
مك ااااااااااال ليااااااااااال العلاااااااااوح
ال و يقيو
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 مجتمنننند الدراسننننة وال ينننننة :ت كااااون مج ماااا ،الد اسااااو ماا ا العاااااملي لخاااادماال الدلرسااااو ااااامالمك اااااال العمانيااااول ال اااام تاا ا تتدلااااد ا ااااات التااااد د المكانيااااو الةااااالقو .االعينااااو تداااا 23
مدلرسال موفعي علم ااو قنواو المك اال اقا للتد د المكانيو للد اسو.
 أموات الدراسنننة :اع مااادال الد اساااو علااام ايسااا انو اااام جمااا ،ال يانااااالل قياااا قااااح ال اقاااال وفلاااا ،ايساا ا اناال علاااام عينااااو الد اسااااو ال اااام للاااا عاااادد قاراد ااااا  23مدلرسااااار اااادات
ايسا ا انو لإلجالاااو علااام ساااؤا الد اساااو الر يةااام قاااو اقااا ،الدلرساااو اااام المك ااااال العمانياااول
ت تقةي ايس انو إلم متا ل م:
 قد اال العم المة خدمو لالمك اال. الموا د ال شرلو ام المك اال تكنولوجيا المعلوماال.مان جودتلا.
 -توولر الدلرسو لالمك اال

 1.1الدراسات السابقة:
لم ااار ا ن ااااج الدكاااري اااام علا ا المك ااااال المعلومااااال لالعدلاااد ما ا الد اسااااال ال ااام
تنا لااااات اقااااا ،الدلرساااااو اااااام المك ااااااال مااااا قياااااا الماااااوا د ال شااااارلول قد اال الدلرساااااو
المةا ا خ دمو للاااال ق ااااو الا سااالا اةاااو الم اقاااو علااام ا ا كو اين رناااتل قاااد تا ا ةاااد
مجموعااو ماا الد اسااااال اةاااو ا قاادا منلاااال ماااد ا ت اًلاااا لمو ااوو الد اساااول قاااد تاا
ترتي لا فمنيا م ايقدح إلم ا قدال م:
ميلداااي ا لةاااون Patricia Banach, Melvin Carlson
 د اساااو لاترلشااايا لاناااا( )2اااادل ال تااااا الاااام ال عاااارل علاااام ً يعااااو إجااااراقاال سياسااااو الدلرسااااو مك ااااو قمليرساااات
لجامعاااو ماساتشوسااا سل ال غيياااراال ال ااام ققااادث لا تكنولوجياااا المعلومااااالل الجلاااود ال عا نياااو
لالمك اااو مةا ا ق الرساااو المتااااد ايلك ر نياااول تع ااار الد اساااو د اساااو قالاااو للمك اااول ما ا
قلااااارف ن اااااا الد اساااااو :ت ااااا ،المك اااااو سياساااااو قواعاااااد الدلرساااااو اينجلاااااو-قمرلكياااااو لو ع لاااااا
المراجعاااول تا ا إعاااداد لرناااام تاااد ل م لجميااا ،المدلرساااي لال عاااا ن مااا ،المجموعاااو ال عا نياااو
لألسااااماق لمك ااااو الكااااونجرال لاا ا الرسااااو ا ًر قاااااال الرسااااا الجامعيااااو ااااات سياسااااو
خ ا مو اااوعاال اةاااول لا ا ايسا ا عانو لمتااااد ا جياااو
اةاااو دا لياااو لااارق تتاااني
لدلرساااو متااااد المعلومااااال اااام تتقيااات الدا ا ك ايسا ا نادي دلااارا OLCLل للااادل فلااااد
اين اجيااااو تقلياا ا الوقاااات الجلاااادل اااالدال الدلرسااااو توااااو ا ياااارا مناا ا  2991عناااادما تاااا
ااااراق تاا ا ال عاقااااد ماااا OCLC ،ل قنااااي ةاااايا و ايسااااماقل ا اا ا را
ايساا ا عانو لمدلرسااااي
اد اال المدلاااارار
المك ااااو ااااام العدلااااد ماا ا قد اال الدلرسااااو ايلك ر نيااااو الم علقااااو لال تااااني
الاا ي لااد لاادع ساارعو اينجااااف الجااود ااام العماا ل ساااا مت اا ال وااو اال ااام ال وسااا،
ام الرسو متاد المعلوماالل تكي المدلرسي م ،ال يئو ايلك ر نيو.
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 د اساااو ينا ا  )1( Kuang-Hweiااادل ال تاااا الااام د اساااو إجاااراقاال الدلرساااو اااام ثا ا امك ااااال ق ادلمياااو م وساااوو التجااا ر مك اااو جامعاااو يلاااو ق لغاااونل مك اااو جامعاااو يوسااا ل
مك اااو جامعاااو ولاااو اد ل مااا ااا تو اااي يكلاااو قةااا الدلرساااو ايتجا ااااال ال غيياااراال
ال كنولوجيااااو ال اااام تواجللااااال ا اا ا ايساا ا راتيجياال المشاا ا ر و ايمااااا لينلااااال ماا ا قلاااارف ن ااااا
الد اساااو قن قةا ا الدلرساااو اااام المك ااااال الااار ا لقااا ،ااام الخااادماال الدنياااول ااالدال الدلرساااو
تغيااارا جو رلاااا لا ااا را المك ااااال اااام اينتماااو ا لياااو الم كاملاااو ال ااام تو يااات معياااا ماااا
12ل المواةاااااادو القياساااااايو  .Z50.39تغيياااااار ا د ا المةاااااائولياال الملنيااااااو ي تاةاااااام
المعلومااا ا االل لةااا ا ال عامااا ا الم ا ااااار مااااا ،قد اال الدلرساااااو ايلك ر نياااااو مرااا ا ماااااا 12ل
ا اا ا را المك اااااال ااااام العدلااااد ماا ا قد اال الدلرسااااو ايلك ر نيااااول اساااا داد المك اااااال ماااا
الدلرساااو ال عا نياااو اي ا ا را اااام لعاااي المرااااات ال ليوجرااياااو مرا ا  OCLCالا ا ي لاااد
ال اااااد اااااام ال ةااااجي ال ال ليوجراايااااو لااااي المك اااااالل فلااااااد
قد إلاااام فلاااااد ال شااااا
اين اجياااو ال قليااا مااا الدلرساااو ا ةاااليول لتياااا قةااا تت الدلرساااو ايةاااليو تق تااار علااام
المااااواد المتليااااو ا ًر قاااااال الرسااااا الجامعيااااول جمياااا ،المك اااااال الاااار ا تع مااااد اساااالو
ااار ملاااا اااام ترميااام ماااا
الدلرساااو المنةاااو و اااام الرساااو مجموعاتلاااال اا ا ي ل ولاا
تو ياااات إجااااراقاال الدلرسااااول الااا ي ساااااعد جااااود عاااادد ياااار مااا العاااااملي القاااااد ل علاااام
الدلرساااااو المنةاااااو و ()Copy catalogersل ل كداااا المدلرساااااي المت اااااراي ئ الخ ااااار
اااا ،سياساااااال الدرسااااو
الكداااااق ااااام الدلرسااااو ا ةااااليو للمااااواد المعقااااد المشااااا و ااااام
ال ااااااد ل تنميااااااو إدا المجموعاااااااال .ماااا ا توةااااااياال الد اسااااااو ايساااا ا عانو لالدلااااااا ا
ايلك ر نياااو علااام الخاااك الم ا ااار  OPACللااادل تقليا ا ال كلداااو اااام الدلرساااول تاااواير للوقااات
الجلااااادل تواااااولر الملاااااا اال الملنياااااو للمدلرساااااي لماااااا ل وااااااات مااااا ،ال واااااو اال ال كنولوجياااااو
لتقت انةياليو للعم .
 د اسااااو قااااا ال ةاااااح ( )2()1111اااادات الد اسااااو لل عاااارل علاااام اقاااا ،اساا ا خداح اا ا كوا ن رناااات ااااام ا جااااراقاال الدنيااااو (ال م لاااادل الدلرسااااو) ااااام مك اااااال مدلنااااو الرلااااا ل تكااااون
مج ماااا ،الد اسااااو ماا ا المك ااااو الوًنيااااول المك اااااال الجامعيااااول المك اااااال العامااااول لاساا ا خداح
المااانل الوةااادم ال تليلااامل اع مااادال ال اقراااو علااام لعاااي ا د اال ما ا قجا ا تجميااا ،ال يانااااال
م مر ل المقاللو المند وول ايس انو مة ا ن اج الدكري.
توةلت الد اسو الم العدلد م الن ا م ق ملما ايما ل علت الدلرسو م:
 جميااا ،خسااااق ققةااااح الدلرساااو ال م لاااد م ختتاااون اااام علا ا المك ااااالل الغال ياااو العتمااامماا ا المااااوردي اا ا ماا ا قملااااو ال كااااالو لوا لنةاا ا و()%17ل الاااادللوح لنةاا ا و()%29ل قمااااا
قملو الماجة ير اقد انت نة ل (.)%21
 ال نوو ام اس خدمو انتمو ال شغي لي اياتل مينيملسل نتاح د ليس لي س. للغت ايس داد م اين رنت ام ايجراقاال الدنيو المك اال ما نة ه (.)%71.7المجلد الخامس عشر -العددان2014/ 2-1
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 جميااا ،المك ااااال لااايس لااادللا ا اا را اااام قواعاااد ال يانااااال ال ليوجرااياااو ماااا عااادا مك اااو الملاااتع د العملم للعلوح ال قنيو.
 جدال ق ل المك اال سرعو ام ا جراقاال عند اس خداح اين رنت.قد رجت الد اسو لمجموعو م ال وةياال منلا:
 ايس غ ا مر د اال الدلرسو ايلك ر نيو ام ايجراقاال الدنيو. تكول مجموعاال نقاش عرليو ل اد الخ راال اي تقاق لالملنو. اااار إتاقااااو قد اال عرليااااو علاااام اا ا كو اين رناااات ااااام تتقياااات ال عااااا ن لااااي المك اااااالالعرليو.
 د اسو ا د جمي لعقو سليمان ( )3قو توري اين رنت ام المك اال الجامعيولااادات الد اساااو إلااام معرااااو اقااا ،اسا ا خداح اين رنااات اااام إدا العمليااااال الدنياااو اااام
مك ااااال الجامعااااال الرساااميو ا دنياااو ماا ق اا العااااملي ايلاااال لقاااد اع ماااد ال تاااا اااام منلجياااو
الد اساااااو المااااانل الوةااااادم قسااااالو المةااا ا لالعيناااااول ل تااااامي اسااا ا انو ال ااااام انااااات ا دا
الر يةااايو ل جمااا ،ال يانااااالل تكاااون مج مااا ،الد اساااو ما ا العااااملي اااام المك ااااال الجامعياااو الرمياااو
ا دنياااول للااا عااادد ( )111مورداااال تكونااات العيناااو مااا ا دا لاااي ل الماااوردي الدننااااي
المك اال.
العاملي ام
ماااا ن ااااا الد اسااااو قن المك اااااال الجامعيااااو الرسااااميول ت ااااوار ايلااااا ال نيااااو ال ت يااااو
لإلن رنااااتل مااااا قن المااااوردي العاااااملي ااااام اا ا المك اااااال معتملاا ا ت ااااوار لاااادلل ا جلاااام
المةاا ا لمماال الخاةااااو يساا ا خداح ا ن رناااات ااااام إدا العملياااااال الدنيااااو إنجاااااف النشاااااًاالل
اااااعدا اياساااا خداح الماااااوردي
لملكاااااون القاااااد علااااام ال عاماااا مااااا ،ا ن رناااااتل إي قن ناااااا
ا ن رنااات اسا ا خداما قمرا ا اااام إدا النشااااًاال الدنياااو اااام المك ااااالل ا ا ا الداااع ناااات عااا
ااااع إلداااااد المااااوردي ااااام د اال ااااام مجااااا اساااا خداح ا ن رناااات ااااام العملياااااال الدنيااااو.
ق ااااا ال ن ااااا الد اسااااو نةاا ا و الاا ا ل لع ماا ا د ن علاااام اين رناااات ااااام انجاااااف قعمااااالل الدنيااااو
( )%32.3قن نةا ا و ( )%17.5قاااااد قن اين رنااات ت اااي للا ا ايجالاااو علااام تةااااخيتل ال ااام
تةاعد علم إنجاف قعمالل .
ما ا ن اااا الد اساااو قلداااا إلااام قن نةا ا و الا ا ل لع ماااد ن علااام ا ن رنااات اااام إنجااااف
النشاااااًاال الدنيااااو ( )%3233ماا ا العينااااول قن نةاا ا و تتقاااات ن ااااا ايساا ا خداح ااااام إنجاااااف
النشااااًاال ااام(1ل)%31ل ماااا نةا ا ه ( )%17.5ما ا العيناااو قاااااد ا لاااان ا ن رنااات ل اااي للا ا
ا جالاااو علااام تةااااخيتل ال ااام تةااااعد علااام إنجااااف العمااا ل قن( )%19مااا العيناااو قاااااد ا
لا ميااااو اساا ا خداح ا ن رناااات ااااام إدا العملياااااال الدنيااااو ( )%32قااااااد ا لااااان اساا ا خداح
ا ن رنت لتقت فلاد المعراو ام مجا العم .
رجااااااات الد اساااااااو لمجموعاااااااو ماااااا ال وةااااااايااللق ملا :ااااااار قن تقاااااااوح إدا
المك ااااال لعقاااد د اال م ختتاااو اااام اسا ا خداح ا ن رنااات اااام إدا العمليااااالل إلجااااد تعاااا ن
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ا ن رنااات قد اتاااه اللا لاااو توريداااه اااام إدا

اعاااا لاااي المك ااااال يسا ا غ
ام المك اال الجامعيو.
 د اساااو جامعااااو إناااادلانا ا مرلكيااااو قعااااد ا  Byrdآ اااار ن ( )5جلاااات قااااو اقاااا ،الدلرسااااوتتدلاااد ايتجا ااااال التالياااو للاااال
مةا ا ق للا اااام مك ااااال جامعاااو إنااادلانا ا مرلكياااول ما ا ا ا
ال ااام ساااول لكاااون للاااا تااااثير م ا ااار علااام عمليااااال الدلرساااو تتدلاااد قد ا جدلاااد مت ملاااو
للمدلرساااي اااام الجامعاااو .قياااا توةااالت الااام العدلاااد ما ا الن اااا منلاااا :قن ال يانااااال الوةاااديو
للماااواد اااام المةااا ودعاال الرقمياااو تمرااا متاااو اتتاااا لل ااااقري الدا ساااي عناااد اسااا خدامل
للمةا ا ودول لوااات الد اساااو لاااي قاااد المةا ا ودو الرقمااام اااام تتقيااات ق داااااه لاااي ال يانااااال
الوةاااديو الم دااامنو للماااواد الم اااواار ل اكلماااا انااات ال يانااااال ئاال جاااود عالياااو انااات ايسا ا داد
ما ا الم ةااا ودو ق رااار اعالياااو لةااال اااام تتقيااات ال واةااا العلمااام لاااي ال ااااقري ل مااا لااااتم
ق ميو د المدلرسي ام تنتي المعلوماال إ راجلا لتو مر يه لل اقري .
 د اسااااااو متمااااااد قامااااااد معااااااو قلااااااو الةااااااعود ( )3()1117قااااااو قد اال العماااا ا الدنيااااااوا لك ر نيااااو للدلرسااااول ةاااادال الد اسااااو ال اااااثيراال ال كنولوجيااااو المخ لدااااو علاااام قد اال العمااا
الدنياااااو للدلرساااااو لكاااااااو توجلاتلاااااا الدرعياااااول ال ااااام تشااااام الدلرساااااو الوةاااااديول الدلرساااااو
المو وعيول ال تني ل الد ك ايس نادي.
قااااد قث اااات الد اسااااو جااااود لعااااي المعوقاااااال ال اااام تتااااو د ن إتاقااااو قد اال العماا ا الدنيااااو
ا لك ر نياااو اااام المك ااااال مرا ااام المعلومااااال اااام متااارل لمكا ا ترتي لاااا تنافلياااا لدالاااو ما ا
ا مكانااااااال الخ اااااراال ال شااااارلول لليلاااااا الجوانااا ا المالياااااو ال نتاااااي ا دا يل ثااا ا الجوانااا ا
المادلو ال رمجيو.
 د اسااااو ا اااارل ع ااااد ا متمااااد الداااارا ( )7قااااو اساااا خداح اينتمااااو ايليااااو ااااام المك اااااالالجامعيااااو ااااام قواااااو اااام  :د اسااااو ميدانيااااو لواقعلااااا ال خواااايك ل وولر ااااال قيااااا تنا لاااات
الد اساااو اسااا خداح ا نتماااو ا لياااو لااار ا مك ااااال جامعياااو الةاااوينيو اااام قوااااو ااام (مك اااو
الجامعااااو ا ساااا ميول مك ااااو جامعااااو ا قتاااامل مك ااااو جامعااااو ا ف اااار)ماااا اااا تتلياااا
مقومااااال تلااات المرا ااام ماااد تاااواار ا مكانااااال ال فماااو ال ااام تجعللاااا تقااوح لاااد ا ماا إعاااداد
اااا المةاا ديدل عاا النتااااح
تتااامي م العاااو قنتماااو المك ااااال المةاا خدمول ماااا تر ااام علااام
الدرعااام للدلاااا ال اسا ا خدمت الد اساااو المااانل المةاااتم الميااادانم لايع مااااد سااات قد اال لجمااا،
ال ياناااااال تمرلاااات ااااام قا مااااو المراجعااااو لمعااااالير ا نتمااااو ا ليااااو را دلااااال سااااج قتاااار
مةاااا خ دمم الدلااااا ا ا ليااااول ساااا و اساااا ياناال لمر اااام التاساااا ا لاااام لمااااد اق المك اااااال
خسااااق ققةااااملا للعااااملي للمةا ا ديدل .توةااالت الد اساااو إلااام مجموعاااو يااار ما ا الن اااا ل
منلا:
 تد قاااار ا نتمااااو الاااار ا لل واااااات ماااا ،المعااااالير الد ليااااول لخلااااو لعداااالا مااا قنتمااااو ارعيااااواملو ق ملداال مكملو.
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 نتاااااح مك ااااو الجامعااااو ا ساا ا ميو ا لاااام ق راااار ا نتمااااو توااقااااا ماااا ،قا مااااو المراجعااااو لنةاا ا و%57.7ل للياااه نتااااح مك اااو جامعاااو ا قتااام لنةا ا و %17.5ل ق يااارا مك اااو جامعاااو ا ف ااار
لنة و .%21.2
 تتةااا قداق مك اااو الجامعاااو ا سااا ميو لعاااد اسااا خداح النتااااح ا لااام الجدلاااد لنةااا و %53.7لقداق مك و جامعو ا قتم لنة و %71.2ل قداق مك و ا ف ر لنة و .%33.2
 ق راار المك اااال ال اام تلاا ل ااد ل عامليلااا علاام النتاااح ا لاام الجدلااد مك ااو ا ساا ميو لنةاا و%97ل ققلل مك و جامعو ا ف ر لنة و .%33
توةاالت الد اساااو الاام جملاااو ماا ال وةاااياال ماا قلرف اااا :توااولر ا نتمااو ا ليااو الااار ا ماا
وااااو العمااا المق رقااااو ل،لياااااال عمااا ااعلااااول إ سااااا العاااااملي ااااام مرا اااام التاسااا
ااا
اااراتل ل توًياااد لااارام ال عاااا ن
ا لااام إلااام الخاااا ج للد اساااو ال واااولر فلااااد ملاااا اتل
لاااي المك ااااال الااار ا اةاااو اااام مجاااا التوسا ا ول قيااااا قداق ا نتماااو ا لياااو الر ثاااو لنااااق
ع لااااام مواةاااااداال مقنناااااول لشاااااك د ي للوقاااااول علااااام اقااااا ،تلااااات ا نتماااااو توولر اااااا
لاس مرا .
 د اساااو قااااح للاااا ع اااد الكااارل الملاااد ( )5لعناااوان " اقااا ،الداا ك ال لياااو راام الدلرساااو ايلياااوالم ا اااار عاا ا ًرلاااات اين رناااات للمجموعاااااال العرليااااو ااااام المك اااااال دا اا ا الااااوً العرلاااام
ا جااااهل ماا ا اا ا د اساا ا و ميدانيااااو علاااام عينااااو ماا ا المك اااااال مكونااااو ماا ا ( )32مك ااااو
موفعاااو علااام ( )12د لاااو عرلياااو قجن ياااول لاسااا خداح المااانل المةاااتم الوةااادمل تااا جمااا،
المعلوماااااال ماا ا اا ا اساا ا انو ت داااام معلوماااااال عاا ا المك ااااو إجااااراقاال الدلرسااااو ا ليااااو
ايلا.
قاااد توةااالت الد اساااو الااام مجموعاااو ما ا الن اااا منلاااار اسا ا خداح المك ااااال العرلياااو الدلاااا ا
التاسااااوليو لنةاا ا و  %91ل اساا ا خداح المك اااااال العرليااااو ا جن يااااو قواعااااد الدلرسااااو اينجلااااو-
امرلكياااو لنةااا و  %95ل تتاااني دلاااوي العشاااري لنةااا و % 33ل للياااه تتاااني الكاااونغرا
لنةااا ا و  %29ل تتاااااني دلاااااوي العشاااااري العاااااالمم لنةااا ا و  .%1ماااااا تةااا ا خدح المك ااااااال
العرلياااااو نتااااااح اياااااات لنةااا ا و %21ل للياااااه الميناااااالملس لنةااا ا و  .%15ا ةااااات الد اساااااو
ل وولر انتمو ال شغي ايلم توولر انتمو الد ك ال ليو راام.
 د اساااو ا ااار قااااح للاااا قةا ا ةاااال متماااد علااام ( )9قاااو " اقااا ،اسا ا خداح الدلرساااو ا لياااواااام المك ااااال قلعرلياااو د اساااو ميدانياااو علااام مك اااو جامعاااو العلاااوح ال قاناااو توةااالت الد اساااو
الاام اناااه توجااد الرساااو اعاااا الي ااي لكاا ي توجاااد تم لااد الااام ماااا تةاا خدح المك اااو نتااااح
دلاااوي العشاااري  12لا اااااو الااام الدااا ك ايسااا ناديل قواعاااد الدلرساااو اينجلاااو -امرلكياااول
لرنااااام ا اااااتل لكاا ا ق ال اقااااا ان اساا ا خداح المك ااااو للتاسااااو ااااام عمليااااو الدلرسااااو ي
تعناااام ال ااااو ايساااا غناق عاااا الوسااااا ال قليدلااااو .مااااا اث اااات الد اسااااو ان الملداااااال المتةاااا و
يااار مك ملاااو للمعاااالير .لجا ا الداااا تكملاااو نتااااح
ال ةاااجي ال المر ياااو تا ا الرسا ا لا لتاااو
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تقاااادل

ايااااات لشااااراق نةااااخو ال م لااااد ايلاااام ل كملااااو ال رنااااام
للمة ديد.
 د اسااااو عماااار اداا ا ا ( )21قااااو ايق ياجاااااال ال د ل يااااو ال فمااااو ي تاةاااايم الرسااااوالمةااا ق العااااملي اااام مك ااااال مج مااا ،المعرااااو العماااانم" ال ااام ااادات إلااام الوقاااول علااام
مااااد إلماااااح المدلاااارا ااااام مك اااااال المعراااااو لااااالمج م ،العمااااانم لالم ول اااااال التاليااااو ل و ياااات
الةياسااااال المعاااالير ا لد لياااول تتدلاااد الدجاااو لل عااارل علااام اق ياجااااتل ال د ل ياااو المتاااممو
علااام قساااس علمياااو .شااادت الد اساااو ما ا ا ا اسا ا انو تا ا تتاااميملا تقةااايملا إلااام ثا ا ا
متااااا عاا ا جااااود اجااااو ااااام تتدلااااد الماااادا ايساا ا نادلول المااااا ايساا ا ناديل عااااما
ال اقا ئلت ل ا ر اس خداح ا نتمو ا ليو ام المك اال.
ماااا قااااددال الد اسااااو قاجااااو المدلرسااااي إلااام تتاااامي لاااارام ترتكاااام علاااام ارلاااار
ااااااراد ( )FRBR&FRADالدااااار ب لاااااي القواعاااااد الجدلاااااد قواعاااااد الدلرساااااو ا نجلاااااو
ااا ل اااام تو يااات
قمرلكياااول لماااا اااام ئلااات ال عااادل ال الخاةاااو لماااا  .12ق اااد الجميااا،
القواعد الجدلد ( )RDAلعد قن ل لقوا ال د ل الكاام.
 قماااااا د اساااااو  )22(ARINOLااااادات إلااااام تتدلاااااد مةاااا و تااااااثير تكنولوجياااااا المعلومااااااالايتتاااااايال علااااام الدلرساااااو ال تاااااني ل لال ا اااااد مااا ا معاااااد اع مااااااد نشااااار تكنولوجياااااا
المعلومااااال ايتتاااايال إلااام ااادماال اااام الدلرساااو ال تاااني ل تتدلاااد ا ثاااا الم رت اااو ما ا
ق ا ا تكنولوجياااا المع لومااااال ايتتاااايال علااام الدلرساااو ال تاااني ل المعوقااااال ال ااام تواجاااه
اااادماال الدلرسااااو ل و يقلااااا تكنولوجيااااا المعلوماااااالل ال عاااارل علاااام ال تاااادلاال ال اااام تدر اااالا
الةا ا الممكناااو لل غلا ا عليلاااا.
تكنولوجياااا المعلومااااال ايتتاااايال علااام الدلرساااو ال تاااني
اااا ،اساا ا يان توفلعااااه علاااام عشاااار جامعاااااال عشااااوا يا ااااام
ل تقياااات ق اااادال الد اسااااو تاا ا
ااار نيجيرلاااا تا ا ا يا اااا عشاااوا يا ما ا ا ا جامعاااو .تا ا توفلااا ،ماااا مجموعاااه 213
جناااو
ايساا ا ياناال ااااام قااااي تاا ا اساا ا رداد 211ل لال ااااالم لمراا ا معااااد اساا ا جالو  .٪79تاا ا تتلياا ا
ال ياناااااال لاساا ا خداح  ABLESال كاااارا النةاا ا المئولااااو .شاااادت الد اسااااو قن  %17ماا ا
المك ااااااال تااااااثرال ل كنولوجياااااا المعلومااااااال ايتتاااااايالل مماااااا لاااااد علااااام نةاااا و ق رااااار ماااا
الم وساااكل اقاااد قةااا ا ااا قلداااا قن تكنولوجياااا المعلومااااال ايتتاااايال لاااه تااااثير علااام
اةاااو اااام جوانا ا المشاااا و لاااالموا دل التاااد ما ا افد اجياااو الجلاااودل
الدلرساااو ال تاااني
الدقااااو ااااام ايساا ا رجاو .مااااا شااااد ت الد اسااااو قساا ا ا عاااادح اع ماااااد تكنولوجيااااا المعلوماااااال
ايتتاااااايال اااااام ال تاااااني الدلرساااااول تمرلااااات اااااام تكلداااااو التااااايانول تكلداااااو تاااااد ل
المااااوردي ل عاااادح تااااوار ليئااااو عماا ا مناساا ا ول ةاااايانو النتاااااحل اينقواااااو الم كاااار لل يااااا
الكلرلاااا م .توةااام الد اساااو ل ليئاااو التااار ل لنجااااا قمناااو قتم اااه الخااادماال المك ياااول لماااا
الدلرسول تعيي الموردي تد ل ل .
ايلا ال تني
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 1.1خالصة الدراسات السابقة ومقار تها بالدراسة الحالية
تعااااددال الد اساااااال ال اااام تنا لاااات اقاااا ،الدلرسااااو ااااام المك اااااال اماا ا اا ا تتلياا ا
الد اساااااال الةااااالقو مقا ن لااااا لا اااادال الد اسااااو التاليااااو اداااام اللاااادل الم علاااات لمااااد إساااالاح
تكنولوجيااااا المعلوماااااال ايتتااااايال ااااام اااادماال الدلرسااااو اتدقاااات جمياااا ،الد اساااااال لمااااد
ق ميااااو تدعياا ا د اين رناااات ااااام إجااااراقاال الدلرسااااول اقااااد ت ااااي قن تكنولوجيااااا المعلوماااااالل
ماا ا اا ا ال عاماا ا الم ا اااار ماااا ،قد اال الدلرسااااو ايلك ر نيااااو تةاااال ااااام ساااارعو اينجاااااف
الجاااود اااام العما ا ل ال وسااا ،اااام الرساااو متااااد المعلومااااالل تكيا ا المدلرساااي مااا ،ال يئاااو
ايلك ر نياااول المةااااا مو اااام تقليااا ال كلدااااو اااام الدلرسااااول تااااواير للوقااات الجلاااادل توااااولر
الملا اال الملنيو للمدلرسي لما ل واات م ،ال وو اال ال كنولوجيو لتقت انةياليو للعم .
قمااااا ايمااااا ل علاااات للاااادل الد اسااااو ال م مراا ا ااااام ال عاااارل علاااام مااااد إلماااااح معراااااو
ا تاةااام الدلرساااو لااااد اال الدلرساااو ايلك ر نياااو الم اقاااو ع ااار اين رناااتل ااااان الد اسااااال
الةااالقو عملااات علااام د اساااو نةاا و ايساا خداح اين رنااات اااام إجااراقاال الدلرساااو لشاااك عااااح الاا
تتاااادد قد اال الدلرسااااو لعينلااااا تمرااا اةااااو ااااام د اسااااو ا ااااد لعقااااو ( )21قااااا ال ةاااااح
( )22ل قمااااا الد اسااااو التاليااااو اقااااد سااااعت لل وةاا ا لمااااد عاااام إلماااااح المدلرسااااي لاااااد اال
الدلرساااو ا لك ر نياااول ايماااا ل علااات لمعرااااو د جاااو الاااوعم لاااد ا تاةااام الدلرساااو لمعاااالير
الدلرسااااو الجدلااااد م ول اااااال تو يقلااااا .اااااان الد اسااااو الوقيااااد ال اااام تورقاااات للمو ااااوو اااام
د اسو عمر اد ا (.)23
ايمااااااا ل علاااااات لااااااال عرل علاااااام ا د ا المةاااا ا ق ليو ي تاةاااااام الدلرسااااااو ااااااام
المك اااااالل اقااااد تنا لاااات لعااااي الد اساااااال اا ا ا الجاناا ا تمراا ا ااااام د اسااااو جامعااااو إناااادلانا
ايمرلكيااااو ( )21مااا ااا ال ر ياااام علاااام د اسااااو المةااا ودعاال الرقميااااو لالمك اااااال الجامعيااااو
د المدلرساااي اااام تنتاااي المعلومااااال للاااا .لقاااد ااامال الد اساااو التالياااو علااام ا ا ا الجانا ا
لشااك ق راار تعماات م ا قج ا ال عاارل علاام ق ا ايد ا ال اام لمك ا قن لقااوح للااا المدلرسااي ااام
ر ال يئو الرقميو.
ما ا ناااا االد اساااو التالياااو لمشااايئو ا س داااي الااام الد اسااااال الةاااالقو اااام الكشا ا
عااا اقاااا ،الدلرساااو ااااام ا ادلمياااو ال عامااااو لةااالونو عمااااانل مااا ااا ال عااارل علاااام د
تكنولوجيااااا المعلوماااااال ايتتااااايال ااااام اااادماال الدلرسااااو لالمك اااااالل مااااد إلماااااح معراااااو
ا تاةااام الدلرساااو لااااد اال الدلرساااو ايلك ر نياااو الم اقاااو ع ااار اين رناااتل د جاااو الاااوعم
لاااادلل لمعااااالير الدلرسااااو الجدلااااد م ول اااااال تو يقلااااال ا د ا المةاا ا ق ليو ااااام ااااوق ال يئااااو
الرقميو.
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ثا ياً :اإلطار النظري للدراسة
 1.1مور تكنيليجيا الم ليمات واالتصاالت في خدمات الفهرسة بالمكتبات
تمرا ا تكنولوجياااا المعلومااااال ايتتاااايال جانا ا متاااو ي ل واااولر جميااا ،العلاااوح اااام
المعراااو ال شااارلول ا عماا علااام توااولر الملاااا االل قداا ال يانااااال تخملنلااال اااام دااا ،عجلاااو
ال نميااااو المةاا ا دامو سااااد الدجااااو الم ناميااااو لااااي المج معاااااال الشااااعو ل النااااا التاجااااو الماسااااو
ل وجيللاااا اااام ايتجاااا التاااتي مااا قجااا تتةاااي ققاااوا المج مااا ،ال نمياااو ال شااارلو .تقااادح
ال كنولوجياااا نلجاااا تنمولاااا ل اااواير المعلومااااال الوةاااو إليلاااا مااا قي مكاااان اااام العاااال لاقااا
قلةااااار ال ن يجاااااو ال تاااااو الرقمااااام العاااااالمم الااا ا ي لاااااد سااااااعد علااااام تااااادات
ال كاااااالي
المعلوماااااااالل تنقاااا ا قا المااااااا الدكااااااريل المن جاااااااالل توااااااولر تكنولوجيااااااا المعلوماااااااال
ايتتاااايال تلعا ا د ا قاساااما اااام إعااااد يكلاااو المك ااااالل اااام ال تاااو ما ا العمليااااال تع ماااد
علااام ا نةاااان إلااام الميكناااو اا ا م معالجاااو ال يانااااال المعلومااااال لكاااااو ق اااكا قناااواو متااااد
المعرااااو ال شااارلول ا ا ا ا ال واااو اال ساااا مت اااام ال ااااثير علااام الرساااو تتا اني الماااواد
المك يو ام المك اال(.)23
اااامنلا اااادماال الدلرسااااو تماااار لالعدلااااد ماا ا
لاا ا ر  )27( Byrdقن المك اااااال ماا ا
ال تااادلاال ن يجاااو لل واااو اال ال كنولوجياااو ال ااام ااالدتلا متااااد المعلومااااال ما ا قياااا ق اااكاللا
قنواعلا:
 فلااااد الشاااراق اااام متااااد المعلومااااال الم اقاااو علااام ا ن رناااتل اينخداااا المةا ا مر اااامالمتاد المو وعو.
 النمااااو الم ةااااا و لمتاااااد المعلوماااااال المد وقااااو المتااااد ال اااام قةاا ا تت تشااااك متاااادمعلوماال مل لد ال اقري المك اال علم قد سواق.
 تندياا ا العدلااااد ماا ا المةاا ا ودعاال الرقميااااو المؤسةاااايو لاااادع الوةااااو التاااار الاااام المعلوماااااالالتداظ عليلا.
 راار المشااا ل ،الرقميااو ال جا لااو ال اام قةاا تت تقاادح اادماتلا لاادل عاا المك اااال للوةااوإلم المعلوماال ع ر ا ن رنت.
 ال وو اال الجدلد ام تقدل دماال م نوعو ل ل يو اق ياجاال ئ ي ايق ياجاال الخاةو. انخدا الدع المالم لشك مة مر للمك اال. فلاااااااد ايع ماااااااد علاااااام المااااااو دل النا اااااارل الخااااااا جيي للتتااااااو علاااااام الخاااااادماالالمن جاال.
 ،المجموعاال المناس و.
 ال ر يم علم اق ياجاال المة ديدلكو ا ن رنت.
 -ا ميو المة مر للدلا ا علم الخك الم ا ر م
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اا اا ال تاادلاال تاادعو التاجااو الماساااو إلاام ااراال داااقاال ااام الدلرسااو تدعياا
ال كاا ال المك ياااول علاام المدلرساااي العماا اااام ليئااو م واااو ل ساا داد ماا تقنيااو المعلومااااال
تدعياا ا ال واةاا ا العلماااام لياااانل ل ايساا ا داد ماا ا الدلرسااااو ال عا نيااااو .المدلرسااااي يلااااد قن
لكونااااوا ال ع ااااي الر يةااااي ااااام ال تاااادي لل تاااادلاال ال اااام تواجللااااا المك اااااال اةااااو ايمااااا
ل علااات لااا جراقاال الدلرساااو ال تااااني ل ااااام الجانااا ئاتااااه علااام إدا اال المك اااااال قن تعمااا
اااا ،اااارا اال ماااا ،مؤسةاااااال ق اااار ل اااااد الخ ااااراال الكداااااقاال لااااي المدلرسااااي
علاااام
اااراتل إلااام قلعاااد مااا ماااا 12ل ل تقيااات ال شاااا المعراااامل الجاااود
ل وساااي ،مااادا ل
ام ا جراقاال الدنيو ام المك اال.
لا ا ر متماااد ا تااام ع اااد اللاااادي ن يلاااه ليداااو ( )29العدلاااد ما ا ا د ا ال ااام لمكا ا
قن تؤدللاااااا تكنولوجياااااا المعلومااااااال اااااام ا نشاااااوو ق العمليااااااال الدنياااااور ا تاقاااااو ايلك ر نياااااو
لدلااااااا ا المك اااااااال ل ال اااااااد ق ال شااااااا لال ةااااااجي ال ال ليوجراايااااااو ايساااااا نادلو لااااااي
المك اااااالل ايساا ا داد ماا ا الدلرسااااو المنقولااااو ال اااام تةاا ا ديد ماا ا ال قنياااااال ال اااام قتاقاااات قواعااااد
ال ياناااااال ال ليوجراايااااو الدااااخمو مراااا  World Catلاااا OCLCل اي اااا را ااااام قد اال
المدلااارا ايلك ر نياااو ال ااام تع ااار قدا عما ا م كاما ا لجمااا ،الكريااار ما ا قد اال العما ا الم علقاااو
لالدلرساااو ال تاااني ل لا اااااو إلااام الكريااار ما ا الااار الك الموةااالو إلااام العدلاااد ما ا ا د اال
ا ااار الم اقاااو ما ا ا ا مواقااا ،ق ااار ساااواق انااات مجانياااو ق تت ااااج الااام ا ا ا را  .ما ا
مرا ا لمك اااو الكاااونجرا LC Cataloger's Desktopل لنااااق الملدااااال ايسا ا نادلو علااام
اا كو اين رناااتل ايساا داد ماا الملدااااال ايساا نادلو ا لياااو للمك ااااال الك يااار مراا ملاا اسا ا ناد
مك و الكونجرا.

 1.1م ايير الفهرسة في ةيء البيئة الرقمية
ااااعت ثااااو المعلوماااااالل فلاااااد النشاااار ايلك ر ناااام المك اااااال قماااااح العدلااااد ماا ا
ااا ،ال يانااااال
ال تااادلاالل تمرلااات ااا ال تااادلا ال اااام منلجياااو تنتاااي متااااد المعلومااااال
الوةااااديو المناسااا و ال اااام تل اااام اق ياجاااااال المةااا ديدل ل ن يجااااو للااا ال وااااو اال المعوياااااال
اقاااد رلااارال العدلاااد المعاااالير النماااائج الم وااقاااو مااا ،النشااار ا لك ر نااام ماااا ت عاااه ما ا رلاااو
المتاااااد ا لك ر نيااااو ال اااام قةاا ا اي ماااااح للااااا ق راااار ماا ا المتاااااد المو وعااااو ماا ا ق اا ا
المةا ا ديدل ل اجااااق ا مااااح المك ااااال ل نتيملاااا تةااالي الرجاااوو إليلاااا تااارج لتلاااو العدلاااد
ماااا المعااااالير النمااااائج علاااام ا اااا ل ق اااااداالا انواعلااااا .اتلاااارال العدلااااد ماااا المعاااااالير
النمائج ال م تلدل إلم تواير إتاقو المتاد ايلك ر نيو م تلت المعالير:
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 1.1.1الميتاماتا Metadata
ل واااااو قساااااالي النشااااار ا لك ر نااااامل رلاااااو متااااااد المعلومااااااال علااااام الخاااااك
الم ا ااار ع ااار ااا كو اين رناااتل توجاااه المك ااااال مرا ااام المعلومااااال نتاااو اق نااااق المتااااد
ايلك ر نياااول قد الااام رلاااو تتااادلاال عق ااااال يااار تواجللاااا ققةااااح الدلرساااو اااام المك ااااال
ايمااا ل علااات لواارب تنتيملاااا ةاادلا لماااا لداام الوةاااو الةاارل ،ايساا داد القتااو منلاااال
اتلاار لمااا لةاامم متااول المي اداتااال الاا ي لمراا ااام اقاا ،التااا متااول ماارادل للدلرسااو
او يعااااو عمللمااااا م شاااااللو لتااااد مااااال لكماا ا الداااارب ااااام ً يعااااو متاااااد المعلوماااااال المااااراد
معالج اااه االمي اداتاااا ئاال ع قاااو لالم تااااد الم اقاااو علااام ا ا كو اين رناااتل قياااا قن المي اداتاااا
ق رااار دااااق اااام معالجاااو ا ا ا الناااوو ما ا متااااد المعلومااااالل لا اااااو قن منشا ا المي اداتاااا
لمكا ا قن لكاااون ما ا يااار قمنااااق المك ااااالل إي قن ا ا ا ي لشاااك عاما ا اااارب يااار اا مكانياااو
قن لةاااا الم ختتاااي لالمك ااااال اااام لنااااق ةااايا و تيجا اان المي اداتاااا اااام الكا نااااال الرقمياااول
ايا ا ر متماااد ا تااام ع اااد اللاااادي ( )29قن ق جاااه ال شااااله لاااي الدلرساااو المي اداتاااا اااام قن للماااا
ندااااس اللاااادل ااااام تقاااادل الوةاااا لمتاااااد المعلوماااااالل قن عناةاااار المةاااا خدمو لكليلمااااا
م شااااااااللو اااااااالعنوانل الوةاااااا المااااااااديل المؤلاااااا ل الكلمااااااااال المد اقياااااااول الوةااااا ا
المو اااوعمل قن ق جاااه اي ا ا ل تقااا ،اااام ما ا لنشا ا المي اداتاااا ( يااار الملنياااي اااام مجاااا
المك اال) لمائا تنش (ي شال المتد ليس للوة اقك).

 1.1.1المتطلبات اليظيفية للتسجيالت الببلييجرافية
)Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR
نشااااار ايتتااااااد الاااااد لم لجمعيااااااال المك ااااااال مؤسةااااااتلا (إااااا ) اااااام عااااااح 2995ل
الم ول ااااال الوريدياااو لل ةاااجي ال ال ليوجرااياااو ال ااام ال اااا ماااا لشاااا إلااام تقرلر اااا النماااوئج
الدكاااري لالمخ تااار "إل آ لااام آ  "FRBRلعاااد النماااوئج متا لاااو ل و يااات اكااار النماااوئج
الم اااارالك ق الم ماساااات لمخ لاا ا العااااال ال ليااااوجراامل لع اااار النمااااوئج عماا ا اكااااري لاااايس
تتااااميما لرمجيااااال ق لنيااااو تةااااجيلو ق معيااااا مت ااااو ل الااااو لتتاااار الكياناااااال ااااام العااااال
ال ليوجراام لعم علم جمعلا ام مجموعاال لناق علم را دلا ق قد ا ا.
ماااااا لتااااادد الختاااااا ب الةاااااماال المرت واااااو لكااا ا ياااااان دا ااا ا ااا ا مجموعاااااهل
لا ااااااو إلاااام تتدلااااد ال ملاااااح ال اااام لقااااوح للااااا المةاااا ديد عنااااد اساااا خدامه قد اال اساااا رجاو
المعلومااااااال ال يانااااااال ال ليوجرااياااااو .ماااااا لقااااادح النماااااوئج رلواااااو لختاااااا ب ااا ا ياااااان
لع قاتااااااه لملاااااااح المةاااا ا ديد .لقاااااادح توةااااااياال إج ا لااااااو لجاااا ا تداااااامينلا ااااااام ال ةااااااجيلو
ال ليوجراايااااو .لشااااك عاااااح اااااان النمااااوئج لتاااادد ق لاااا ،ملاااااح للمةاا ا ديدل ثاا ا ا مجموعاااااالل
العدلد م الختا ب الع قاال القا مو لي الكياناال ال م سن نا للا يققا.
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ااام المةا ا ديدل الا ا ا لع ماااد علااام نتا ا ايسا ا رجاول قاااد تلا علااام ال عااارل علااام
ل تقيااات
الع قاااااال الموجااااود لااااي متاااااد المعلوماااااال ايساااا داد منلااااال تمريللااااا ااااام ال ةااااجي ال
ال ليوجر اايااااااول اماااا ا الداااااار ي تداااااامي ال ةااااااجي ال ال ليوجراايااااااو لال وةااااااي الممراااا ا
للكيانااااال لختا تااالا الع قااااال ايماااا لينلاااا .لال اااالم ااااان ارلااار FRBRلقااادح نماااوئج داق
ملاااااح المةااا ديد لمةاااااعدته ااااام ا لتااااا اا ا ال ةااااجي ال ال ليوجراايااااول اا ا ا لةااااا ااااام
الاااارلك لااااي المتااااولتاال الرمااااوف ااااام ال ةااااجي ال ال ليوجراايااااول للاااادل تقاااادل معلوماااااال
ام الا سنا.
قاد للمة ديدل قثناق إلتا
ق ياارا اااان اا ا النمااوئج ااان لااه ا ثاار الك ياار ااام توااولر م اااد لااا لس للدلرسااول
ان له ا ثر ال ال ام توولر قواعد ة المتاد الوةو إليلا .RDA

 1.1.1المتطلبات اليظيفية للبيا ات االستنامية
)Functional Requirments for Authority Data (FRAD
ةااااد ااااام عاااااح  1119اااام جلااااود جماعااااو العماا ا لقةاا ا الداا ا ك ال ليااااوجراام
ال اااال ،لا ا (إاا ا  )IFLA :ل لعاااد نموئجاااا تتاااو لا ق نترلاااال للااادل الااام تاااواير إًاااا عما ا
للقيااااح للم ول ااااال ال وريدياااو لل يانااااال ايسا ا نادلول ال فماااو لااادع الدا ا ك ايسا ا نادي ساااواق علااام
المةاا و الااوًنم ق الااد لمل اا ا النمااوئج لر اام علاام المةاا ديدل ل قيااا قاادد عااد عناةاار
تلا ا المةا ا ديدل لعاااد النماااوئج ام اااداد لنماااوئج FRBRل الاااو لشا ا م علااام ا ا الكيانااااال ال ااام
تن مااام إلااام المجموعااااال الر ثاااو المشاااا إليلاااال لولااات عليلاااا جميعاااا الكيانااااال ال ليوجرااياااو
لداااي إليلاااا الكيانااااال المتااادد ال ااام ت علااات لالدا ا ك ايسا ا نادي .لقااادح ا ا ا النماااوئج إًاااا ا
ا اا ا ال تدلااااد ال نيااااو للع قاااااال لااااي ال ياناااااال ال ليوجراايااااو ال ياناااااال ايساا ا نادلو لولااااا
لاق ياجاااااال المةاا ا ديدل  .قيااااا لوجااااد نااااوعي ماا ا المةاا ا ديدل مااااا :المةاا ا ديد النلااااا م الاا ا ي
لةا ا خدح ال يانااااال ايسا ا نادلو ما ا ا ا الملدااااال ايسا ا نادلو ق يااار م ا ااار ما ا ا ا نقااااط
الوةاااااو اااااام الدلاااااا ا ال ليوجراايااااااالل المةااا ا ديد (المدلااااارا) الااا ا ي لةااااااعد المةااا ا ديد
إنشاق ةيانو ال ياناال ايس نادلو)11(.
النلا م م

 1.1.1المتطلبات اليظيفية لبيا ات الميةيع االستنامية
Functional Requirements for Subject Authority Data
)(FRSAD
لقااااادح ااااا ا النماااااوئج إًاااااا ا ا ااااا ال تدلاااااد ال نياااااو لااااارلك ليانااااااال المو اااااوو
ايساااا نادلول قي ال يانااااااال ال ااااام ت نا للاااااا ا عماااااا لاق ياجااااااال المةااا ا ديد ماااا اااا ال يانااااااال.
لال ااااالم ايقاااادح النمااااوئج توايرمتاااادداال ا ااااتول ا ًااااا المرجعاااام لل ياناااااال ئاال الع قااااو
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لال ةاااااجي ال ايسااا ا نادلو للمو اااااوو ال ااااام تخدااااا ،يق ياجااااااال مةااا ا خدمم تلااااات ال يانااااااالل
المةاااااعد ااااام إجااااراق تقيااااي مكانيااااو ال شااااا ااااام ال ةااااجي ال ايساا ا نادلو للمو ااااوو علاااام
المة و الوًنم ق الد لم.
لةعم ن لمك المة ديد م تتقيت ماللم:
 ال تاااااا عاااا مو اااااوعا اقاااااد ق ق رااااار ماااا المو اااااوعاال  /ق تةااااامياتلا ال ااااام ت واااااالتعه المة ديد لاس خداح الختا ب الع قاال.
معاس راتيجيو ق ر ط ال تا ال ي
تتدلاااااد مو اااااوعا  /ق تةااااامي ه اع ماااااادا علااااام تا تاااااه ع قاتاااااه (قي قن لميااااام لااااايمو ااااوعي ق ق راااار ق تةاااامياال للااااا تااااا ب مشاااااللو ل ا ااااد قن المو ااااوو المناساا ا ق
تةمي ه قد جد ا.
لخ ااااا مو ااااوعاال  /ق تةاااامي ه المناساا ا و يق ياجاتااااه (قي لخ ااااا ق لااااراي لناااااق علاااامم ول اته اق ياجاته).
لة كشاا ا الع قاااااال لااااي المو ااااوعاال  /ق تةاااامياتلا( قي لة كشاا ا الع قاااااال ماا ا قجاا ا قنلدل لنيو المجا المو وعم متولتاته) (12ل )11

 1.1.1وصف المصامر واليصيل إليها
)Resource Description and Access (RDA
لعاااد التااااا د اسااااال تجاااا عملياااو ت اااي عااادح قاااد قواعاااد الدلرساااو ا نجلاااو-
قمرلكيااااو علاااام الوةااااو يق ياجاااااال المةاا ا ديدل ل لاا ا تعااااد قاااااد علاااام المعوياااااال الم علقااااو
لمتااااد المعلومااااال ا لك ر نياااول اتلااارال التاجاااو الااام قواعاااد جدلاااد تةااا وي ،موا اااو ااا ا
الكاا ا اللا اااا ماا ا المعلوماااااال اللتاااااب لر اا ا ال وااااو ال كنولااااوجم الةاااارل ،اكااااان ال وجااااه
ةااادا قواعااااد جدلااااد للدلرسااااو تةااا وي ،موا ااااو ااا ا ال وااااو تكاااون مرنااااو م وااقااااو ماااا،
تكنولوجيا المعلوماال التدلرو اكان العم علم اةدا .RDA
ةاااااااد معياااااااا  RDAلعاااااااد ةاااااااد الم ول ااااااااال الوريدياااااااو لل ةاااااااجي ال ال ليوجرااياااااااو
)Functional Requirements for Bibliographic Records(FRBR
اااا ،إًااااا عماا ا لاااانب لو ااااوا دقااااو علاااام المعلوماااااال ال اااام لن غاااام قن تقاااادملا
للاااادل
ال ةاااجيلو ال ليوجرااياااو ل ل يا او اق ياجااااال المةا ا ديدل  .ثيقاااو الم ول ااااال الوريدياااو لل ةاااجي ال
Functional
Requirements
for
Authority
ايسااااااا ا نادلو
) Records(FRARلتاااد اااااتي الاااوثيق ي ل جاااااقال اكااار إةاااادا تقناااي جدلااااد للدلرسااااو
لع ماااد لتااادو قساسااايو علااام ماااا د للماااا ماا قاكاااا م ااااد ل ماا ناااا ت لاااو ال اكااار ال قناااي
الجدلد.
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لمكااا تعرلااا معياااا ةااا المتااااد الوةاااو إليلاااا  RDAلانلاااا " مجموعاااو
ماااا ا اي اااااااداال ال عليماااااااال الم علقااااااو لكيديااااااو ا يااااااا ةاااااايا و ال ياناااااااال ال ليوجراايااااااو
ايسا ا نادلو ال ااام تةااال اااام ةا ا متااااد المعلومااااال الكيانااااال المرت واااو للاااال توثيااات ماااا
لينلا م ع قاالل للدل تمكي المة ديدل م ا شاالا الوةو إليلا لإلااد منلا)12( .
لقاااادح معيااااا ةاا ا المتاااااد الوةااااو إليلااااا منتااااو ا جدلاااادا ل ناااااق الع قاااااال
الااام مقاللاااو اق ياجااااال
ال ليوجرااياااو ال ةاااجي ال ايسااا نادلول ال ااام تلااادل اااام المقااااح ا
المةااا ديدل ل اعاااداد ااا كو مااا الع قااااال ال ليوجرااياااول التتاااو علااام المعلومااااال لةااالولو
لةاااار لشااااك قدبل الاااارلك لااااي الاااارا المك ااااو اا ا كو المعلوماااااال الد ليااااو (اين رناااات)ل
سااااالولو التتاااااو علااااام متااااااد المعلومااااااال مااااا ،تعااااادد ا اااااكا ا ناااااواو ير اااااا مااا ا
المميماال الملاح.
ق ياااارا إن اا ا النمااااائج المدا يميااااو اةااااو الر ثااااو اي ياااار منلااااا تقاا ادح ا ساااااا
النتاااري المنوقااام لدلا ا العاااال ال لياااوجراام ما ا ا ا لغاااو اااا عو مع ااارل للاااا عالمياااا .قن
اا ا النمااااائج تقاااادح المكوناااااال المد اقيااااو لل ياناااااال ال ليوجراايااااو ايساا ا نادلو ال اااام تمراا ا اا ا ا
العااااال ال ليااااوجراامل ماا ا اا ا تتدلااااد للكياناااااال الختااااا ب الع قاااااال لينلااااا ااااام إًااااا
لولااا ا ا ل تقيااااات ملااااااح المةااا ا ديد تمكيناااااه مااا ا اس كشاااااال ااا ا ا الكاااااون ا شاااااال متااااااد
المعلوماال الوةو إليلا التتو عليلا.
 1.2قد ا المدلرسي ام وق ال يئو الرقميو
تتااادثت الكريااار ماا الد اسااااال عاا مةاا ق الدلرساااو اقعلاااال افداد اا ا الجاااد مااا ،الملااااد
المةاا ا مر ااااام متاااااد المعلوماااااال الم اقااااو علاااام اا ا كو اين رناااات الاا ا ي لااااد قد إلاااام
ال اقري .
انكماش ام ق ميو الا ا المك اال للو
اتلااارال عاااد جلااااال نتااار قاااو مةا ا ق الدلرساااو المدلرساااي قياااا لااار ارلااات قن د
المدلرسااااي تغياااار ل ل يااااو اق ياجاااااال المةاا ا ديدل ااااام اا ا ا العتاااارل يلااااد ماا ا اا ا ا ال غيياااار
للمنااةاااو اااام ساااوب المعلومااااال .لينماااا لااار آ ااار ن قن د الدلرساااو قةا ا ق رااار ق مياااو اااام
العتر الرقمم.
اااااام تقرلااااار لمك اااااو الكاااااونجرا قعاااااد اوسااا ا ير  )13( Fosterلااااار قن مةااا ا ق
ااا كو اين رناااتل
الدلرساااو سااايكون اااام الدلرساااو ال عا نياااو علااام النوااااب الاااد لم مااا ااا
اا ا ماااا تؤ اااد د اساااو  Arinolaآ ااار ن ( )11ما ا قن تقاسا ا الماااوا د اااام قنشاااوو الدلرساااول
لع اااار تتاااادي لواجااااه المك اااااال إي قنااااه ااااام ندااااس الوقاااات اتجااااا مؤ اااار إلجااااالم ااااام تقاساا ا
ال شا لالمعراول من ،ايفد اجيو ام الدلرسو ال تني .
لينماااا لااار ميشاا جو ماااان ( )13قن العتااار الرقمااام ارةاااو للمدلرساااي ل واااولر الا سااال لماااا
دماال مك و المة ق .
ل ناس لرام
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قمااا متمااد ا تاام ع ااد اللااادي ن يلااو ليدااو جمعااو ( )17اياار قنااه يلااد ماا إعاااد تنتااي
ا قةاااح إعاااد يكل لااا ل واااات ماا ،ال يئااو ا لك ر نيااو لتيااا ت ناساا ماا ،ال وجااه التااالم نتااو
ايع ماااااد الم مالااااد علاااام المتاااااد الخا جياااااو ااااام الدلرسااااو ال تااااني ل تعاااادد الوراااااا
ال ختتاااايو الجدلااااد للعاااااملي ل تتااااو ا ااا مااا إنجاااااف الدلرسااااو إلاااام تر ياااام ياااار علاااام
ا دا إنشاق المي اداتا.
تعااااد الدلرسااااو  1.1لانلااااا تل اااامح ل ااااواير ايق ياجاااااال ال تريااااو لل اااااقري الد اسااااي
مااا ا ااا ا تعملااااام ا شاااااال المعلومااااااال ل واااااولر الاااااا ا المك ااااااال لماااااا ل وااااااات النتااااار
المةااا ق ليو للااااال قن ي لاااارت ك عمااا المدلرسااااي لدلاااارا المك ااااو ااااام ةاااايا ه الةااااالقو لااا
لايسا ا عانو لا مكانيااااال ال كنلوجياااو مرا ا متر ااااال ال تاااا ير اااال ا ا ا ل ولا ا المر ناااو اااام
ال عااااارل علااااام اق ياجااااااال المةااا ا ديد لولاااااا لالمعلومااااااال المناسااا ا ول مااا ا ناقياااااو ق ااااار
المدلرا ام دمو ال اقري )15(.
المشا و ام توولر لوالاال المك اال لما لدع د
الكرياااار ماا ا الد اساااااال تاااار تغياااار ااااام قد ا المدلرسااااي ل االمك اااااال ا ادلميااااو
ااايداال
تعما ا اااام الوقااات التاااالم علااام اسااا خداح ملاااا اال المدلرساااي اااام تواااولر لنااااق ا
الرقمياااو علااام ا ا كو اين رنااات ال ااام تشااام الن ااااج الدكاااري الرقمااام للجامعااااال لشا ا م قنواعاااه
ق ااااكالهل تكماا ا ًاااارب ايساا ا داد ااااام تنتيمااااه يكلااااو لمااااا لةاااال ااااام ايساا ا داد ماا ا ق اا ا
ااا ،ةا ا تلااات المتااااد لال يانااااال ال ليوجرااياااو المناسا ا و ال ااام
ال ااااقري الدا ساااي ل ايا ا
تتقاااات ق اااار نةاا ا و ماا ا ايساا ا دعاق ايساا ا داد ل ( )19ااااام د اسااااو جامعااااو إناااادلانا ا مرلكيااااو
قعاااد ا  Byrdآ ااار ن ( )21ما ا قن ال يانااااال الوةاااديو للماااواد اااام المةا ا ودعاال الرقمياااو تمرا ا
متاااو اتتاااا لل ااااقري الدا ساااي عناااد اسا ا خدامل للمةا ا ودول لوااات الد اساااو لاااي قاااد
المةااا ودو الرقمااام اااام تتقيااات ق داااااه لاااي ال يانااااال الوةاااديو الم دااامنو للماااواد الم اااواار ل
اكلمااا اناات ال يا ناااال ئاال جاااود عاليااو اناات ايساا داد ماا المةاا ودو ق رااار اعاليااو لةاال اااام
تتقيااااات ال واةااا ا العلمااااام لاااااي ال ااااااقري ل ماااا لااااااتم ق مياااااو د المدلرساااااي اااااام تنتاااااي
المعلوماال إ راجلا لتو مر يه لل اقري .
اااو ما ا المك ااااال مرا ااام المعلومااااال اااام
ن يجاااو ل عااادد اق ياجااااال المةا ا ديدل ل
تتق يااااات تلااااات الم ول ااااااال ايق ياجااااااال لماااااا لةااااال اااااام ايسااا ا داد القتاااااو مااا ا متااااااد
المعلومااااالل الناااا قةاا اقااا ،التاااا لدااار علااام المدلرساااي ل تواااولرا اااام ريداا ل تغييااارا
ااااام ملااااامل ماا ا مجاااارد مدلرساااام لواقاااااال معاااادي الااااا ا ااااام ليئااااو تشااااوللا العملااااو إلاااام
ق تااااا م معلوماااااال لقومااااون لا لتااااا ااااام قواعااااد ال ياناااااال المخ لدااااو للوةااااو إلاااام ن ااااا
ال تا ال م تل م اق ياجاال المة ديدل ام ليئو الرلك الش كم)22(.
لتلاااااو متااااااد المعلومااااااال ايلك ر نياااااو ال ااااام قةااا ا تت متاااااد المعلومااااااال
لل ااااقري اااام معتا ا ال ختتااااال العلمياااو اينةاااانيول لجا ا قن تقاااوح المك ااااال لدلرساااو
ا
تنتاااي متااااد ال معلومااااال الم اقاااو علااام ا ا كو اين رنااات ليةااال الوةاااو إليلاااال ي ل ااااتم
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ئلاااات إي ل ا ياا ا العاااااملي للااااال تعاااارلدل لااااال وو اال الم ققااااو ااااام يديااااو تنتااااي متاااااد
المعلوماااااال علاااام الخااااك الم ا اااارل اعلاااام المك اااااال قن ت اااادي اساا ا عداد ا ااااام تنتيملااااال ئلاااات
لايساا عانو لالمي اداتاااا ال ااام تعنااام لو ةاا متااااد المعلومااااال الم اقاااو علااام اا كو اين رناااتل
نلاا المعنيااي ل نتااي متاااد المعلوماااال اا علاام د الااو
قياااح قمناااق المك اااال للاا ا الااد
ق رااار ما ا يااار اااام ا ا ا الشاااانل ما ا ناقياااو ق ااار لمكا ا قن تةا ا ديد المك ااااال اااام تنتاااي
متاااااااد ا ايلك ر نيااااااو ماااا ا المي اداتااااااا الم ااااااوار لالمتاااااااد ايلك ر نيااااااو ال اااااام قنشااااااا ا
نا لولت عليلا الدلرسو المنقولو)21(.
الم رمجي
لااااالر ماا ا تعاااادد ا اق قااااو مةاااا ق المدلرسااااي إي قن اا ا ال غييااااراال ال اااام
اقااادث لا تكنولوجياااا المعلومااااال ايتتاااايال ساااا مت اااام فلااااد د المدلرساااي اااام العتااار
الرقمااامل إن ا لدااات المةاااؤ لياال اكللااا ا تةااال اااام تنتاااي المعلومااااال إلتااااللا للمةااا ديدل
يااااار
لالةااااار الوااااارل قسااااالللال اتلاااااو المةااااا ودعاال الرقمياااااو ساااااا اااااام للاااااو د
ااا ،الوةا ا المناسا ا لكاااااو متااااد المعلومااااال الم واجاااد للاااال
للمدلرساااي اااام تنتيملاااا
ل كياا ا الدلرسااااو ماااا ،ا د ا الجدلااااد ااااام العتاااار الرقماااام رلاااار قواعااااد الدلرسااااو الجدلااااد
ال ااام لولااات عليلاااا " ةاا المتااااد الوةاااو إليلاااا" ال ااام تناساا اااااو الكيانااااال الرقمياااو
ال م جاقال ل تقيت الوةو يق ياجاال المة ديدل .
لال ااااالم اااااان المرقلااااو القادمااااو ت ولااا مااا المدلرسااااي توااااولر الملااااا اال ال قليدلااااو
ماا ا الداا ا ك ال ليااااوجراام ال تلياا ا المو ااااوعم الداا ا ك ايساا ا نادي معيااااا مااااا 12ل
نتاا ا ال تااااني لمااااا ل ناساا ا م غيااااراال م ول اااااال العتاااار الرقماااامل ا لااااد ماا ا مدلرساااام
المةااا ا ق ال ااااام د لالملاااااا اال ال ااااام للاااااا ع قاااااو ل كنولوجياااااا المعلومااااااال ايتتاااااا ل تلااااات
المرت واااو لاااال علي ملاااا اال المي اداتاااال إ اااااو الااام المر ناااو الر اااو اااام اسا ا مرا لو الااا عل
ال دا ام ليئو ال غييرل العم علم ك جود إجراقاال الدلرسو.

ثالثاً :رض ومناقشة النتائد
ساااعت الد اساااو إلااام ال عااارل علااام اقااا ،الدلرساااو اااام المك ااااال العمانياااو اااام اااوق
ال يئاااو الرقمياااو ال واااو اال ال كنولوجياااول ماااد ايسا ا داد منلاااا اااام ااادماال الدلرساااول ةاااد
ااامان جودتلاااا .ل تقيااات ئلااات تاا تقةاااي ن اااا
توجلااااال المك ااااال ل واااولر ااادماال الدلرساااو
الد اسااااو الاااام متااااا ل اااام :قد اال العماااا المةاا ا خدمو لالمك اااااالل المااااوا د ال شاااارلو ااااام
مان جودتلا.
المك اال تكنولوجيا المعلوماالل توولر الدلرسو لالمك اال
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 1.1أموات ال مل المستخدمة بالمكتبات
 1.1.1أموات الفهرسة والتصنيف
لع مااااد المدلرسااااي علاااام عاااادد ماا ا ا د اال ااااام عمليااااو إجااااراقاال الدلرسااااول ال اااام
لولاااات عليلااااا قد اال العماا ا الدناااامل ال اااام تةاااااعد ااااام قداق عملااااهل تةاااااعد علاااام ال وقيااااد
ال قناااي منااا ،اي اااااال لاااي المدلرساااي ل تعما ا علااام ا ا ك الدقاااو الر ااااال اااام اسا ا خداح
ققااااو ق ت يجااااان ال ةااااجي ال ال ليوجراايااااو ايساا ا نادلول ت نااااوو اا ا ا د اال ً قااااا للنااااوو
الشك .
لقااااد تنوعاااات قد اال الدلرسااااو ااااام المك اااااال عينااااو الد اسااااول اماا ا اا ا ال تااااا
الميااادانم جااااق اتدااااب المك ااااال قاااو اسااا خداح قواعاااد الدلرساااو ا نجلاااو-قمرلكياااور نلاااا مااا
اا ا ولا .لاااار ال اقااااا قن اا ا ا ايتداااااب
يديااااو تقنينلااااا
ال قنيناااااال ال اااام ا ماااات لالماااادا
لعوااااام نوعاااااا ماااا ال كاماااا اااااام توقياااااد الةياسااااااالل لةااااال ماااا عملياااااو ال عاااااا ن ت ااااااد
ال ةجي ال.
قمااااا ايمااااا ل علاااات لقااااوا خ ا المو ااااوعاال اجاااااق ايتداااااب ااااام اساااا خداح قا مااااو
خ ا المو ااااوعاال العرليااااو لشااااع ان ليدااااو للمتاااااد العرليااااول قا مااااو خ ا مو ااااوعاال
مك و الكونجرا للك ايجن يو.

ق ( )2لو
جد
قواعد الدلرسو
تتني مك و الكونجرا
تتني

دلوي

المجموو

وو ال تني المة خدمو ام المك اال
النة و المئولو
ال كرا
%7231
1
1

%1531

7

%211

قا ا ( )2تناااوو قنتماااو ال تاااني المةا ا خدمو اااام المك ااااال عيناااو
ل داا ما ا الجاااد
الد اساااااول قياااااا قن تتاااااني مك اااااو الكاااااونجرا اق اااا المرت اااااو ا لااااام لنةاااا و %7231
تةااا ا خدمه  1مك ااااااالل  3مك ااااااال ق ادلمياااااو مك اااااو عاماااااو اقاااااد ااااام مك اااااو قتااا ا
الشاااامو ل لينمااااا تتااااني دلااااوي العشااااري امةااا خدح مااا ق ااا مك ااااو جااااام ،الةاااالوان قااااالوا
ا رل مك و المعراو العامو.
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قد اال الدلرسو ايلك ر نيو المش ر للا لالمك اال
ق ( )3لو
الجد
النة و المئولو
ال كرا
نوو ا دا
%2331
2
قد اال المدلاااااارا لمك ااااااو الكااااااونجرا
Cataloger's Desktop

قواعااااد ةاا ا
RDA
موقاااااااا ،تتااااااااني
مك و الكونجرا

الوةااااو إليلااااا

2

%2331

المتاااااد

خ ا مو ااااااااوعاال

1

%7233

2
2

%2331
%2331

Classificationweb

تتني دلوي العشري
دلي الد لاال UlrichWeb

Web Dewey

ا ا كو اين رناااتل
ت اااواار العدلاااد ما ا قد اال الدلرساااو ا لك ر نياااو الم اقاااو ما ا ا ا
إي قنااه لاايس جميعلااا م اقااو لشااك مجااانمل ا وجاااد العدلااد منلااا لتاا علاام المك اااال اي اا را
الةاانوي للاااال اا ا لقاا قجاار عرااار لااد لعاااي المك اااال اةاااو ال اام تعاااانم ماا ةاااعولو
توار الدع المالم.
قاا ا ( )3ت ااااي قن المك اااااال عينااااو
ماا ا اا ا ال تااااا المياااادانمل ااااات الجااااد
الد اساااو تشا ا ر اااام العدلاااد ما ا قد اال الدلرساااو ا لك ر نياااول االمك ااااال ال ااام تع ماااد تتاااني
مك ااااو الكااااونجرا جميعلااااا لاااادللا ا اااا را لالخوااااو ايلك ر نيااااول اااا ا لرجاااا ،الاااام عاااام
المك ااااااال مياااااو ا د اال ا لك ر نياااااو اااااام تةاااااير إجاااااراقاال الدلرساااااول فلااااااد اين ااااااج
التتااو علااام ال تااادلا المةاا مر للخواااول لينماااا المك ااااال ال ااام تع ماااد تتاااني دلاااوي امك اااو
المعرااااااو الوقياااااد ال ااااام لااااادللا ا ااا ا را ل لينماااااا جااااااقال ااا ا مااا ا قد اال المدلااااارا لمك اااااو
الكاااااااونجرال قواعاااااااد ةااااا ا المتااااااااد الوةاااااااو إليلاااااااا RDAل دليااااا ا الاااااااد لاال
 UlrichWebل لعااادح ا ا ا را ما ا ق ا ا المك ااااال ماااا عااادا المك اااو الر يةااايو لجامعاااو الةااالوان
لعااام ال اقاااا ايماااا ل علااات ل ا ا  RDAايرجااا ،الااام قاااداث لا قنلاااا لا ا لا ا تو يقلاااا
قاااالوال
ماا ق اا المك ااااال عاااي الد اساااول اماااا ايماااا ل علااات لااادلي الاااد لاال الا ا ي لدياااد المدلااارا اااام
الرسااااو الااااد لاال ايجن يااااو منلااااار ايرجاااا ،الاااام قلااااو مجموعااااو الااااد لاال لمك اااااال الد اسااااول
اةاااو الاااد لاال ايجن ياااول ماااا عااادا المك اااو الر يةااايو لجامعاااو الةااالوان قاااالوا قياااا جااااق
ا را لا ام العدلد م قد اال الدلرسو ايلك ر نيو.

 1.1.1أملة إرشامية أو سياسة مكتيبة للفهرسة
ااااادلو ق الةياسااااو المك ولااااو علاااام إعواااااق ال عليماااااال ا جااااراقاال
تعمااا ا دلااااو ا
ااا ك
ال فماااو لخاااك ساااير العمااا دا ااا ققةااااح الدلرساااول ا ع ااار المر اااد ال نديااا ي ل وجياااه
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ا عما ل ماااا قنلاااا تقلا ا ما ا تكااارا ا سااائ لو اااام المشاااا
ا عما .

المماثلاااول تعما ا علااام

ا ا ك الدكااار

الشك ( )2مد جود قدلو إ ادلو ق سياسو مك ولو للدلرسو
ل داا ا ماا ا الشااااك قاا ا ( )2قن  3مك اااااال لنةاا ا و %17ل لاااادللا قدلااااو إ ااااادلو ق
سياساااو مك ولاااو للدلرساااول ا ا ا ملت تلااات الةياسااااال ايدلاااو علااام م ااااد عاماااو اااام إجاااراقاال
الدلرسااااول يديااااو الرسااااو متاااااد المعلوماااااال المخ لدااااو لتاااايغو مااااا 12ل لا ااااااو إلاااام
ًااارب ا د اااا اااام قنتماااو ال شاااغي الم علقاااو اااام الدلرساااو .لينماااا مرلااات المك ااااال ال ااام لااايس
لاااادللا سياسااااو مااااا نةااا ه  %32ل ااا ا لع اااار مخااااال لداااامان جااااود الدلرسااااول االةياسااااو ق
ايدلو اي ادلو تع ر ةماح قمان ل تقيت جود الدلرسو ام المك اال.
اااا ،سياسااااو مك ولااااو للدلرسااااو لجمياااا ،المك اااااالل ن
لاااار ال اقااااا ق ميااااو جااااود
ياااا الةياساااو لاااؤد إلااام ا ا ا ل اااام المعيا لاااو ال قاااي الدا ا ك ال لياااوجراام ساااواق علااام
مة و المك و الواقد ق المك اال ك .

 1.1.1أ ظمة التشغيل اآللي المستخدمة في المكتبات ال ما ية
ت عاااادد ق ااااكا الدلااااا ا ااااام المك اااااال امنلااااا ال واااااقمل ق علاااام ااااك ااااا ل ق
الدلااارا ا لااامل إي قناااه مااا ،ال واااو اال ال كنولوجياااو اااام مجاااا المك ااااال المعلومااااال قةا ا
الدلااارا ا لااام اااو الةاااا د اااام مج مااا ،المك ااااالل ئلااات ناااه لع ااار ق رااار ا اااكا مر ناااو
قداثو.
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قنتمو ال شغي ا لم ام المك اال العمانيو
ق ( )1لو
الجد
النة و المئولو
ال كرا
نتاح ال شغي
%3135
2
الةيمدونم
%1731
3
( VTLSاير وا )Virtua
%211
7
المجموو
قاا ا ( )1قن قنتمااااو ال شااااغي ااااام المك اااااال عينااااو الد اسااااو
ل داا ا ماا ا الجااااد
م النول ئلكل عااادد الجلا ا اال المشاااراو عليلاااال ا ا ا ل الةياسااااال اااام اق نااااق ا نتماااو اااام ا ا
مك اااااول قياااااا ل داااا قن نةاااا و %1731ل ماااا المك ااااااال تةاااا خدح نتااااااح ( VTLSاير اااااوا
 )Virtuaل لينمااااا لقيااااو المك اااااال تةاا ا خدح الةاااايمدونم لنةاا ا و  .%3135ت مياااام اا ا ا نتمااااو
لانلاااا م وااقاااو مااا ،معياااا الماااا  12المواةااادو القياسااايو العالمياااو Z39,50ل ااا ا لشاااك
عاماا ا ملاا ا للدلرسااااو ال عا نيااااو لااااي المك اااااال الاا ا ي لااااد لةااااا ااااام ت اااااد ال ةااااجي ال
ال ليوجراايو ايس نادلو.
لاااار ال اقااااا قن اساا ا خداح المك اااااال لألنتمااااو ايلك ر نيااااو العالميااااو الم وااقااااو ماااا،
المعاااالير المواةاااداال العالمياااو تةااال اااام فلااااد ال عاااا ن ال لياااوجراام لاااي المك ااااالل تعما ا
علم المشا و ام لناق الدلرا الوًنم الموقد.

 1.1الميارم البشرية في المكتبات وتكنيليجيا الم ليمات
 1.1.1حجم المفهرسين ومؤهالتهم
تعاااد الدلرساااو عتااا العمااا اااام المك اااااال مرااااات المعلومااااالل اااام عمااا اناااام
لت ااااااج الااااام الكاااااواد ال شااااارلو الم ختتاااااو المد لاااااول ئلااااات للقيااااااح لعمليااااااال الدلرساااااو
الوةاااديول لؤ اااد متماااد ا تااام ع اااداللادي( )22علااام ااار تاااوار ا اااخاي الماااؤ لي اااام
المك اااااال مرا اااام المعلوماااااال قن لم اااااف ا لالكداااااق ااااام راا ا م ول اااااال ال يئااااو ايلك ر نيااااو
ال م تد ام الكلا المك اال.
ق ( )3المؤ ال العلميو للمدلرسي
الجد
النة و المئولو
ال كرا
المؤ العلمم نوعه
%2
2
لكالو لوا إدا قعما
لكالو لوا مك اال

27

%11

ماجة ير مك اال

22

%25

د و ا

2

%2

المجموو

23

%211
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ل دا ا ما ا الجاااد ( )3قن ماااا نةا ا ه %97ل ما ا عيناااو الد اساااو الا ا ل لعملاااون اااام
قوااااااو الدلرساااااو مااا ا رلجااااام ققةااااااح ا لدلرساااااول لال اااااالم الااا ا ملنياااااونل إلااااام قن قملاااااو
ال كاااالو لوا اااانوا قعلااام نةا ا و تمريا ا اااام العيناااول قياااا للغااات نةا ا ل %11ل ت ا ا قملاااو
الماجةااا ا ير لنةااا ا و %25ل مااا ا ثااا ا الاااااد و ا لنةااا ا و %2ل ااا ا ا لعكاااااس ال وجاااااه العااااااح
للمك ااااال اااام ا ناااو ا يااار لاااان لكاااون المدلرساااون ماااؤ لي علمياااا عملياااا للقيااااح لعمليااااال
الدلرساااول لاااد علااام قاااري المك ااااال علااام تعياااي ا اااخاي الم ختتاااي اااام المجاااا ل
قن نة و قليلو للغت  %2م ير م ختتي لعملون مدلرسي .
لااار ال اقااااا قن توجاااه المك اااااال ااااام تعياااي الم ختتااااي اااام اااادماال الدلرسااااو
لعااااد مؤ اااار قااااو لداااامان جااااود عملياااااال الدلرسااااول لمااااا ت ول ااااه ماا ا الخ اااار الملااااا ااااام
إجراقاتلا.

الجد
سنواال الت ر
 1-2سنواال

( )7سنواال الخ ر العمليو للمدلرسي
ال كرا
9

النة و المئولو
%13

 21-3سنواال

3

%25

 21-22سنواال

9

%13

 11-23سنواال

3

%21

ق رر م  11سنو

3

%25

المجموو

23

%211

قاا ( )7قن ماا انااات عااادد سااانواال
لالنةاا و لعااادد سااانواال الخ ااار ايو اا الجاااد
 21-22سااانواال ا ا قعلااام نةا ا تمريا ا اااام عيناااو الد اساااول قياااا
ااارتل  1-2سااانواال
للغاااات النةاا ا و لكاا ا منلمااااا  %13ل تل لااااا للاا ا ل عاااادد ساااانواال اااادم ل ماا ا  21-3ساااانواال
ااارتل  11-23سااانواال لنةا ا و
ق رااار ما ا  11سااانو لةااان و  %25لكا ا منلماااال ق يااارا للا ا ل
 %21ل ل قااا قن المدلرسااااي لالمك اااااال عينااااو الد اسااااو لاااادلل ااااراال عمليااااو ياااار ا لااا
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ما ا لااادلل ااار ق رااار ما ا عشااار سااانواال نةا ا و %11.5ل تع ااار مؤ ااار جياااد للعااااملي اااام
ققةاح الدلرسو لالمك االل ئلت لتاجو المك اال للمدلرسي ئاال الكداق الملا العاليو.

 1.1.1تأهيل وتدريب المفهرسين بالمكتبات
تت ااااج الدلرساااو اااام المك ااااال إلااام الكاااواد ال شااارلو المد لاااو للقيااااح لكاااااو العمليااااال
ئلاات ل وااولر دااااقاال ا ااارادل فلااااد الدعاليااو ااام العماا ل ااا ،ا ن اجياااول التتااو علااام
الجاااود ااااام الدلاااا ا .لعااااد إعاااداد المدلرسااااي تااااا يلل مااا ااا ال اااد ل قثناااااق العمااا
لمواجلاااو تتااادلاال ال يئاااو ايلك ر نياااو ما ا ا ماااو الملماااو ال ااام لجا ا علااام المك ااااال قن تقاااوح
للا.

الشك

ق ( )1لو

الد اال ال د ل يو ال م قدر ا المدلرسي

ل دا ا ما ا الشاااك قا ا ( )1قن ق رااار الاااد اال ال د ل ياااو ال ااام قدااار ا المدلرساااي
اااام ماااا  12لنةااا و  %12لعااادد  13د تد ل يول الدلرساااو الوةاااديو لقتاااد للاااا قواعاااد
الدلرسااااااو ا نجلااااااو-قمرلكيااااااو لنةاااا ا و %11ل لعاااااادد  11د تد ل يااااااول جاااااااقال النةاااا ا ي
م قااااا ل ي ي ت اااااط المو ااااوعي ل لعواااام مؤ اااار قااااو للمدلرسااااي ااااام إلمااااامل معاااارا ل
لماااا  12ل قواعاااد الدلرساااول لينماااا جااااق الدااا ك ايسااا نادي لنةااا و %23ل لعااادد  23د
تد ل ياااو ما ا الاااد اال ال ااام ق ا ا ا المدلرساااي ل ا ا ا مؤ ااار اااع اااام إجاااراقاال الدلرساااو
ع جود ال ةجي ال ايس نادلو.
ما ل عه م
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اااع
ل دا ا جاااود اجاااو اااام ال اااد ل توفلااا ،ال ااارام ال د ل ياااو قياااا ل اااي
الاااد اال ال د ل ياااو اااام الدااا ك ايسااا نادي ال تليااا المو اااوعم اللااا ل للااا ع قاااو ًياااد
لملاااح المةاا ديد الاا ي تؤ ااد عليااه قواعااد الدلرسااو الجدلااد ل لال ااالم النااا قاجااو لل ااد ل لةااد
النقب ام المو وعاال الةالقو.

 1.1.1إلمنننام وم رفنننة المفهرسنننين بنننأموات الفهرسنننة االلكترو ينننة المتاحنننة بنننر
اإل تر ت
اااادات الد اسااااو إلاااام معراااااو مااااد إلماااااح معراااااو ا تاةاااام الدلرساا او لالمك اااااال
العمانياااو لااااد اال الدلرساااو ايلك ر نياااو الم اقاااو ع ااار اين رناااتل د جاااو الاااوعم لااادلل لمعاااالير
الدلرسااااو الجدلااااد  RDAم ول اااااال تو يقلااااا .تاا ا تقةااااي الن ااااا إلاااام جااااد لي ا ر قد اال
الدلرسااااااو ايلك ر نيااااااو الم اقااااااو ع اااااار ا ن رناااااات الم علقااااااو لالدلرسااااااو الوةااااااديو الملداااااااال
ايسا ا نادلول الرانيااااد اال الدلرساااو ايلك ر نياااو اااام ال تليا ا المو اااوعمل ئلااات لةا ا تشااااله
قد اال الدلرساااو الوةاااديو الدا ا ك ايسا ا نادي اااام المك ااااالل ا الاااا ايماااا ل علااات لال تليا ا
المو وعم اةو نتاح ال تني المعمو له ام المك اال.
ق ( )5تقيي مد إلماح معراو المدلرسي لاد اال الدلرسو ايلك ر نيو الم اقو ع ر
الجد
ا ن رنت (الدلرسو الوةديو الملداال ايس نادلو)
مد ا لماح المعراو للا
قد اال الدلرسو ايلك ر نيو
عي
سك
جيد
جيد جدا
مم اف
1
1
5
21
21
دلياااا ا قد اال المدلاااااارا لمك ااااااو ال
الكونجرا
3
3
13
21
19
%
2
1
2
23
22
ال
قواعد الدلرسو ا نجلو قمرلكيو
AACR2
2
1
9
35
29
%
7
7
9
21
2
ال
قواعااااااااااد ةاااااااا ا المتاااااااااااد
الوةو إليلا
12
12
13
19
2
%
RDA
3
3
9
5
7
ال
ملداال اس ناد مك و الكونجرا
LC Authority Files
21
25
13
13
12
%
1
2
2
21
21
ال
معيا ما 12 MARC
1
2
21
35
29
%
21
23
3
2
1
ال
معيا دلل و
DublinCoreMetadata
23
31
21
9
1
%
23
7
21
1
1
ال رنااااااام ال عااااااا نم ايساااا ا نادي ال
لألسماق
31
12
21
3
1
%
()NACO
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الملااااااااا ايسااااااااا نادي الاااااااااد لم
ال خيلم VIAF

ال
%

2
2

1
3

2
9

5
13

29
15

قا ا ( )5قن د جاااو ا لمااااح المعرااااو لقواعاااد الدلرساااو ا نجلاااو-
ل دا ا ما ا الجاااد
قمرلكيااااو AACR2لااااد المدلرسااااي جاااااق لشااااك مم اااااف لنةاا ا و %19ل لشااااك جياااادا جاااادا
 %21ل عناااااد جمااااا ،النةااا ا ي لمكااا ا القاااااو إن  %57مااا ا عيناااااو الد اساااااو لااااادلل الماماااااا
معراااااو لقواعااااد الدلرسااااو ا نجلااااو قمرلكيااااو AACR2ل ندااااس النةاا ا و قتااا عليلااااا معيااااا
ماااا  12اقاااد جااااق لد جاااو مم ااااف لنةا ا و %29ل جياااد جااادا لنةا ا و %35ل لعاااد مؤ ااار علااام
قناااه لوجاااد لاااد المدلرساااي ال واااولر الااا اتم الخ ااار العملياااو ايسااا خداح ا مرااا اااام اد اال
الدلرسااو الم اقااو علاام اا كو اين رناات الم علقااو لالدلرسااو الوةااديول اا ا مااا ل اار الااد اال
ال د ل يااااو ال اااام قتاااا عليلااااا المدلرسااااون لالمك اااااال قيااااا قتاااا مو ااااوعم مااااا 12
الدلرساااو الوةاااديو لقتاااد للاااا قواعاااد الوةاا مراا قواعاااد الدلرساااو ا نجلاااو-قمرلكياااول علااام
قعلااااام قداااااو للمدلرساااااي لالاااااد اال ال د ل ياااااو لالمك ااااااال .جااااااق دليااا ا قد اال المدلااااارا
لمك ااااو الكااااونجرا لد جااااو مم اااااف %19ل د جااااو جيااااد جاااادا لنةاااا و %21ل عنااااد جماااا،
النةا ا ي %33ل عناااد جمااا ،النةا ا ي لمكا ا القاااو إن  %33ما ا عيناااو الد اساااو لااادلل الماماااا
معراااااو لاااااد اال المدلاااارا ا لك ر نيااااول لعاااام ال اقااااا ئلاااات إلاااام تااااواار قد اال المدلاااارا
معتملاااا لاللغاااو اينجليملاااول نةااا و الااا عل الااا اتم اااعيدو .لااا لت ل ولااا مااا المك ااااال لااا
المملاااااد ماااا تعرلااا ا المدلرساااااي لااااااد اال الدلرساااااو ا لك ر نياااااو اةاااااو قد اال المدلااااارا
لمك اااو الكاااونجرا ناااه لع ااارم ق ااالر ا د اال ق ااامللال علااام المدلرساااي الااا عل الااا اتم
ايساااا داد القتااااو ماااا اااا ا د اال .تاااااتم د جااااو ايلماااااح المعراااااو لقواعااااد الدلرسااااو
الجدلاااد ةا ا المتااااد الوةاااو إليلاااا  RDAلنةا ا و  %2لد جاااو مم اااافل نةااا و %19
جيااااد جاااادال عنااااد جماااا ،النةاااا ي لمكاااا القااااو إن  %21ماااا عينااااو الد اسااااولدلل المامااااا
معرااااو لقواعاااد الدلرساااو ةاا المتااااد الوةاااو إليلاااال لرجااا ،ئلااات إلااام قنلاااا لاا تاااد
مرقلاااو ال و يااات الدعلااامل ي فالااات اااام مرقلاااو اي اااا ل لا ا ت ااارج للغاااو العرلياااول نةااا و
ش ق م ا ن.
ال عل ال اتم عيدول ل تند قي د ا اال ق
ق ( )9تقيي مد إلماح معراو المدلرسي لاد اال الدلرسو ايلك ر نيو الم اقو ع ر
الجد
ا ن رنت ام
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ال تلي المو وعم
قد اال الدلرسو ايلك ر نيو
مم اف
قا مااااااو خ ا مو ااااااوعاال مك ااااااو
الكونجرسوال تني
http://classificationweb.
net
تتني دلوي العشري DDC
اااااار ماااا ا اااا ا
جاااااادا
Catalogingcalculator

موقاااااا،

ال
%

5
13

ال
%
ال
%

2
9
23
37

مد ا لماح المعراو للا
سك
جيد
جيد
جدا
2
1
21
9
21
33
5
13
9
13

9
13
1
21

7
12
2
2

عي
2
9
7
12
2
9

ااار
قاا ( )9قن لاااد المدلرساااي إلماماااا معرااااو ق رااار لجااادا
ل داا ماا الجاااد
ما ا ا ا موقاااCatalogingcalculator ،ل اقاااد قتا ا علااام د جاااو مم ااااف نةا ا و %37ل
لينماااا د جاااو ايلمااااح لاااد المدلرساااي لد جاااو جياااد جااادا لنةااا و %13ل عناااد جمااا ،النةااا ي
ااار الم علقاااو ل نااااق
لمكااا القاااو إن  %72مااا عيناااو ا لد اساااولدلل الماماااا معرااااو لجااادا
قا ا الولا ا اااام تتاااني مك اااو الكاااونجرا .لعاااد مؤ ااار علااام قناااه لوجاااد لاااد المدلرساااي
ال واااولر الا ا اتم الخ ااار العملياااو ايسا ا خداح ا مرا ا اااام اد اال الدلرساااو الم اقاااو علااام ا ا كو
اين رنااااتل ماا ا مميااااماال الموقاااا ،قنااااه م اااااا لشااااك مجااااانمل ساااال ايساا ا خداحل لينمااااا جاااااق
قا مااااو خ ا مو ااااوعاال مك ااااو الكونجرس نةاا ا و  %13لد جااااو مم ااااافل نةاااا و
تتااااني
 %33لشااااك جيااااد جاااادال عنااااد جماااا ،النةاا ا ي %35ل لعااااد مؤ اااار جيااااد لقياااااح المك اااااال
ل واااولر ملاااا اال المدلرساااي ما ا ا ا ال ااارام ال د ل ياااول ل دا ا ما ا ا ا الشاااك قا ا
( )1اااام تلقااام المدلرساااي د اال اااام ال تاااني ل ل ق ال قاااا النةا ا م اااام د جاااو ايلمااااح
اااار ئلاااات ل ت اااااط الم ا اااار
المعراااااو لااااي وااااو تتااااني مك ااااو الكااااونجرا جاااادا
لينلمااااا ااااام لناااااق قاا ا الولاا ا لمتاااااد المعلوماااااالل جاااااق د جااااو ايلماااااح المعراااااو لخوااااو
تتاااني دلاااوي العشاااري ايلك ر نياااو لنةا ا و  %9لد جاااو مم اااافل لنةا ا و  %13لشاااك جيااادا
جااادال عناااد جمااا ،النةا ا ي لمكا ا القاااو إن  %22ما ا عيناااو الد اساااو لااادلل الماماااا معرااااو
لخوااو تتااني دلااوير لعاام ال اقااا ئلاات لألس ا ا ا تيااو :نةاا و الاا عل الاا اتم ااعيدول قلااو
الاااد اال ال د ل ياااو المندا ا اااام مو اااوو ال تاااني ماااا ت اااي اااام الشاااك قا ا ( )1ما ا قن ماااا
نةاا ا ه  %7ماا ا عينااااو الدا سااااو قداااار ا د اال تد ل يااااو ااااام ال تلياا ا المو ااااوعمل نةاا ا و
 %23قدااااار ا د اال تد ل ياااااو اااااام ال تاااااني ل لا اااااااو الااااام قن واااااو تتاااااني دلاااااوي
العشاااااري تو ااااات اااااام مك اااااي اقاااااك لنةااا ا و %15.1ل لا اااااااو قن مك اااااو اقاااااد لنةااا ا و
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 %23.1تشاا ا ر لخوااااو تتااااني دلااااوي ايلك ر نياا ا و اااام مك ااااو المعراااااو العامااااول لال ااااالم
للجااااا المدلرسااااي ااااام مك ااااو جااااام ،الةاااالوان قااااالوا ا اااار لاساا ا خدامخوو تتااااني دلااااوي
المو وعاااول ا ا ا لمرا ا لا ا اااام اااع ايسا ا عانو لااااد اال الدلرساااو ا لك ر نياااو .لال اااالم قن
د جاااااو ا لمااااااح المعرااااااو لااااااد اال الدلرساااااو ايلك ر نياااااو لاااااد المدلرساااااي اااااام ال تليااااا
المو اااوعم مرت واااو لخواااو ال تاااني المع ماااد لالمك ااااالل ماااد ا ااا را المك اااو لااااد اال
الدلرسو ا لك ر نيو.
لااااار ال اقاااااا قن لعمااا ا المدلرساااااي علااااام الااا ا عل الااا ا اتمل ايسااا ا داد مااا ا قد اال
الدلرسااو ا لك ر نيااو لشااك جيااد لمااا لتقاات الكداااق ل الخ اار لاادلل لةاال علاام تتقياات جااود
ا لدلرساااو اااام المك ااااالل علااام المك ااااال تتديااام المدلرساااي تشاااجيعل علااام الااا عل الااا اتمل
ال كاااا الوااارب العملياااو ال ااام تاااؤ لل ل قن تعقاااد ش عما ا متاااغر اااام ال عرلا ا لااااد اال
الدلرسو الم اقو علم اين رنت.

 1.1تطيير الفهرسة بالمكتبات وةمان جيمتها
 1.1.1الفهرسة الت او ية
تعااااد ال دلرسااااو ال عا نيااااو مااا الم ول اااااال ا ساساااايو للمك اااااالل ئلاااات لمااااا تقدمااااه مااا
الممالااااا .ماااا ق ملااااا :الةاااارعو ااااام التتااااو علاااام ال ةااااجي ال ال ليوجراايااااو ايساااا نادلول
ايق تاااااد ااااام ال كااااالي ل لاااات ق اااايو مشاا ا ر و لااااي المك اااااالل ال غلاا ا علاااام مشااااكلو
الاااانقب ااااام المدلرسااااي ا داااااقل توقيااااد قواعااااد الوةاا ا ل تجناا ا ال كاااارا ااااام عملياااااال
الدلرساااو مماااا لعناااام تاااواير الوقااات الجلااااد .لتلاااو ااا كو اين رناااات رلااارال نتااا م عاااادد
للدلرساااو ال عا نياااو لاااي المك ااااالر الناااا ا ا ا را عاااد مك ااااال لشاااك مر ااامي ت اااولم جلاااو
معينااااو إعااااداد ال ةااااجي ال مااا ثااا ال شااااا لااااهل ق الدلرسااااو قثناااااق النشاااار قن ت ااااولم مك ااااو
الرسااااو متاااااد المعلوماااااال لقيااااو المك اااااال تةااا ديد مااا الخدمااااول ق اي ااا را ااااام مراااااات
ال ياناااااال ال ليوجراايااااو ماا ا ق اااالر ا OCLCل اا ا كو المك اااااال الغرليااااول علاااام التااااعيد
العرلم لع ر الدلرا العرلم الموقد ق لر ال ق رر ا ان شا ا.
ماااا اااا ال تااااا الميااااادانم اتداااا قن مااااا نةاااا ه %72ل ماااا المك اااااال عيناااااو
الد اساااو تةا ا ديد ما ا لااارام الدلرساااو ال عا نياااول تمرلااات اااام اي ا ا را اااام الدلااارا العرلااام
الموقاااادل نااااه لشاا ا م علاااام مجموعااااو ياااار ماا ا ا ن اااااج الدكااااري العرلاااامل لا ااااااو إلاااام
سااالولو العداااولو لاااهل ساااوح ا ا ا را مملاااو لم ناااا المك ااااالل ما ا ناااا تتاااري معتا ا
المك اااااال العرليااااو ااااام اي اا ا را لااااالدلرا العرلاااام الموقاااادل لكاا ا ايمااااا ل علاااات لمشاااار و
 OCLCل لاااايس لااااد المك اااااال ا اا ا را ل إنمااااا تةاا ا ديد منااااه ماا ا اا ا الدلاااارا المجااااانم
الم اا لش كو اين رنت.
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لالنةاااا و للمك اااااال الغياااار مشاااا ر و لاااااي نتاااااح للدلرسااااو ال عا نيااااو لنةاااا و %19ل
تمرلااات اااام مك اااو قتا ا ال شااامو العاماااول مك ااااال العلاااوح ال و يقياااو لاااوفا ال علاااي العاااالم
االنةا ا و لمك اااو قتا ا الشااامو لدةااار لتداثاااو المك اااول قماااا مك ااااال العلاااوح ال و يقياااو امعتا ا
مجموع لاااااا لاللغاااااو اينجليملاااااو ن الدلااااارا العرلااااام الموقاااااد قاعاااااد ليانااااااال ل ليوجرااياااااو
لإلن اج الدكري العرلم.
لااااااااار ال اقاااااااااا ااااااااار توجاااااااااه المك ااااااااااال العمانياااااااااو نتاااااااااو الدلرساااااااااو
ال عا نيول اي ااا ا را اااااام مشااااار و الدلااااارا العرلااااام الموقااااادل اي ااااا را اااااام مشااااار و
 OCLCللدلرساااو لاللغاااو العرلياااول ايسا ا داد ما ا الاااا ا المك ااااال ا ااار ل ل تقيااات إًاااا
مشا ا ر ل للعما ا الجمااااعم لاااي المك ااااالل تتقيااات المشاااا و اااام ت ااااد ال ةاااجي الل داااي
ال كاااالي ل توقياااد القواعاااد المعااااليرل تتةاااي نوعياااو الدلااارال اع ماااادا علااام قعماااا تقاااوح
للاااا مك ااااال م قدماااو ت اااوار لااادللا الخ اااراال ايساا عداداال .قاااد تاا اااام ا ناااو ا يااار ايتدااااب
علااام القيااااح لااارلك لاااي الاااا ا مك ااااال جامعاااو الةااالوان قاااالوا لجعللاااا تتااات الااارا موقااادل
 ،الرا موقد لي مك اال دلوان ال ط الةلوانم.
قلدا

 1.1.1الفهرسة المستنسخة بالمكتبات Copy cataloging
تعااااد الدلرسااااو المة نةااااخو دمااااو ل ليوجراايااااو تعمااا لعااااي المك اااااال علاااام إتاق لااااا
وااااو ماا ا
ماا ا اا ا الرساااالال قةاا ا الكرياااار ماا ا المك اااااال تةاا ا ديد منلااااال تعااااد قدا
وااواال الدلر سااو الاام إلجاااد تةااجي ال ل ليوجراايااو تاا إنشاااق ا ماا ق اا مك اااال ق اار لاا
موالق لااااا لااااالمواد المااااراد الرساااا لال توولعلااااا لمااااا ل ناساااا ايساااا خداح المتلاااام ل تااااتي
اا ا ا
اي واااااق تعاااادلللال ل واااااات ماااا ،المعااااالير الةياساااااال المعمااااو للااااا لالمك ااااو .لةااااا
الناااوو مااا الدلرسااااو ااااام تقاسااا ال شاااا لال ةااااجي ال ال ليوجراايااااو لااااي المك اااااالل ادااا
عا ا تاااواير الوقااات الجلاااد اااام الدلرساااو ا ةاااليو .ت عااادد متااااد الدلرساااو المة نةاااخو ما ا
ق اااالر ا الاااارا مك ااااو الكااااونجرال الدلاااارا العااااالمم WorldCatل الدلاااارا العرلاااام
الموقااااد ير ااااا ماا ا قواعااااد ال ياناااااال ال ليوجراايااااو .تاا ا ااااام اا ا الد اسااااو ماا ا اا ا
ايسا ا يان تقةاااي متااااد الدلرساااو المة نةاااخو الااام قةااامي ماااا :متااااد المك ااااال للدلرساااو
المنةو و للك العرليول ا رللك ا جن يو اةو الك اينجليملو
متاد المك اال للدلرسو المنةو و للك العرليو
ق ( )21لو
الجد
مد ايس خداح
متاد المك اال للدلرسو المنةو و
مولقا
ناد ا
ققيانا
دا ما
2
5
21
21
ال
الدلرا العرلم الموقد
1.9
12.1
19.3
33
%
23
7
1
2
ال
 OCLCللدلرسو لاللغو العرليو
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الرا مك و الكونجرا
الرا مك اال جامعو الةلوان قالوا
الااااااارا مك ااااااااال جامعاااااااو ا ماااااااا اال
العرليو الم تد

%
ال
%
ال
%
ال
%

3
21
29
21
13
23
37

5
5
13
21
32
9
21

19
1
1
2
3
1
27

15
9
9
1
1
1
7

قاا ا ( )21قن الاااارا مك اااااال جامعااااو الةاااالوان قااااالوا ق راااار
ل ااااي ماا ا الجااااد
اسااا خداما للدلرسااااو المنةااااو و للك ااا العرليااااو مااا ق اا ا المدلرسااااي لنةاا ا و %13ل مااا ثاا ا
الاااارا مك اااااال جامعااااو ايمااااا اال العرليااااو الم تااااد لنةاا ا و %37ل تدةااااير ئلاااات لدااااخامو
مجموعاتلمااال نلمااا ماا المك اااال اي ا اا ااام اساا خداح تتااني مك ااو الكااونجرال ثاا لليااه
الدلااارا العرلاااام الموقاااد لنةااا و  %33ل الااا ي لع اااار قاعاااد لياناااااال ل ليوجرااياااول مااا ثااا
مك و الكونجرا لنة و %29ل لرج ،ئلت لقلو المجموعاال العرليو للا.
متاد المك اال للدلرسو المنةو و للك ا جن يو
ق ( )22لو
الجد
مد ايس خداح
متاااااااد المك اااااااال للدلرسااااااو المنةااااااو و للك اااا ا
ا جن يو
مولقا
ناد ا
ققيانا
دا ما
الرا مك و الكونجرا
الدلرا العالمم
OCLCWorldCat
الرا مك اال جامعو الةلوان قالوا
الااااااارا مك ااااااااال جامعاااااااو ا ماااااااا اال
العرليو الم تد
اااااا ا كو معلوماااااااااال مك اااااااااال ال تااااااااا
()RLIN
كو المك اال الغرليو ()WLN

ال
%
ال
%
ال
%
ال
%
ال
%
ال
%

13
73
7
19
23
37
5
17
2
22
1
7

3
25
3
27
22
27
22
27
1
7
1
27

1
1
1
12
1
7
3
22
1
25
3
12

1
3
5
22
2
21
7
12
25
33
23
11

قااااا ( )22قن الااااارا مك اااااو الكاااااونجرا ق رااااار اسااااا خداما
ل اااااي مااااا الجاااااد
للدلرسااااو المنةااااو و للك اااا ايجن يااااو ماااا ق اااا المدلرسااااي لنةاااا و %73ل قيااااا قن معتاااا
المك ااااااال ت اااااوار لمك اااااو الكاااااونجرا لشااااامولي لا اااااام قتااااار اين ااااااج الدكاااااري العاااااالممل
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متاااداقي لا لاااد المدلرساااي اااام تو يااات المعاااالير ال قنينااااال الد لياااول االمك ااااال ال ااام لااادللا
ااامنلا
نتااااح الةااايمدونم ل اااي للاااا ال تميا ا الم ا ااار ما ا قواعاااد ال يانااااال ال ليوجرااياااو ما ا
مك ااااو الكااااونجرال لااا لت اقااااد قااااااد المدلرسااااي لالمك اااااال قن  %91مااا الك ااا اينجليملااااو
لااا اسااا يراد ا مااا الااارا مك اااو الكااااونجرال لليلدلااارا مك ااااال جامعااااو الةااالوان قااااالوا
%37ل الاااااارا  OCLCWorldCatلنةاااااا و %19ل ق ياااااارا الاااااارا مك اااااااال جامعااااااو
ايما اال العرليو الم تد لنة و .%17
لااار ال اقاااا ااار ايسا ا عانو لااااد اال الدلرساااو المة نةاااخو ايلك ر نياااول لماااا للاااا
ما ا اوا اااد علااام المك ااااال ما ا ةا ا للوقاااتل تقليا ا الجلااادل ا ا ا لاااد لةاااا اااام تقليا ا
تكااالي ااام الدلرسااو ايةااليول لا ااااو الاام اق ناااق قنتمااو ال شااغي ال اام لاادللا اةاايو إتاقااو
الا ا المك اال لل نمل الم ا ر ام قواعد ال ياناال المتليو.

 1.1.1تيجهات المكتبات في ةبط الجيمة بالفهرسة
ا ا ك الجاااود عاما ا ملا ا اااام إجاااراقاال الدلرساااول اللتتاااو علااام الااارا ئا
تمرا ا
جاااود عالياااو دقاااو اااام ايسا ا رجاو ال تاااا يلاااد ما ا مراعاااا جاااود ال ةاااجي ال ال ليوجرااياااو
ايسا ا نادلول ايؤ اااد ق ا ا اس الخالااادي ( )23اااام د اسا ا ه قن الجاااود مةاااالو ملماااو اااام الدلرساااول
االدقااو العمااتل مااا ةااد ان لن غاام قن ل م اا ،للمااا اا مدلاارا ااام عملااهل لن غاام قن لةاايرا
جن ااا إلاا م جناا ماا ،إن اجيااو المدلاارا اااام تااوافن مااد ال قن ال عاارل علاام ا واااق لمراا
تلدلااادا لو ااا ،المدلااارا المت ااارلل ماااا قناااه متاااد إلجاااالم ل شاااجي ،المدلرساااي ل ا ا ق ااار
د جااااو ماا ا التااااري الدقااااول اا ا ا ماا ا ااااانه قن لمناااا ،قااااد ا ا واااااق مةاا ا ق  .لقااااد
اا ك الجااود ر ال اام
توسااعت المك اااال ااام نتاا اا ك الجااود ااام الدلرسااو اتلاارال مكاتاا
تلااادل إلااام ا شاااال ق وااااق الدلرساااول إعاااداد ال قرلااار قوللاااال اي مااااح لالدا ا ك ايسا ا نادير
ما ا ا ا إنشااااق مجموعاااو ما ا الملدااااال ايسا ا نادلو ل تقيااات ا ا ك الجاااود اااام نقااااط الوةاااو
لمتااااد المعلومااااالل ما ا ق ا ا مشااار عاال ا ا ك الجاااود مشااار و  OCLCلاسا ا خداح الااانت
الخ ياااار ااااام دماااا ال ةااااجي ال المكاااار ل ا شااااال ا واااااقل ا شااااال ق واااااق ال رمياااام
ا واق الو اعيو.
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الشك

ق ( )3لو

توجلاال المك اال لد ك الجود ام الدلرسو لالمك اال

ماا ا اا ا الشااااك قاا ا ( )3ل ااااي تعاااادد جلاااااال خ المدلرسااااي ااااام تتقياااات
ااا ك الجااااود ااااام الدلرسااااو اقااااد قجااااا  %12مااا عينااااو الد اسااااو قنلااا لدداااالون الدلرسااااو
ال عا نياااو ل تقيااات ا ا ك الجاااود للوةاااو للمعيا لاااو ال قناااي الموقاااد لاااي المك ااااالل جااااق
مق ااارا إنشااااق لجناااو الدلرساااو ال تاااني ت ااا ،الجمعياااو العمانياااو للمك ااااالل لنةا ا و  %12علااام
قن ت اااولم ا ا اللجناااو لالعدلاااد ما ا الملااااح منلاااار اق اااراا الةياسااااال اللاااوا الم علقاااو لخااادماال
الدلرساااو ال تاااني ل الاااداق الاااراي اااام إجاااراقاال العما ا الم علقاااو لال ةاااجي ال ال ليوجرااياااو
ايسااا نادلو لمتاااااد المعلوماااااالل ًاااارا الم اااااد اال المشااااا ل ،الم علقااااو لخاااادماال الدلرسااااو
قااااوا
ال تااااني ل ال وةاااايو لمق رقاااااال جدلااااد ق معدلااااو ايمااااا ل علاااات لخوااااك ال تااااني
خ ا المو ااااوعاال لمااااا ل واااااات ماااا ،المعااااالير العالميااااول اق ااااراا ال اااارام ال د ل يااااو ال اااام
ااااار المدلرساااااي ل تقااااادل ايس شاااااا اال الدنياااااو اااااام الدلرساااااو
تةااااال اااااام تواااااولر دااااااق
ال تاااني للمك ااااالل م العاااو ا ا ماااا اااو جدلاااد اااام المعاااالير الد لياااو الجوانا ا ال كنولوجياااو
ااااام المق رقااااااال ال ااااام قلااااادا ا المدلرساااااي ل ال قياااااد
الم علقااااو لالدلرساااااو ال تاااااني  .ماااا
لالةياساااااال ال عليماااااال المعااااالير الد ليااااول ايع مااااااد علاااام الملداااااال ايساااا نادلو المعيا لاااااو
المقننااااول المراجعااااو اليوميااااو لعملياااااال ا د ااااا ااااام نتاااااح المعلوماااااالل التاااايانو الد لااااو
لنتاح المعلوماال.
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راب اً :تائد الدراسة وتيصياتها
تائد الدراسة:
توةلت الد اسو إلم مجموعو م الن ا م قلرف ا:
 -2تناااااوو قنتماااااو ال تاااااني المةااا ا خدمو اااااام المك ااااااال عيناااااو الد اساااااول ا تاااااني مك اااااو
الكااااونجرا اق اااا لنةاااا و  %7231تةاااا خدمه  1مك اااااالل لينمااااا تتااااني دلااااوي العشااااري
امة خدح م ق مك و جام ،الةلوان قالوا ا رل مك و المعراو العامو.
 -1ا اا را المك ااااال عيناااو الد اساااو اااام العدلاااد ما ا قد اال الدلرساااو ا لك ر نياااول مرا ا الخواااو
ايلك ر نياااو ل تاااني مك اااو الكاااونجرال واااو تتاااني دلاااوي العشاااريل قد اال المدلااارا
لمك ااااو الكااااونجرال قواعااااد ةاا ا المتاااااد الوةااااو إليلااااا RDAل دلياا ا الااااد لاال
.UlrichWeb
 -2ق لااا ،مك ااااال لنةااا و  %17ل لااادللا قدلاااو إ اااادلو ق سياساااو مك ولاااو للدلرساااوللينما مرلااات
المك اال ال م ليس لدللا سياسو ما نة ه .%32
 -3ت اااال قنتماااو ال شاااغي اااام المك ااااال عيناااو الد اساااول قياااا ت اااي قن نةااا و %1731ل مااا
المك ااااااااال تةاااااا خدح نتااااااااح ( VTLSاير اااااااوا  )Virtuaل لينماااااااا لقياااااااو المك ااااااااال تةاااااا خدح
الةيمدونم لنة و .%3135
 -1تناااوو الاااد اال ال د ل ياااو ال ااام قدااار ا المدلرساااي اكاااان ق رر اااا اااام ماااا  12لنةااا و
%12ل الدلرسااااو الوةااااديو لقتااااد للااااا قواعااااد الدلرسااااو ا نجلااااو-قمرلكيااااو لنةاااا و %11ل
لينما جاق الد ك ايس نادي لنة و .%23
 -3ت اااااي إن  %57ماااا عيناااااو الد اساااااو لااااادلل الماماااااا معرااااااو لقواعاااااد الدلرساااااو ا نجلاااااو
قمرلكياااااو  AACR2ل لاااااندس النةااا ا و قتااا ا عليلاااااا معياااااا ماااااا  12جااااااق دليااا ا قد اال
المدلااارا لمك اااو الكاااونجرا لنةا ا و %33ل تااااتم د جاااو ا لمااااح المعرااااو لقواعاااد الدلرساااو
الجدلد ة المتاد الوةو إليلا  RDAلنة و .%21
 -7جاااااقال مااااد ا لماااااح د اال الدلرسااااو ايلك ر نيااااو ااااام ال تلياااا المو ااااوعم لتتااااو
موقااااااCatalogingcalculator ،ل علاااااام نةاااا ا و  %72ماااا ا عينااااااو الد اسااااااول تتااااااني
قا مااااااو خ ا مو ااااااوعاال مك ااااااو الكااااااونجرا لنةااااا و %35ل لخوااااااو تتااااااني دلااااااوي
العشري ايلك ر نيو لنة و .%22
 -5ت اااي ماااا نةاا ه  %72ماا المك ااااال عيناااو الد اساااو تةاا ديد ماا لااارام الدلرساااو ال عا نياااول
اكااااان ااا المك اااااال تشااا ر لااااالدلرا العرلاااام الموقاااادل ايسااا داد القتااااو مااا مشاااار و
الدلرا المجانم الم اا لش كو اين رنت.
OCLCل
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 -9ت اااي قن ق رااار الاااا ا المك ااااال اسا ا خداما ما ا ق ا ا المك ااااال عيناااو الد اساااو اااام الدلرساااو
المة نةااااخول الاااارا مك اااااال جامعااااو الةاااالوان قااااالوا لنةاا ا و %13ل للك اا ا العرليااااول لينمااااا
الرا مك و الكونجرال للك ا جن يو لنة و .%73
 -21تعاااادد جلاااااال خ المدلرسااااي ااااام تتقياااات اا ا ك الجااااود ااااام الدلرسااااو اقااااد قجااااا
 %12ماا ا عينااااو الد اسااااو قنلاا ا لدداااالون الدلرسااااو ال عا نيااااول جاا ااق مق اااارا إنشاااااق لجنااااو
الدلرسو ال تني ت  ،الجمعيو العمانيو للمك االل لنة و .%12

تيصيات الدراسة:
توةلت الد اسو إلم ال وةياال ال اليو:
ااااا ،سياساااااو مك ولاااااو للدلرساااااو لجميااااا ،المك ااااااالل ل وقياااااد تقناااااي
جاااااود
 -2ااااار
إجراقاال الدلرسو سواق علم مة و المك و الواقد ق المك اال ك .
 -1إقامااااو الااااد اال ال اااارام ال د ل يااااو الم علقااااو لالداا ا ك ايساا ا نادي ال تلياا ا المو ااااوعمل
اللاا ل للا ا ع قاااو ًياااد لملااااح المةا ا ديد الاا ي تؤ اااد علياااه قواعاااد الدلرساااو الجدلاااد ل لال اااالم
النا قاجو لل د ل لةد النقب ام المو وعاال الةالقو.
 -2قن لعماا ا المدلرسااااي علاااام الاا ا عل الاااا اتمل ايساا ا داد ماااا قد اال الدلرسااااو ا لك ر نيااااو
لشك جيد لما لتقت الكداق ل الخ ر لدلل .
 -3اااار توجااااه المك اااااال العمانيااااو نتااااو الدلرسااااو ال عا نيااااول اي اااا را ااااام مشاااار و
الدلااااارا العرلااااام الموقااااادل اي ااا ا را اااااام مشااااار و  OCLCللدلرساااااو لاللغاااااو العرلياااااول
ايس داد م الا ا المك اال ا ر ل العم علم إنشاق الدلرا الوًنم الموقد.
 -1ااااار ايساااا عانو لااااااد اال الدلرساااااو المة نةاااااخو ايلك ر نياااااول ال ااااام ماااا متااااااد ا
الااااارا مك اااااو الكاااااونجرال الدلااااارا العاااااالمم WorldCatل الدلااااارا العرلااااام الموقاااااد
ير ا م قواعد ال ياناال ال ليوجراايو.
 -3مراعااااا اا ا ك الجااااود ااااام الدلرسااااو لل ةااااجي ال ال ليوجراايااااو ايساا ا نادلو لمااااا لداااام
ايساا ا داد القتااااو ماا ا مجموعاتلااااا لخدمااااو المةاا ا ديدل ل العماااا ماااا ،المعااااالير ال قنيناااااال
الد ليو.
 -7ت نااام اكااار مشااار و الدلااارا الاااوًنم الموقااادل للتتاااو علااام عماا ًنااام مشاا ر ت تاااد
ايه الةياساال الرخ المعالير ال شا المعرام ال ليوجراام.
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1111.  ال تدلاالل،الواق
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