
[MARC]/المقروءة آليا ماركالفهرسة 

ن /خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  محفوظاتمكتب 



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

تمهيد-

ا، فقد بدأت الفهرسة بوصف قصير غير د ــــــــلق ي  تطورت الفهرسة تطورا كبير ت ثم انتقلت إىل لمصادر المعلومامنهج 
ي د وفقا ـــــــتعالمعلومات ادر ـــــــمصبيانات مفصلة عن 

 
:صورةلقواعد ف

:امريكيـــــة-االنكلوالفهرسة قواعد -
[AACR] Anglo-American Cataloguing Rules

ي 
ن
 الدولي للوصف الببليوغراف

ن  International Standard Bibliographic[ISBD]:التقنير
Description



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

[  Marc]/الفهرسة المقروءة آليا مارك-

MA chine-Readable Cataloging



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

MA chine-Readable[Marc]/الفهرسة المقروءة آليا مارك- Cataloging

كيباتوفرتلقد - ي المكتباتبير  التعاونآلياتأحد آليا المقروءةللبياناتالمقيسةالير
 
ف

تسىمموحدةورةبصمهيكلةتكونو البيبليوغرافية،السجالتوتبادلوالتكشيفالفهرسة
كيبة"الهيكلةهذه ط"الير  المقروءةالتسجيلةتحتوىأنشر

 
تلكتماثلبياناتعىلآليا

 الموجودة
 
أغراضاتذبطاقاتإلنتاجاألخرىالبياناتبعضبجانبالمطبوعةالبطاقاتف

بحيثرونةبالمتتسمقياسيةتسجيالتتركيباتلتطوير محاوالت فجرت.متعددةوأهداف
تسجيالتالتبادلتسهيلأجلمنمقيدة،غير أطوالها وتصبحمحدودةغير الحقولتصبح
ةفهرسإىلالحاجةيقلصأنالتبادلهذا شأنفمن.المختلفةالحواسيبنظمبير  

ي [Marc](آلياالمقروءةالفهرسة)ماركتسجيالتتركيبةإىلذلكوأدى.محلية
 
عامإ .م.وف

1966.
ةالمكتباتمنالكثير لكن ي الكبير

 
وجود إىلأدىما تبنيها،ال بتعديلها قامتعدةبلدانف

:الوضعهذا لتصحيحاإلجراءاتبعضفجرت.متباينةماركتركيبات
ة تبادل تستخدم وهي تركيبيونيماركتركيبة (إفال)اإلتحاد الدوىلي لجمعيات المكتباتوضع •

 مستخدمي مارك
.بير 
ي •

 
تركيبة وحدت مكتبة الكونجرس تركيبات مارك الخاصة بها لمختلف المواد المكتبية ف

.مارك الموحدة



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

MA chine-Readable[Marc]/الفهرسة المقروءة آليا مارك- Cataloging

يطانيةوالمكتبةالكونجرسمكتبةاتفقت• ي )مريكيةاإل ماركتركيبةاستخدامعىلالي 
تعرفالتر

ي 21ماركباسماآلن
الخاصةZ39.2األمريكيةالمواصفةعىل21ماركيعتمدو .قواعدهماف 

 ،الببليوجرافيةالبياناتبتبادل
 
ISOاأليزونعالصادر الدوىلي المعيارعىليعتمد وأيضا و 2709

.البياناتبتبادلالخاص
اسلتركيبةهي أخرىادلــــــالتبةـــــتركيباليونيسكودرتــــــوأص• كةالي  .(CCF)لمشي 
ي المعلوماتمركز وأصدر •

ي الوطت 
كيبةاألردن  ي 2002العامالموحدةاألردنيةالي 

طبعتها ف 
اسلتركيبةعىلمبنيةبالعربية،الثالثة كةالي  وعظهور ثم.المشي  ي فهرسالمشر العرب 

.الموحد



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

آليا  مفهوم الفهرسة المقروءة 



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

يا  مفهوم الفهرسة المقروءة آل

-نكلواال الفهرسةقواعد عنعبارةهي :(الجواهريناظمطالل)األستاذيقول
ي ،امريكية

ها صياغتها اعادةتمالتر والرموز،فوالحرو االرقامباستخداموترمير 
فهمها نمالحواسيبتمكنواالرشادات،توجيهاتشكلعىلبرمجتها ثمومن

ها  ي بالطريقةوتفسير
للبحثمتاحة،ةببيلوغرافيتسجيالتببناءتسمحالتر

بير  البياناتتراسلو تبادلامكانيةيوفر محوسب،نظامضمنوالطباعة
هذهعنطباعيةمخرجاتانتاجاعادةامكانيةعنفضال النظم،انواعمختلف

معوافقتتببليوغرافية،قوائماو فهرس،بطاقاتشكلعىلالتسجيالت
للوصفىلي الدووالتقنير  امريكية،-االنكلوالفهرسةقواعد ومعايير متطلبات

ي 
 
.الببليوغراف

,,,,



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

يا  مفهوم الفهرسة المقروءة آل

 فإنه21ماركتيجانمناقشةخاللمنأنهتالحظأنعليكويجب
 
كثير ف

معالمرتبطةالتيجانمجموعةإىللإلشارةxxالرمزاستخداميتماألحيانمن
.بعضها

؟.ذاتهاامريكية-االنكلوالفهرسةقواعد هو [Marc]انعىلالدليلهو ما
يلةالتسجعنارصباستعراضالقيامعلينا السؤالهذا عىلنجيبحتر 

تراجعوكأنكنفسكتجد وسوف،[Marc]لـالببليوغرافية
 بسيطةبإختالفات[AACR]تقسيمات

 
اغة،صيإعادةعنهاقلنا ما وهي .جدا

ي أكي  تعمقناكلما أنناعلما
 
أكي  بنقير أنفسنانجدسوفالتفاصيلف

.[AACR]من



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

يةالببليوغرافمارك تسجيلةمكونات 

0XXControl information, numbers, codes= واألكوادمعلومات التحكم واألعداد 

1XXMain entry=المدخل الرئيسي

2XX
Titles, edition, imprint (in general, the  title , statement of=النشرالعناوين الطبعة, بيانات 

responsibility, edition, and publication   information )                                                                                             

3XXPhysical description, etc.   ذلك  الوصف المادي وغير=

4XXSeries statements (as shown in the book) =بيانات السلسلة

5XXNotes =التبصرات

6XXSubject added entries=رأس الموضوع مدخل إضافي

7XX
Added entries other than subject or series      المداخل اإلضافية األخرى بخالف الموضوع

والسلسلة

8XX
Series added entries (other authoritative forms)/ المداخل اإلضافية للسلسلة وأشكال

المسؤولية األخرى



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

ي ماذا نقصد 
ن
هاباعادةالسؤال الثاب ن ؟.صياغتها وترمير

 أعدت[AACR]انللقولوقفة،اىلنحتاجهنا
 
ي خصيصا

 
ادراكمستوىف

، يمكنبالتاىلي يالبشر والتحليلالفهممعللتوافققواعدها وكتبتالمفهرسير 
مكانيةاعنفضال القواعد،تلكاىلبالرجوعمصدر اييصفانللمفهرس،

المثالسبيلعىل.القواعدمعالربطعند البطاقةعنارص فهم
 رئيسيمدخال الشخصالمؤلفاسمكتابةاحتماالت كل[AACR]تعالج

 
ا

اسمأنإذ المفهرسقبلمنمدركةتكونكلها االحتماالت وهذه.للبطاقة
ي يختلفقد المؤلف

 
.معينةحاالت ف



ن محفوظ/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

التاىلي ب.الخ...اللقباو،العائلةاسمتحتاو ،االولاالسمتحتالمؤلفاسميدخلقد إذ
يناظمطالل)إسـمأنيمير  أنالمفهرسعىلالسهولةمن ي ،طاللهو االول(الزهير

والثان 
يهو واللقب،ناظمهو  لكتابلالرئيسالمدخليكونتقولالقاعدةكانتفاذا .الزهير

يقوملالقاعدةهذهالمفهرسيفش انيمكناذن.اللقبتحتالشخصالمؤلفباسم
ي المدخلبصياغة

ي،)كاالنر ت واحتماال قواعد هناكاننعلموكما .(ناظمطاللالزهير
ي للتوسعمجالال اخرى

مفهرسالعىلالسهلمنكاناذا نقوله،اننريد ما .اآلنذكرها ف 
ي الالمثلنأخذ.؟...ذلكعىلقادر الحاسوبهلبسهولة،والنصوصالقواعد يمير  ان

:اآلنر
له.(الجواهريمهديمحمد )كاتبهاخر كتابو (الجواهريمهديمحمد )عنوانهكتاب
ي صعوبةيجد سوفالمفهرسانتعتقد 

.البالطبعاتب،كأيهماأو عنوانأيهمابير  التمير  ف 
دور جاءا هن.أيضاالبالطبعالصيغة،بهذهبينهما يمير  أنيمكنهالحاسوبهللكن

مير  
ي .الير

لرقمباالمؤلفبإسمالرئيسبالمدخلالخاصةالقاعدةترمير  تمإذ[Marc]ف 
(100).

؟.صياغتها وترميزهاباعادةماذا نقصد 



ن محفوظات/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  مكتب 

رئيسمدخلهو (100)بالرقميرتبطنصكلبالتاىلي .(240)الرقمالرئيسالعنوانواعطي 
عىلينطبقوهذا .الرئيسالعملعنوانهو (240)بالرقميرتبطنصوكل.المؤلفباسم
ي جئنا هلنقولهنا .االخرىالوصفيةالفهرسةقواعد 

لفهرسةاقواعد حدود خارججديد بشر
ي 
منحقلكلير  يمرقموجود هو تغير الذيلكنذاتها،القاعدهالبالتاكيد عليها،تعودنا التر

ثال م.االخرىاالحتماالت عنماذا .عامهحالهيمثلالرقمهذا اننجد للمثالعودة.الحقول
ي الحاالت 

ي الشخصاسمفيها يرد التر
ما ومنها ول،اال باالسميدخلما منها .الرئيسالمدخلف 

ي الحل.اللقبتحتيدخلما ومنها العائلةاسمتحتيدخل
خاللمنتم[Marc]تركيبةف 

ات Subfield].الثانويالحقلبرمز و .[Indicators]الدليلاو المؤشر Codes]،ات المؤشر
ي ومؤشر اولمؤشر نوعير  عىل

يتفرعما و هالفرعيةالحقولاما .دائمااليستخدمقدالذيثان 
باللغةالهجائيةالحروفاحد مع[$]بعالمةلها ويرمز احتماالت منالمؤلفاسمعن

ية ي االنالمهم.االنكلير 
اتثالثنجد المؤلفحقلحدود وف  منفردمرقمنها كلياخذ مؤشر

(0-1-2):

؟.صياغتها وترميزهاباعادةماذا نقصد 



ن محفوظ/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

[AACR2][MARC21]

محمد مهدي,الجواهريa$#1 100الجواهري، محمد مهدي

ي الرئيشي المدخلبوصفها الشخصيةاسمإستخدامتمMARCصيغةحسبنالحظ
ثم.ليوغرافيةالبيبالتسجيالتف 

ي المسؤولالشخصيكونما عادةوالذيالفهرسة،قواعد لمختلفوفقاالرئيشي المدخلتعيير  تم
نعاألولالمقامف 

ي هو (AACR)و(MARC21)منكلبير  اإلختالفنالحظوعليه.العمل
100)وحودف  1#$a)فقط.



ن محفوظ/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

[MARC]/الفهرسة المقروءة آليا ماركأهداف



ن محفوظ/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

[MARC]/الفهرسة المقروءة آليا ماركأهداف

 عمليب  الفهرسة و 
ن
.التصنيفيساعد المكتبة ف

 توفير مبالغ طائلة لصالح المكتبات 
ن
كةيساعد ف .المشي 

 ويد بالمواد يساعد ن  عملية الي 
ن
.المكتبية المختلفةالمكتبة ف

هذا الشكل امكانات استخدام البيانات ذاتها وفر يــــ 
ن
 آلأكير من نظام ف

ن
.المستقبىلو الحالالوقت ف

 ن أنواع المكتبات عىل وعات التعاون بير اختالفهايفتح مثل هذا النوع من المعايير الباب أمام مشر

 ،الفهارس الموحدة 
ن
وطنية، ال، و ةــــالمحليالبيانات عىل المستويات وقواعد ييش هذا النظام المشاركة ف

.العالميةواإلقليمية،و 



ن محفوظ/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

ةـــــــــــــــالخاتم

ي الرغبةان
 
جوانبها،كلبالتعاونيةالفهرسةبرامجوتفعيلالتعاونف

مثلوجود لانواعها اختالفعىلللمكتباتالحقيقيةالدوافعهي كانت
ي المعايير هذه

 
ي والموضوعيةالوصفيةالفهرسةمجالف

 
قواعدورةصف

للوصفالدوىلي التقنير  و امريكية-الفهرسةاالنكلو
ي 
 
ي والنجاح.الببليوغراف

 
وعف جمهور للمتاحآىلي فهرسإعداد مشر

امبمدىمرهوندوليا وطنيا محليا المباشر باالتصال كتباتالمإلير 
ي االعضاء

 
ي [Marc]تركيبةتطبيقف

 
دنريال ألننا ..“.االليةفهارسهاف

ي ووالحوسبةالتقنيةبريقتحتتضيعأنالمكتباتلمهنة
 
الوقتف

عىلتمد يعزاهر لمستقبلوالمنطلقالمصدر هي تكونانيجبذاته
اث .“المتطورةوالتقنيةالحديثوالعلمالعريقالير

http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/10/blog-post_90.html


ن محفوظ/بايزيدخضير  ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

يفهمها بلغةيةالبيبليوغرافالتسجيالتتبادلكيفيةهو اآلنيهمنا ما 
ن وجودةوبكفاءةورسيعةسهلةبطريقةالحاسب ي عاليتير

ن
ظلف

مجةلغاتتعدد  ن بالمعلوماتوتبادلنقلوبروتوكوالت الي  ير
“JSON“مثلالنظممختلف



ن محفوظ/خضير بايزيد ي أمير
ي وثائق  اتمكتب 

المصادر والمراجع

طانالقمؤسسة:غزة.األطفالومكتبةالعامةالمكتبةدليل.أحمدمحمود،إيتيم

.للطفل

.2006زيــــع،والتو للنشر أسامةدار :عمان.والتوثيقالفهرسةعلم.شاكرالسعيد،

ة ي الفهرسالمركز عنتصدر التسجيلةنشر www.aruc.org:الموحدالعرن 

يناظمطاللللدكتور وبحوثمقاالت  .النتعىلمتاحةالزهير

.نتالعىلمتاحةالحسناويالكاظمعبد حسير  للدكتور وبحوثمقاالت 


