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 املستخلص  :
معيار   تطبيق  مدى  على  التعرف  الى  البحث   دار    RDAوقواعد     MARC21يهدف  في  المتوفر  المخطوطات  وتصنيف  فهرسة  في 

والصعوبات او المعوقات التي تحول دون تطبيق    RDAوقواعد     MARC21وما االيجابيات التي يحققها تطبيق معيار    المخطوطات العراقية
المنهج المسحي في     RDAوقواعد     MARC21معيار   المكتبة عينة البحث،  واعتمد البحث على  لفهرسة وتصنيف المخطوطات في 

لفهرسة والتصنيف في  الحصول على البيانات الالزمة للبحث ، واهم ادوات جمع البيانات المقابلة  و المالحظة التي تتم مع مسؤولة قسم ا 
توصل البحث الى جملة من   ( موظف . 7دار المخطوطات العراقية واالستبانة التي توزع على المالك الوظيفي في القسم حيث بلغ عددهم ) 

 -: النتائج  منها
ل وفق هذا المعيار في فهرسة مخطوطاتها وذلك لعدم توفر مالك وظيفي مؤهل للعم  RDAوقواعد     MARC21ال تعتمد المكتبة على معيار   .1

مة وقلة الدعم المادي للدار الذي يساعد على تأهيل المالك الوظيفي تأهيال يتالءم مع التطورات الحديثة في مجال الفهرسة والتصنيف واالنظ
 االلية التي يمكن استخدامها لتطوير الدار والنهوض بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين .

المؤهالت الالزمة لتطبيق القواعد الحديثة في الفهرسة والتصنيف لما لها من دور في فتح افاق واسعة للتعاون ان المالك الوظيفي يفتقر الى   .2
 بينها وبين المؤسسات االخرى ذات العالقة بها وذلك لعدم اشراكه في دورات تدريبية تتعلق بهذا الصدد . 

 ومن اهم التوصيات التي خرج بها البحث : 
ظمة توفير الدعم المادي للدار الذي يساعد على تأهيل المالك الوظيفي تأهيال يتالءم مع التطورات الحديثة في مجال الفهرسة والتصنيف واالن -1

 االلية التي يمكن استخدامها لتطوير الدار والنهوض بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين .
قواعد الفهرسة االنكلو امريكية و اهمية الضبط االستنادي ودوره في توحيد و    MARC21عن    في دورات تدريبية    اشراك المالك الوظيفي -2

الميتاداتا للتعاون بينها وبين المؤسسات االخرى ذات العالقة بها  المداخل و   الكلمات المفتاحية :  لما لها من دور في فتح افاق واسعة 
 .  قواعد الفهرسة االنكلو امريكية،  RDA، قواعد  MARC21، معيار الفهرسة والتصنيفالمخطوطات، 

Abstract                
The research aims to identify the extent to which the MARC21 standard and the RDA rules are applied in 

indexing and classifying the manuscripts available in the Iraqi Manuscripts House, what are the advantages 

achieved by applying the MARC21 standard and the RDA rules, and the difficulties or obstacles that 

prevent the application of the MARC21 standard and the RDA rules for indexing and classifying 

manuscripts in the library as a research sample. On the survey method in obtaining the necessary data for 

the research, and the most important data collection tools, the interview and the observation that is carried 

out with the official in charge of the indexing and classification department in the Iraqi Manuscripts House, 

and the questionnaire that is distributed to the staffing in the department, as their number reached (7) 

employees. The research found a number of results, including: 
 1-The Library does not rely on the MARC21 and the RDA rules for indexing its manuscripts because there 

is no qualified staff to work according to this standard and the lack of financial support for the house, which 

helps to qualify the staff to suit the recent developments in cataloging, classification and automated systems 

that can be used to develop the house and promote Services provided to beneficiaries .                                                              

2 - The staffing lack the necessary qualifications to apply the modern rules in cataloging and classification 

because of their role in opening broad horizons for cooperation between them and other institutions related 

to it, because of the lack of involvement in training courses in this regard. 

The most important proposals that came out of the research were as follows: 

-1  Provide financial support to the house which helps to qualify the staff to suit the modern developments 

in the field of cataloging, classification and automated systems that can be used to develop the home and 

improve the services provided to the beneficiaries. 
-2 Involvement of staff in training courses on MARC21 and the rules of cataloging Anglo - American and 

the importance of control and advocacy role in the standardization of the entrances and Metadata because 

of their role in opening broad horizons for cooperation between them and other institutions related to them. 
Keywords: Manuscripts, MARC21 Standard, RDA Rules. 
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المخطوطات كنزا حضاريًا و تاريخيًا وثقافيًا، يمثل عراقة الشعوب التي تفتخر بتاريخها وحضارتها، ونظررا لمرا   عدت  -مشكلة البحث : .1
تمثلره مررن قيمررة علميررة وتاريخيررة حيرث تعتبررر دكثررر حجررة ومصررداقية ومرن دكثررر الرردالئل و البررراهين علررى مردى تقرردم وتطررور العرررب فرري شررتى 

ات مررن االمررور الترري يجرره االنتبرراه اليهررا لمعرفررة مرردى مواكبتهررا للتطررورات الحديثررة فرري مجررال العلرروم لررذلك فرران فهرسررة وتصررنيف المخطوطرر
 وهنا تتبلور مشكلة البحث  ويمكن تحديدها بطرح التساؤالت التالية :الفهرسة والتصنيف 

 ؟اقيةفي فهرسة وتصنيف المخطوطات المتوفر في دار المخطوطات العر  RDAوقواعد   MARC21تطبيق معيار   هل يتم -د
 ؟في فهرسة وتصنيف المخطوطات  RDAوقواعد   MARC21تطبيق معيار  ما االيجابيات التي  يحققها   -ب
 ؟في فهرسة وتصنيف المخطوطات  RDAوقواعد   MARC21تطبيق معيار  ما المعوقات التي تواجه  -ت
هرستها وتصنيفها وكذلك تسراعد تكمن اهمية البحث من ان الوصول الى المخطوطات بسرعة وسهولة  من خالل ف  -:  اهمية البحث .2

 على سرعة التعاون مع المؤوسسات األخرى ذات العالقة لمواصلة التطورات الحديثة ومواكبتها . 
 يحاول البحث تحقيق االهداف االتية : : اهداف  البحث .3
 ؟في فهرسة وتصنيف المخطوطات المتوفر في دار المخطوطات العراقية RDAوقواعد   MARC21تطبيق معيار  التعرف مدى  -د
 ؟في فهرسة وتصنيف المخطوطات  RDAوقواعد   MARC21تطبيق معيار  التعرف على االيجابيات التي  يحققها  -ب
 ؟في فهرسة وتصنيف المخطوطات  RDAوقواعد   MARC21تطبيق معيار معرفة المعوقات التي تواجه  -ت
حننث .4 تخدم البحررث المررنهج المسررحي التحليلرري وذلررك عررن طريررق توزيررع اسررتبانة الررى مجتمررع الدراسررة والمتمثررل بررالمالك : اسرر مننج ا الب

الرروظيفي فرري دار المخطوطررات العراقيررة  وتررم تحليررل االسررتبانة باسررتخدام قررانون النسرربة الملويررة مررن اجررل الحصررول علررى نتررائج دقيقررة تتعلررق 
 ي المكتبة عينة البحث .بالمعوقات التي يواجهها المالك الوظيفي ف

 ادوات مجع البيانات : 

سررؤال ( وزعررم علررى مجتمررع البحررث البررالغ 13(  وتضررمنم عرردد مررن االسررللة )2: تكونررم مررن محررورين اساسررين ) الملحررق  االستتتنا ة -د
فرري دار  ( المجتمررع الكلرري والررذي يمثررل كررل المررالك الرروظيفي فرري قسررم الفهرسررة والتصررنيف%100( موظررف وهرري تمثررل نسرربة )7عررددهم  )

 المخطوطات العراقية.
لننة -ب ظننة املقاب : مررع المسررؤول عررن قسررم الفهرسررة والتصررنيف  دار المخطوطررات العراقيررة وتوجيرره مجموعررة مررن االسررللة  )  واملالح

 ( .1الملحق 
 : حدود البحث .5
 : فهرسة وتصنيف المخطوطات . الحدود الموضوعية •
 دار المخطوطات العراقية .  : الحدود المكا ية •
 . 2021- 2019:  الحدود الزما ية •
 الدراسات السابقة : .6
الملتقت  العلمتل الةتا ل  -والعوامتل الحدثةتة  تل الفة ستة بعتكل عتاو : الواطتو والطمتو  . RDAتطبيقات .  محمود صالح اسماعيل -1

يهردف البحرث الرى مناقشرة العوامرل المتعردد  التري اثررت بشركل مباشرر فري انظمرة الفهرسرة والتصرنيف خرالل :2016للفة سة والتصتيي     
العقردين المايرريين متمررثال بالعوامررل واالتجاهررات الحديثررة الترري برررزت فرري مجرال الفهرسررة الميتاداتررا مررع التركيررز علررى خطررط الميتاداتررا وصرريغ 

ولغرة  21واتاحتها ومعيار دبلن كرور لمرا وراء البيانرات  والوصرف االرشريفي المرمرز ومرارك استخدامها التي تتمثل بقواعد وصف المصادر  
 ترميز النص المترابط ولغة الترميز الموسعة ونموذجي افال حول المتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوغرافية والتسجيلة االستنادية .

(  ل مكتنات جامعة السالن طتابو   RDAادر والوصول اليةا )محمد بن خميس بن حمد البوسعيدي . تطبيق معيار وصف المص -2
يهدف البحرث الرى التعررف علرى تجربرة مكتبرات جامعرة السرلطان : 2016الملتق  العلمل الةا ل للفة سة والتصيي     -. : دراسة حالة  

يررة والمرروارد البشرررية والمشرراكل والتحررديات ( مررن حيررث المنهجيررة المتبعررة واجررراءات التنفيررذ المتعلقررة بالجوانرره الفن RDAفرري تطبيررق معيررار )
.واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على اسلوب دراسة الحالة ، ومن اهم النترائج التري توصرل  لهرا البحرث  وطرق مواجهتها 

وى االسرتعداد الفنرري والتقنرري ( وتنفيرذها بالمنهجيررة وان مسررت RDAاتسرمم تجربررة مكتبرة جامعررة السررلطان قرابوق فرري تطبيررق قواعرد الفهرسررة )
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كان متوافقا مع اهمية المعيار واتضح ان مستوى الريا لدى المفهرسين مرتفع نحو مراحل تنفيذ المعيرار امرا اهرم التوصريات فكانرم تصرميم 
الخطراء واالسرتفاد  مرن او االستعانة بأنظمة الكشف الذكي عن االخطاء في التسجيالت الببليوغرافية واالستنادية على ان تشمل كافة انرواع ا

 .21التغذية المرتد  من قبل المفهرسين وخاصة فيما يتعلق بإيافة حقول مارك 
( : المالمتح الددثتدو وتحتديات الفة ستة  تل  RDAمحمود خليفة . الفة سة االستيادية  ل ظتل طواعتد وصتف المصتادر واتاحتةتا ) -3

يركرز البحرث علرى تطبيقرات التسرجيالت االسرتنادية باسرتخدام  :2016تصتيي     الملتق  العلمل الةا ل للفة ستة وال  -.  المكتنات الع بية  
مرررن خرررالل اسرررتعراض اهرررم حقرررول البيانرررات التررري سررريتم اسرررتخدامها مرررع كافرررة التسرررجيالت االسرررتنادية )  21شررركل االتصرررال المعيررراري مرررارك 

بالفهرسة في بيلة المكتبرات العربيرة حيرث تتنراول مردى االماكن الجغرافية( ومناقشة بعض القضايا المتعلقة -المؤتمرات-الهيلات–االشخاص  
توافر بيانات الفهرسرة االسرتنادية فري المطبوعرات العربيرة او نقصرها ومردى الحاجرة الرى تطبيرق معرايير موحرد  فري عمليرة النشرر وخاصرة مرا 

 يتعلق ببيانات الفهرسة وهذا يؤدي الى خلق تواصل بين تخصص المكتبات وصناعة النشر.
 لجظري للبحثاالطار ا

المخطوط هي مؤلفات العلماء ومصنفاتهم، وهي لفظة محدثة بعد حدوث الطباعة، لهذا ال تجد ذكًرا لهذه الكلمة  المخطوطات :مفةوو    - أواًل  
مكتوًبا في كالم المتقدمين، وإنما حدثم هذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحم الكته قسمين: مخطوطات، ومطبوعات. فما كان منها  

 .(1(فالمخطوط هي ما كته بخط اليد قبل دخول الطباعة    بخط اليد ُسمي مخطوًطا، وما ُطبع منها ُسمي مطبوًعا، تمييًزا له عن األول
 -(:2(تتميز المخطوطات عن غيرها من مصادر المعلومات بعدد من المميزات واهمها ما يأتيمميزات المخطوطات : -ثا يًا 
 ارتفاع درجة الموثوقية في معلوماتها بسبه اصالة المعلومات التي تحتويها مقارنة بمصادر المعلومات االخرى .-1
 التفرد حيث ان المخطوطات ال يوجد منها سوى عدد محدود من النسخ .-2
ان المخطوطررررات تعكرررر  االنشررررطة العلميررررة والثقافيررررة الترررري مرررررت بهررررا الحضررررار  العربيررررة واالسررررالمية خررررالل العصررررور المتعاقبررررة و دور -3

 الشخصيات العلمية والفكرية في بناء هذه الحضار  .
هي التي تنظم النتراج الفكرري العربري احدى اإلجراءات الفنية االساسية والمهمة في المكتبات ومراكز المعلومات فمفةوو الفة سة :    -ثالةًا  

والعالمي الهائل من تعدد اوعية المعلومات واشكالها وتقانتها ومصادرها وتعقد مويوعاتها وتداخل بعضها الربعض   لرذلك فهري بحاجرة الرى 
صرواًل الرى فهرارق يعتمرد نظم وقواعد واجراءات علمية فنيرة تسراعد علرى اداء وظيفتهرا فري تنظريم المعلومرات وتقرديمها بشركل وايرح ومقرنن و 

 . (3(عليها من قبل المستفيدين في االجابة الدقيقة والسريعة والسهلة الوصول 
 - : (4 (الفهرسة الى قسمين االولى الفهرسة الوصفية والثانية الفهرسة المويوعية تقسم ا واع الفة سة  ل المكتنات وم اكز المعلومات -رابعًا 

ف لصور  مصغر  عن اوعية المعلومات وتهرتم بوصرف الشركل المرادي )الرورقي وااللكترونري( مرن هي اعطاء وصالفة سة الوصفية :   .1
 خالل البيانات الببليوغرافية اسم المؤلف ، العنروان ، الطبعرة ورقمهرا ، بيانرات النشرر ، عردد الصرفحات ، االيضراحات ، الحجرم ، السلسرلة ،

 وعية المعلومات وتميزها عن  غيرها .الملحوظات وبهذه المعلومات تسهل على الباحث معرفة ا
هرري الترري تهررتم بتحديررد المحترروى الفكررري والمويرروعي ألوعيررة المعلومررات ويمكررن تمثيلهررا بشرركل رقمرري )انظمررة الفة ستتة الموضتتوعية :  .2

 التصانيف ورقم التخصيص( او بشكل حرفي )قوائم رؤوق المويوعات والمكانز( .
رف بأنرررهMachine Readable Catalogالمقرررروء اليرررًا )للفهررررق  هرررو مختصرررر:  MARC21معيرررار  "معيرررار ناقرررل للمعلومرررات  (، ويعررر 

الببليوغرافية دو نظام معياري إلدخال المعلومات في تسجيلة الحاسوب والتري يمكرن اسرتعمالها مرن قبرل نظرام مكتبرة محوسره لتروفير فهرارق 
( نتيجة التعاون بين مكتبة الكونغرق والمكتبة الوطنية الكندية وهرو مرا 1998المكتبة" وصدر معيار مارك بإصدارات عد  كان اخرها عام )

م ترجمررة هررذا بشرركل مجرراني، وكررذلك تمرر مكتبررة الكررونغرق األمريكرري ، والررذي تمررم تتاحترره مررن خررالل موقررع21يعرررف ا ن بمعيررار مررارك 
 (.5 (( وهو متاح بشكل مجاني ايضا2014عام ) مكتبة اإلسكندرية المعيار الى اللغة العربية من قبل

 أهمية معيار مارك :  -خامسًا 
 -:(6(للمكتبات ومراكز المعلومات بعدد من النقاط وهي كا تي  21تكمن دهمية معيار مارك 

 يوفر هذا الشكل تمكانية استعمال البيانات ذاتها في دكثر من نظام الي واحد في الوقم الحالي والمستقبلي. -1
 الباب دمام مشروعات التعاون بين المكتبات ومراكز المعلومات المختلفة. يفتح  -2

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/
https://www.bibalex.org/als/marcA/1XX-DW/bd1xx.html
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 يمكن من تنشاء الفهارق الموحد .-3
 يوفر دقة دكبر في تمكانات البحث واالسترجاع في دي حقل من الحقول الببليوغرافية.-4

 : 21األطساو ال ئيسة لمعيار مارك -سادسًا 
( يخررتص كررل قسررم منهررا بنرروع معررين مررن البيانررات 9xx الررى0xxدقسررام وصررفيًة رئيسررًة مررن )الررى عشررر  (MARC21)21يقسررم معيررار مررارك 

ل قسررررم يتكررررون مررررن ثالثررررة درقررررام ويعبررررر رمررررز الررررر ) ( عررررن رقررررم اخررررر متغيررررر، وتسررررمى هررررذهة األرقررررام بالتيجرررران الرئيسررررة xالببليوغرافيررررة، وكررررُ
(MainTags( والجرردول ،)يبررين الحقررول الرئيسررة لمعيررار مررارك 1 )( ثبتتين الحقتتول ال ئيستتة لمعيتتار 1جتتدول )-نررات الببليوغرافيررة :للبيا 21

 للبيا ات الببليوغ افية 21مارك 
Oxx معلومات الضنط (control information) 

1xx المداخل ال ئيسة (Main Enters) 

2xx  بيا ات العيوان وبيان المسؤولية (Title and responsibility) 

3xx بيا ات الوصف المادي Physical Description)) 

4xx بيان السلسلة Serial statement)) 

5xx التنص ات أو المالحظات (Notes) 

6xx رؤو  الموضوعات (Subject Headings) 

7xx ( )المتتتداخل افضتتتافية )لبيتتتان المستتت ؤوليةAdded Enters Personal 
names) 

8xx المداخل افضافية للسلسلة (Added Enters Serials) 

9xx حقول لالستعمال المحلل 

ل قسٍم مَن األقسام دعاله الى مجموعة من األقسام دو الفروع التي تختص بنوع معين من حقول الوصف الببليوغرافي، تذ يتم ُُ ويتفرع ك
( تذ يشتمل كل قسم من  Main tagsالتعبير عن كل حقل من حقول الوصف الببليوغرافي بأرقام، تسمى هذه األرقام بالتيجان الرئيسية )

 . (7 (األقسام على مجموعة من التيجان الرئيسية التي يختص كل منها بالتعبير عن بيانات معينة لمصادر المعلومات المختلفة
 -: (8(من ثالثة مكونات 21تتكون تسجيلة مارك مكو ات تسديلة مارك : -سابعًا 

 تمثيلة ألي تسجيلة ، وهو يقوم بتزويد معلومات عن تشغيل التسجيلة . 24 هو حقل ثابم الطول يتكون من موايع . الفاتح  : 1
هو كشاف ينشله الحاسه ا لي لتحديد مويع حقول الضبط المتغير  وحقول البيانات المتغير  داخل التسجيلة ، وهو يتكون   :. الدليل  2

 . ل ، مويوع تمثيلة البدء لكل حقل متغيرتمثيلة تغطي كل من التاج ، الطو  12من سلسلة مداخل ثابتة الطول لموايع  
حقول الضبط المتغير  على ارقام الضبط ومعلومات الضبط االخرى والمعلومات الموجز  المستخدمة في    تحتوي    :. الحقول المتغي و3

( ، وحقول البيانات المتغير  الطول تحتوي 00تشغيل التسجيالت الببليوجرافية ، ويتعرف على حقول الضبط بالتيجان التي تبدد بر صفرين )
 عرف حقول البيانات المتغير  بالتيجان التي تبدد بتمثيالت اخرى غير الصفرين . على بيانات ببليوجرافية او بيانات اخرى وت
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بانها مجموعة من اإلرشادات والتعليمات    -:RDA)تعرف قواعد وصف المصادر  واتاحتها  ):  RDA)طواعد وصف المصادر )  -ثاميًا  
تلك التعليمات جميع دنواع المحتوى والوسائط للمصدر المفهرق  المعد  لصياغة البيانات الببليوغرافية التي تدعم اكتشاف المصادر، وتغطي  

 ( .9 (وتستخدم إلتاحة ووصف كل المصادر الرقمية وما يناظرها
بمجموعة من الصفات والخصائص وهي    RDA)تميزت قواعد وصف المصادر ) :  RDA)طواعد وصف المصادر )خصائص    -تاسعًا  
 - : ( 10 (كما يلي 

 تتيح للمستفيد فرصة الحصول على المصادر المناظر  الستراتيجية البحث التي اعتمدها في عملية بحثه عن مصادر التي يحتاج اليها -1
 تتيح امكانية التمييز بين المصدر الموصوف والمصدر الذي يبحث عنه المستفيد .-2
 امكانية اختيار المصدر الذي يلبي احتياجات المستفيد بناءا على عملية البحث التي قام بها المستفيد . -3

على مجموعة من المفاهيم التي تحدد نماذج العالقات بين الكيانات ومن ابرزها نموذج   RDAتستند قواعد  :  RDAم تكزات    -عاش ًا  
التسجيلة   الببليوغرافية الذي يقدم اطار وايحا لتحديد العالقات بين البيانات التي يجه ان تشتمل عليها  للتسجيلة  المتطلبات الوظيفية 

ف مصادر المعلومات والوصول اليها والحصول عليها بمعنى ان هذه البيانات  الببليوغرافية وربطها باحتياجات المستفيد من اجل اكتشا
 -(  : 11(ينبغي ان تلبي احتياجات المستفيد وهذه االحتياجات هي

 ايجاد الكينونات التي تتطابق مع االستراتيجية التي ويعها الباحث .-1
 عنه ويميزها عن غيرها من الكينونات. تحديد الكينونة التي يبحث عنها والتأكد من تطابقها مع ما يبحث  -2
 اختيار الكينونة التي تالئم احتياجاته بالنظر الى محتوياتها او شكلها. -3
 الحصول على الكينونة الموصوفة عن طريق الشراء او االستعار  او النفاذ اليها عن بعد . -4

في فهرسة وتصنيف مصادر المعلومات المتوفر     RDAيق  لكي تقوم المكتبة في تطب:RDA المتطلنات االساسية  ل تطبيق  -احدى عع   
 - (: 12(فيها البد من توفر عدد من المتطلبات االساسية ، وهي 

سيكون يروريا لتنفيذ المكتبات للقواعد حيث ان هذه االدوات    RDAاالشتراك والوصول الى تعليمات    :   RDAاالشت اك  ل ادوات  -1
 وقبل االشتراك يجه تحديد االتفاقية المناسبة من حيث عدد المستخدمين   http://www.rdatoolkit متاحة عبر االنترنم من خالل موقع  

تحتاج نظم المكتبات االلية المحلية الى دعم انشاء والبحث وتبادله وعرض    RDAمن اجل تنفيذ  تةي ة اليظاو االلل  ل المكتنة :  -2
وهذا يتطله بعض التغييرات على النظام االلي وفهرق المكتبة وخاصة فيما يتعلق بإيافة حقول جديد  واعاد  تسمية   RDAالبيانات ل  

 بعض الحقول والحقول الفرعية والرموز وترجمة بعض المصطلحات والمفاهيم .
المكتبة خيار لويع سياسات ومبادئ توجيهية بشأن مستويات الوصف    السياسات واالج اءات  ل الوصف الببليوج ا ل :  -3 تمتلك 

والضبط االستنادي ليتم تطبيقها سواء بصور  عامة او لفلات محدد  من الموارد والكيانات االخرى او انها تترك االمر وفق حاجة تلك  
 المصادر . 

المبنية على سديالت الببليوج افية :  التحدثث للت-4 التسجيالت  لن يكون من الضروري وذلك بتحويلها باستخدام      AACR2  تحويل 
RDA   المتعلقة التسجيالت  المكتبة وسياساتها حيث يمكن تحديث بعض  يتماشى وفق رؤية  بما  التسجيالت  وانما يمكن تحويل بعض 

 بالطبعات الجديد  .
اج المكتبة الى تأهيل وتدريبهم والتدريه يختلف في المضمون والمد  والتدريه المكثف للمفهرسين بما يشمل تحتالتدريب والتأهيل :  -5

 كافة مصادر المعلومات والملفات االستنادية . 
 االطار العملي للبحث

  مت يد :
الفهرسة تناول االطار العملي التعريف ب دار المخطوطات العراقية وبيان نبذ  تاريخية عن نشأتها واهمية وجودها  والتعريف بقسم     

المالك الوظيفي مويوع البحث وبيان نشاطاته و   فهرسة وتصنيف المخطوطاتكونه المسؤول عن    والتصنيف في دار المخطوطات العراقية
ا على  باالعتماد  لتطبيق له  االستعداد  )مدى  االول  محورين  في  جاءت  التي  المقابلة  سللة  تحليل  ثم  ومن   . والمالحظة  المقابلة  سللة 

MARC21   وقواعدRDA ( وتضمن )اسللة (والثاني )متطلبات تطبيق   7MARC21    وقواعدRDA  ( وتضمن )اسللة (. 6 

http://www.rdatoolkit/
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المخطوطات  -اواًل   واحدى  الع اقية  دار  العراق  في  والتراث  ا ثار  هيلة  من  جزء    هي 
ودول مخطوط تم حيازته   1933دوائرها السبع. المخطوطات كانم في البدء جزء من مقتنيات مكتبة المتحف العراقي التي تأسسم في العام  

العام هو البداية لنشوء الدائر ،   ونحن نعد هذا  1940كان مخطوط معجم البلدان من قبل الدائر  كان مخطوط معجم البلدان في العام  
العام   وفي  المتحف  لمكتبة  تابعة  وفي عام    1961وكانم شعبة صغير   المستنصرية  المدرسة  في  مقرها  وكان  قسمًا    1987اصبحم 

مركز تراثية في شارع حيفا لتكون مقرًا لتشكيل جديد وباسم المركز الوطني للمخطوطات ومن ثم غير االسم ليكون   خصصم ثالثة بيوت
اصبحم بموجه هذا القانون مديرية عامة، ومازالم   2000العام    45صدر قانون هيلة ا ثار برقم    2000صدام للمخطوطات وفي العام  

ر  نشغل هذه البيوت التراثية في شارع حيفا، وتعود ملكية هذه البيوت الى دمانة بغداد وتم استأجرها من األمانة، وحتى ا ن ال تملك الدا
الحضاري.  وان مهمة حفظ بناية خا المرفق  تليق بهذا  التي هي فعاًل ال  البيوت  صة بها، والدار تعاني  من قبل األمانة بتخلية هذه 

تتشارك معها بهذه المهمة والتعاون بين الدار والمؤسسات الدينية  المخطوطات  ال تنحصر رسميًا بالدار بل ثمة مؤسسات رسمية دخرى 
المزخرفة والمذهبة وكذلك حال المخطوطات  طوطات والسيما المكتبة العلوية التي تحتوي على دنف  المصاحفالتي تحترز على االف المخ

ان    في مكتبة دبو حنيفة وبقية المزارات المهمة وغيرها وحتى الجوامع والمساجد مرورًا باألسر النجفية والبغدادية والبصرية والموصلية … و
تذ سمح هذا القانون بحياز  المخطوط والتعامل به يختلف اجرائيًا   2002لسنة    55لقانون رقم    المخطوطات العراقية كانم قد خضعم

وقانونيًا عن التعامل مع ا ثار، تذ هناك حذر على االشخاص بصفتهم الطبيعية والمعنوية حياز  دي دثر تال المخطوطات والمسكوكات  
طوطات العراقية، ودائرتنا ليسم الوحيد  المسؤولة عن حفظها وصيانتها، ألن  فهي مسموح للمواطن بحيازتها شريطة دن تسجل بدار المخ

القانون سمح بذلك للمواطنين ديضًا، وهي موزعة ا ن في مكتبات خاصة وعامة فضاًل عن األوقاف وبقية المؤسسات الدينية والبيوتات 
سالمي، دو هواية بالمخطوط، اذًا المسؤولية تقع على جميع هؤالء الثقافية، وثمة اشخاص لهم ولع دو اهتمام احترافي بالمخطوط العربي واال

ثقافية، والمكتبات  دو  دينية  الشأن سواء كانم  بهذا  المهتمة  البيوتات  االوقاف سني و شيعي وحتى  تلى  العراقية  المخطوطات  دار  من 
المحافظات   في  المسيحية، والمو المركزية  الدينية  المؤسسات  الثقافية هذه التعاون موجود مع جميع  ندائية، واأليزيدية وغيرها والمكونات 

التشكيالت والمكونات واالشخاص تتعاون  دائرتنا معهم ونرسل لجانًا الى هذه المكتبات تتابع هذه المخطوطات من حيث عددها دو حدوث 
ي النجف فما تحوزه من مخطوطات ودما بشأن المكتبة العلوية ف.دي طارئ يتعرض له المخطوط عبر فحوصات دورية وتعفيرها دحياناً 

االهتمام   في  المحافظات  ودنجح  دهم  من  تعد  األشرف  النجف  فمحافظة  ومثمر،  متبادل  والتعاون  معهم  تتعاون  والدار  وموثق  مسجل 
اًل  بالمخطوطات وتوليها دهمية كبير  ، فالمخطوطات تحظى برعاية واهتمام من قبل لجان ثقافية ودينية متخصصة تحترم المخطوطة فض

عن انهم يعدون االهتمام بالمخطوط جزء من االلتزام الديني، وهذه الميز  تنسحه على جميع مكتبات الطوائف واالديان ومختلف المزارات  
وقامم دار المخطوطات العراقية استقدم خبراًء ايطاليين ويونانيين بالتعاون مع اليونسكو، وعقدت مؤخرًا دور  في النجف لمد   .في العراق

حائزًا من كبار الحائزين، وكانم الدور  ناجحة    27رين يومًا لحائزين المخطوطات من بغداد والنجف وكربالء دختار الخبراء عينات لر  عش
ومهمة ، ويحوا من خاللها المزيد من المعلومات بشأن كيفية المحافظة على المخطوط وادامته واطالة عمره وترميمه ،واالساليه المتبعة 

ل المتغيرات البيلية والمناخية والتقلبات الجوية في العراق الحار جدًا صيفًا والبارد جدًا شتاًء، المشتركون في الدور  استفادوا  في ذلك في ظ
 -: ( )ويضم المركز اقسامًا عديد  هي .() استفاد  كبير  من الخبراء

 االدار .  -1
 قسم الحياز  والمتابعة. -2
 قسم المخازن.   -3
 المايكروفيلم.  قسم  -4
 قسم الفهرسة والتصنيف.  -5
 القسم الفني )الحاسبة(.  -6
 الصيانة والترميم.  -7
 شعبة الخط والزخرفة.  -8

 طسم الفة سة والتصيي   ل دار المخطوطات الع اقية :  -ثا يًا 
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سل االبجدي، واعداد فهرسة يقوم بأعداد الفهارق البطاقية لمخطوطات المركز المسجلة في الحياز  وترتيبها بحسه المويوعات ووفق التسل
المركز   النهوض بأعمال المركز ونشاطات  بالمخطوطات وعلومها واساليه  الخاصة  الدراسات  للمخطوطات واعداد  مويوعية ووصفية 

 حوث االخرى المختلفة، واصدار الكته التي يتم تحقيقها من نوادر مخطوطات المركز  .ومن اهم النشاطات التي يقدمها قسم الدراسات والب 
اصدار الفهارق الوصفية للمخطوطات بهدف الكشف عما تحتويه من مخطوطات في مختلف العلوم والفنون وتضمنم عناوين المخطوطات  -1

 ومؤلفيها وتواريخ نسخها واهميتها سواء كانم بخطوط مؤلفيها او عليها قراءات او سماعات او مقابالت.
ية: اللغة ،ودصول الفقه ،والطه ،البيطر  ، والصيدلة ،والفلك والتنجيم ،والموسيقى والغناء اصدار القسم قوائم بيبلوغرافية بالمواييع ا ت  -2

 والسماع ،واالدب العربي والحديث النبوي الشريف وعلومه، والتاريخ والتراجم والسير، والحساب والهندسة والجبر.  
اصدرت فهارق بمخطوطات المكتبات الخاصة التي يمتلكها المركز  من خزانة عباق العزاوي وخزانة رشيد عالي الكيالني والخزانة العمرية   -3

 والخزانة االلوسية وخزانة عطار باشي وخزانة كوركي  عواد وخزانة احمد سالم الكيالني.
طات في العراق لتدارق شؤون المخطوطات واشكالها وسبل حمايتها وتيسير  من النشاطات االخرى لهذا القسم عقد ندو  لحائزي المخطو  -4

 عملية االنتفاع بها . 
 املالك الوظيفي يف قسم الف رسة والتصجيف :

( ويمكن توييح اختصاصاتهم العلمية وسنوات 7يبلغ العدد الكلي للمالك الوظيفي في قسم الفهرسة والتصنيف في دار المخطوطات )
 ( ثبين المالك الوظيفل  ل طسم الفة سة والتصيي 2جدول )()( 1خدمتهم من خالل الجدول )

 عدد الدورات  الخدمة  العدد  العةادو والتخصص العلمل

 8 18 1 ماجستي  اثار طديمة 

 10 5 4 بكالوريو  اثار

 12 4 1 دبلوو خط وزخ  ة

 10 4 1 دبلوو مكتنات ومعلومات

   1وهررو اختصرراص دبلرروم واختصرراص ماجسررتير اثررار قديمررة العرردد  1 ( يبررين ان اختصرراص مكتبررات ومعلومررات  عرردد2مررن خررالل جرردول )
ومرن اهرم الردورات التري ( دور  لكرن 12- 8( . الردورات كانرم مرا برين )7( في اختصراص بكلوريروق االعرداد مجموعهرا )  4اكثر عدد هو )

انواعهرا والردار بحاجرة الرى دورات عرن الخطروط و -الخرط والزخرفرة -صيانة المخطوطات -فهرسة المخطوطات  -تقام في القسم عن االثار 
تحقيررررررق المخطوطرررات وذلرررك لقلرررة الررردورات التررري تتعلرررق بهرررذا المويررروع . وال توجرررد قواعرررد معينرررة يرررتم االعتمررراد عليهرررا فررري فهرسرررة وتصرررنيف 

وا مرررن ذوي المخطوطرررات فررري دار المخطوطرررات العراقيرررة لقلرررة معرفرررة المرررالك الررروظيفي فررري مجرررال العمرررل المكتبررري الن اغلررره المرررالك ليسررر
 ومن خالل مالحظة الباحثة والمقابلة مع العاملين  وجد :-االختصاص من المشاكل والمعوقات التي يواجهونها اثناء الفهرسة هي :

نقص المعلومرات لربعض المخطوطرات التري تررد الرى الردار صرعوبة الوصرول الرى عنروان المخطوطرة حيرث تحتراج عمليرة الوصرول الرى اسرم  -1
 ى الدقة والتركيز والخبر  والمعرفة الكافية في مجال الفهرسة والتصنيف .المؤلف والعنوان ال

ان تاريخ النسخ لربعض المخطوطرات ال يرذكر نهائيرا ويعتمرد فري الوصرول اليره علرى خبرر  الموظرف مرن حيرث الرورق والحبرر والزخرفرة حيرث  -2
 لكل نوع من انواع الزخرفات تعود الى قرن معين والغالف ونوع الجلد .

وصول قسم من المخطوطات المزيفة يتم تزيفها من خالل شطه تاريخها الحديث وويع تاريخ قديم إلعطائها قيمة مادية اكثرر ويرتم معرفرة  -3
التري ذلك من خالل اللجنة العلمية المكلفة بتقييم المخطوطات التي ترد الى الردار ويرتم التقيريم مرن خرالل نروع الخرط والمؤلرف والفترر  الزمنيرة 

ها المؤلف . والبيانات الببليوغرافية التري يتضرمنها الفهرسرة العنروان والمؤلرف وسرنة النسرخ ومويروع المخطروط وقياسراتها وصرفحاتها عاش في
وعدد االسطر والطول والعرض للمخطوط .وتحتوي الدار على فهرق بطاقي فقط للمخطوطات المتوفر  لديها وال يوجد فهررق الري لهرا لرذلك 
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فري فهرسرة مخطوطاتهرا وذلرك لعردم  RDAوقواعرد   MARC21على شبكة االنترنم .ال تعتمد المكتبة علرى معيرار   فان الفهرق غير متاح
ترروفر مررالك وظيفرري مؤهررل للعمررل وفررق هررذا المعيررار وقلررة الرردعم المررادي للرردار الررذي يسرراعد علررى تأهيررل المررالك الرروظيفي تررأهيال يررتالءم مررع 

واالنظمررة االليررة الترري يمكررن اسررتخدامها لتطرروير الرردار والنهرروض بالخرردمات الترري تقرردمها  التطررورات الحديثررة فرري مجررال الفهرسررة والتصررنيف
 للمستفيدين .

وزعم االستبانة على المالك الوظيفي في قسم الفهرسة والتصنيف في دار المخطوطات و بلغ المجموع الكلي تحليل االستنا ة:  -ثالةًا 
 حيث وزعم استبانة على جميع المالك الوظيفي وتم استرجاعها جميعهاوفيما يأتي تحليل اإلجابة على محاور دسللة االستبانة   )7(لهم 

 RDAوطواعد   MARC21( ثبين مدى االستعداد لتطبيق  3جدول ) RDAوطواعد   MARC21االستعداد لتطبيق  مدى المحوراالول 
وقواعد   MARC21مدى االستعداد لتطبيق  الرقم

RDA 
 كال احيانا  نعم

 % ت % ت % ت

  MARC21هل لدى ادارة المكتبة االستعداد لتطبيق   .1
 في فهرسة وتصنيف المخطوطات . RDAوقواعد 

0 0 % 1 14 % 6 86 % 

هل لدى المالك الوظيفي الرغبة لتطوير امكانياته    .2
 وقدرته في مجال عمله . 

5 71 % 2 29 % 0 0 % 

هل تقوم ادارة المكتبة بأعداد المالك الوظيفي اعدادا    .3
جيدا وتؤهلهم من خالل اشراكهم في دورات تدريبية  

. 

3 43 % 2 29 % 2 29 % 

هل قامت ادارة المكتبة باشراك المالك الوظيفي في   .4
 .  MARC21دورات تدريبية عن 

0 0 % 0 0 % 7 100 % 

هل قامت ادارة المكتبة باشراك المالك الوظيفي في   .5
 دورات تدريبية عن قواعد الفهرسة االنكلو امريكية. 

0 0 % 0 0 % 7 100 % 

هل قامت ادارة المكتبة باشراك المالك الوظيفي في   .6
دورات تدريبية عن اهمية الضبط االستنادي ودوره 

 في توحيد المداخل . 

0 0 % 0 0 % 7 100 % 

هل قامت ادارة المكتبة باشراك المالك الوظيفي في   .7
 دورات تدريبية عن الميتاداتا . 

0 0 % 0 0 % 7 100 % 

  

الجدول )    لها استعداد3يبين  المخطوطات لي   المخطوطات   RDAوقواعد     MARC21لتطبيق    ( ان دار  في فهرسة وتصنيف 
(  %16المتوفر  لديها بسبه يعف االمكانيات المادية والبشرية المتوفر  في دار المخطوطات العراقية . وان نسبة الذين اجابوا ب احيانا )

لعدم   RDA  وقواعد   MARC21( هذا يدل على يعف امكانية تطبيق  %86اما نسبة الذين اجابوا بان ادار  لي  لها استعداد بلغم )
برغبة المالك الوظيفي لتطوير امكانياته وقدرته في مجال عمله بلغم نسبة الذين اجابوا بنعم توفر المتطلبات الالزمة لها . وفيما يتعلق  

 ( هذا يدل على جميع المالك الوظيفي عينة البحث لديه الرغبة واالستعداد الكامل لتطوير%29( ونسبة الذين اجابوا ب احيانا )71%)
مهاراته وقدراته في مجال عمله لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الفهرسة والتصنيف .وفيما يتعلق  باشراك المالك الوظيفي في دورات 

(  مما يدل %29( اما نسبة الذين اجابوا بكال بلغم )%29( ونسبة الذين اجابوا ب احيانا )%43تدريبية بلغم نسبة الذين اجابوا بنعم )
-الخط والزخرفة  -صيانة المخطوطات    -االثار  دار   المكتبة تقوم باشراك المالك الوظيفي لكن هذه الدورات اقتصرت على  على ان ت

باقي مصادر   اكثر من  الى دقة وتركيز  المخطوطات تحتاج  ان فهرسة  العمل حيث  لطبيعة  ايضا مهمة  تعد  التي  الخطوط وانواعها 
امريكية و اهمية   قواعد الفهرسة االنكلوو    MARC21المالك الوظيفي في دورات تدريبية عن    باشراكالمعلومات االخرى  وفيما يتعلق  

( اما نسبة %0( ونسبة الذين اجابوا ب احيانا )% 0الضبط االستنادي ودوره في توحيد المداخل و الميتاداتا بلغم نسبة الذين اجابوا بنعم )
( بلغم  في ا% 100الذين اجابوا بكال  الحديثة  القواعد  لتطبيق  الالزمة  المؤهالت  الى  يفتقر  الوظيفي  المالك  يدل على  لفهرسة  (  هذا 

متطلنات   المحور الةا ل :والتصنيف لما لها من دور في فتح افاق واسعة للتعاون بينها وبين المؤسسات االخرى ذات العالقة بها .
 RDAوطواعد   MARC21( ثبين متطلنات تطبيق 4جدول ) RDAوطواعد   MARC21 تطبيق
 كال احيانا نعم     RDAوقواعد    MARC21متطلبات تطبيق    الرقم
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 % ت % ت % ت

هل لدى المالك الوظيفي معرفة بأدوات الفهرسة    .1
 االلكترونية المستخدمة.

0 0 % 0 0 % 7 100 % 
 

هل لدى المالك الوظيفي معرفة بقواعد الفهرسة    .2
 .   AACR2االنجلو امريكية

0 0 % 0 0 % 7 100 % 
 

هل لدى المالك الوظيفي معرفة بقواعد وصف    .3
 اليها.المصادر والوصول 

0 0 % 0 0 % 7 100 % 
 

هل لدى المالك الوظيفي معرفة بمعيار مارك    .4
MARC21  . 

0 0 % 0 0 % 7 100 % 
 

هل لدى المالك الوظيفي معرفة بملفات استناد مكتبة   .5
 الكونكرس .

0 0 % 0 0 % 7 100 % 
 

 % 100 7 % 0 0 % 0 0 هل لدى المالك الوظيفي معرفة بمعيار دبلن كور.  .6
 

في فهرسة وتصنيف المخطوطات   RDAوقواعد     MARC21( ان المالك الوظيفي يفتقر الى المتطلبات الالزمة لتطبيق  4يبين الجدول ) 
( هذا يدل الى  %100( ونسبة الذين اجابوا بكال )%0حيث بلغم نسبة الذين اجابوا بنعم لجميع الفقرات التي تم تحديدها في الجدول اعاله )

 متطله من هذه المتطلبات . عدم امتالكهم ألي
 الجتائا:

في فهرسة مخطوطاتها وذلك لعدم توفر مالك وظيفي مؤهل للعمل وفق   RDAوقواعد   MARC21ال تعتمد دار المخطوطات على معيار  -1
 هذا المعيار

مجال الفهرسة والتصنيف واالنظمة    وقلة الدعم المادي للدار الذي يساعد على تأهيل المالك الوظيفي تأهيال يتالءم مع التطورات الحديثة في  -2
 االلية التي يمكن استخدامها لتطوير الدار والنهوض بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين .

علق ان المالك الوظيفي يفتقر الى المؤهالت الالزمة لتطبيق القواعد الحديثة في الفهرسة والتصنيف  وذلك لعدم اشراكه في دورات تدريبية تت -3
 .بهذا الصدد وهذه القواعد وااللتزام بها لها دهمية  من ناحية فتح افاق واسعة للتعاون بينها وبين المؤسسات االخرى ذات العالقة بها  

 (اختصاص دبلوم معلومات ومكتبات 1لة العاملين في اختصاص المعلومات والمكتبات حيث كان عدد) ق -4
 الدار بحاجة الى دورات عن تحقيق المخطوطات وذلك لقلة الدورات في هذا المجال   -5
وفر  لديها بسبه  في فهرسة وتصنيف المخطوطات المت  RDAوقواعد     MARC21دار المخطوطات العراقية لي  لها استعداد لتطبيق    -6

 ( %86يعف االمكانيات المادية والبشرية المتوفر . حيث ان نسبة الذين اجابو بان اإلدار  لي  لها استعداد )
مجال جميع المالك الوظيفي عينة البحث لديه الرغبة واالستعداد الكامل لتطوير مهاراته وقدراته في مجال عمله لمواكبة التطورات الحديثة في   -7

 الذين يرغبون بتطوير مهاراتهم.   %71لتصنيف حيث بلغم النسبة الفهرسة وا 
 (  % 43الدار تعمل على اشراك العاملين في دورات تدريبة  حيث اجابو بنعم نسبة ) -8
الخطوط وانواعها التي تعد ايضا مهمة لطبيعة العمل -الخط والزخرفة  -صيانة المخطوطات    - االثار  ادار  الدار الدورات اقتصرت على   -9

 حيث ان فهرسة المخطوطات تحتاج الى دقة وتركيز اكثر من باقي مصادر المعلومات االخرى .
،بملفات استناد مكتبة الكونكرق   RDAواعد  وق   MARC21بأدوات الفهرسة االلكترونية المستخدمة، معيار مارك   المالك يفتقر الى المعرفة   -10

 ، و معيار دبلن كور.
تبي  العمل على دعم العاملين بدورات مكثفة في مجاالت استخدام ددوات الفهرسة االلكترونية وكل ما يتعلق بتحقيق وقواعد وقوانين العمل المك -11

 الخاص بحفظ المخطوطات. 
 االستجتاجات :

 -االتية : االستنتاجات من بمجموعة الخروج يمكن البحث نتائج يوء في
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ال توجد قواعد معينة يتم االعتماد عليها في فهرسة وتصنيف المخطوطات في دار المخطوطات العراقية لقلة معرفة المالك الوظيفي في   .1
 مجال العمل المكتبي الن اغله المالك ليسوا من ذوي االختصاص . 

ال .2 المعلومات لبعض المخطوطات التي ترد الى  دار صعوبة الوصول الى عنوان المخطوطة حيث تحتاج عملية الوصول الى اسم  نقص 
تاريخ النسخ لبعض المخطوطات ال يذكر نهائيا  المؤلف والعنوان الى الدقة والتركيز والخبر  والمعرفة الكافية في مجال الفهرسة والتصنيف  

خرفة حيث لكل نوع من انواع الزخرفات تعود الى قرن معين والغالف  ويعتمد في الوصول اليه على خبر  الموظف من حيث الورق والحبر والز 
ونوع الجلد .وصول بعض المخطوطات المزيفة يتم تزيفها من خالل شطه تاريخها الحديث وويع تاريخ قديم إلعطائها قيمة مادية اكثر  

لدار ويتم التقييم من خالل نوع الخط والمؤلف والفتر  ويتم معرفة ذلك من خالل اللجنة العلمية المكلفة بتقييم المخطوطات التي ترد الى ا
 الزمنية التي عاش فيها المؤلف . 

 تحتوي الدار على فهرق بطاقي فقط للمخطوطات المتوفر  لديها وال يوجد فهرق الي لها لذلك فان الفهرق غير متاح على شبكة االنترنم.  .3
ة مخطوطاتها وذلك لعدم توفر مالك وظيفي مؤهل للعمل وفق هذا المعيار في فهرس  RDAوقواعد    MARC21ال تعتمد المكتبة على معيار   .4

مة وقلة الدعم المادي للدار الذي يساعد على تأهيل المالك الوظيفي تأهيال يتالءم مع التطورات الحديثة في مجال الفهرسة والتصنيف واالنظ
 قدمها للمستفيدين.االلية التي يمكن استخدامها لتطوير الدار والنهوض بالخدمات التي ت

مجال جميع المالك الوظيفي عينة البحث لديه الرغبة واالستعداد الكامل لتطوير مهاراته وقدراته في مجال عمله لمواكبة التطورات الحديثة في   .5
 الفهرسة والتصنيف. 

الخطوط وانواعها  -الخط والزخرفة  -صيانة المخطوطات    - االثار  ان االدار  تقوم باشراك المالك الوظيفي لكن هذه الدورات اقتصرت على   .6
 التي تعتبر ايضا مهمة لطبيعة العمل حيث ان فهرسة المخطوطات تحتاج الى دقة وتركيز اكثر من باقي مصادر المعلومات االخرى.

ح افاق واسعة للتعاون  ان المالك الوظيفي يفتقر الى المؤهالت الالزمة لتطبيق القواعد الحديثة في الفهرسة والتصنيف لما لها من دور في فت  .7
 بينها وبين المؤسسات االخرى ذات العالقة بها وذلك لعدم اشراكه في دورات تدريبية تتعلق بهذا المجال.

 التوصيات :
 - توصل البحث  الى مجموعة من  التوصيات ، وهي االتي  : 
قواعد معينة يتم االعتماد عليها في فهرسة وتصنيف المخطوطات في دار المخطوطات العراقية وتوفير المالك الوظيفي المتخصص    ديدتح  -1

 في مجال العمل المكتبي الن اغله المالك ليسوا من ذوي االختصاص.  
 توفر  لديها واتاحته على شبكة االنترنم .توفير فهرق الي للمخطوطات المتوفر  في الدار الى جانه الفهرق البطاقي للمخطوطات الم -2
ظمة توفير الدعم المادي للدار الذي يساعد على تأهيل المالك الوظيفي تأهيال يتالءم مع التطورات الحديثة في مجال الفهرسة والتصنيف واالن -3

 االلية التي يمكن استخدامها لتطوير الدار والنهوض بالخدمات التي تقدمها للمستفيدين .
الفهرسة االنكلو امريكية واهمية الضبط االستنادي ودوره في توحيد المداخل  وقواعد    MARC21عن  في دورات تدريبية    المالك الوظيفي  اشراك -4

 لها من دور في فتح افاق واسعة للتعاون بينها وبين المؤسسات االخرى ذات العالقة بها. لماوالميتاداتا 
هرسة والتصنيف وباختصاصات محدد  كاختصاص معلومات ومكتبات ولديهم المعرفة الكاملة  دعم الدار بالعاملين المتخصصين بمجال الف -5

 باألنظمة الحديثة في مجال الفهرسة . 
 قائمة املصادر

، 21بورمل ،حسين . فهرسة المخطوطات العربية ماهيتها، انواعها ، واقعها ،مجلة كلية ا داب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية   ،ع  -1
 . 240، ص 2017،  11مج

  14كلو ،صباح محمد ، سلمان ،عبد الستار  . رقمنه المخطوطات وتقييم مواقعها على شبكة االنترنم ، المجلة العراقية للمعلومات  ، مج  -2
 2، ص  2013، 1، ع 

اساسيات الفهرسة: دليل عملي لفهرسة المطبوعات في المكتبات ومراكز المعلومات ، دار االيداع للنشر والتوزيع عليان ، ربحي مصطفى.   -3
 . 8.ص  1992، 
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  Advancedand Computerized Cataloging، وصفي عارف ،الفهرسة المتقدمة والمحوسبة  =  الشلولعليان ، ربحي مصطفى ،  -4
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 متى تأسسم مكتبة دار المخطوطات العراقية ؟ (1
الفهرسة والتصنيف في مكتبة دار المخطوطات العراقية ؟ وماهي مؤهالتهم العلمية  (2 العامل في قسم  العدد الكلي للمالك الوظيفي  ما هو 

 واختصاصاتهم وسنوات خدمتهم ؟
 ل موظف؟ ما هي الدورات التدريبية التي شارك فيها المالك الوظيفي وكم عددها لك (3
 ما هي القواعد المتعمد  في فهرسة وتصنيف المخطوطات ومتى تم اتباع كل منها ؟   (4
 ماهي المشاكل والمعوقات التي تواجه العاملين اثناء فهرسة المخطوطات ؟ (5
 ماهي المعلومات التي يتضمنها الفهرق للمخطوطات وكيف يتم ترتيبها ؟ (6
 هل فهرق المكتبة متاح على شبكة االنترنم ؟  (7
 ل تستخدم المكتبة نظام الي متكامل؟  فما هو النظام المستخدم اذكره؟ه (8
 في فهرسة مخطوطاتها ؟  RDAوقواعد   MARC21معيار هل تعتمد المكتبة على   (9

 استمارو االستنا ة (2ملحق )
 السادو الموظفين األعزاء... السادو المديبين ..

وطواعد     MARC21 ة سة وتصيي  المخطوطات و ق معيار     "  ث الموسومنعرض على جنابكم االستبانة المتعلقة بالبحتحية طينة .
RDA    نرجو اإلجابة عليها بدقة وكلنا ثقة في تعاونكم معنا، علمًا ان المعلومات التي تقدموها لنا :دراسة حالة لدار المخطوطات الع اقية "

 ستعامل بسرية تامة، وستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط، ال حاجة لذكر األسماء. 
 وتقبلوا  ائق االحت او والتقدث  

 اوال / معلومات عامة  
 المؤهل العلمل :  -
 التخصص العلمل :  -
 القسم الذي يعمل فيه الموظف :  -
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 سيوات الخدمة  ل المكتنة :  -
 الدورات التدريبية  :  -
 سيوات الخب و  ل مدال الفة سة والتصيي  : -

 ثا يا /  ق ات االستنا ة  
 كال احيا ا   عم   RDAوطواعد   MARC21مدى االستعداد لتطبيق  ال طم

وقواعرررررررررد   MARC21هرررررررررل لررررررررردى ادار  المكتبرررررررررة االسرررررررررتعداد لتطبيرررررررررق   .1
RDA . في فهرسة وتصنيف المخطوطات 

   

هررررررل لرررررردى المررررررالك الرررررروظيفي الرغبررررررة لتطرررررروير امكانياترررررره وقدرترررررره فررررررري   .2
 مجال عمله .

   

هرررررررررل تقررررررررروم ادار  المكتبرررررررررة بأعرررررررررداد المرررررررررالك الررررررررروظيفي اعررررررررردادا جيررررررررردا   .3
 وتؤهلهم من خالل اشراكهم في دورات تدريبية .

   

هررررل قامررررم ادار  المكتبررررة باشررررراك المررررالك الرررروظيفي فرررري دورات تدريبيرررررة   .4
 . MARC21عن 

   

هررررل قامررررم ادار  المكتبررررة باشررررراك المررررالك الرررروظيفي فرررري دورات تدريبيرررررة   .5
 عن قواعد الفهرسة االنكلو امريكية.

   

هررررل قامررررم ادار  المكتبررررة باشررررراك المررررالك الرررروظيفي فرررري دورات تدريبيرررررة   .6
 عن اهمية الضبط االستنادي ودوره في توحيد المداخل 

   

هررررل قامررررم ادار  المكتبررررة باشررررراك المررررالك الرررروظيفي فرررري دورات تدريبيرررررة   .7
 عن الميتاداتا .

   

 كال احيا ا   عم    RDAوطواعد    MARC21متطلنات تطبيق   ال طم
هررررررررل لرررررررردى المررررررررالك الرررررررروظيفي معرفررررررررة بررررررررأدوات الفهرسررررررررة االلكترونيررررررررة   .1

 المستخدمة.
   

هررررررررررل لرررررررررردى المررررررررررالك الرررررررررروظيفي معرفررررررررررة بقواعررررررررررد الفهرسررررررررررة االنجلررررررررررو   .2
 .   AACR2امريكية

   

هرررررررررل لررررررررردى المرررررررررالك الرررررررررروظيفي معرفرررررررررة بقواعرررررررررد وصرررررررررف المصررررررررررادر   .3
 والوصول اليها.

   

    . MARC21هل لدى المالك الوظيفي معرفة بمعيار مارك   .4
    هل لدى المالك الوظيفي معرفة بملفات استناد مكتبة الكونكرق .  .5

    هل لدى المالك الوظيفي معرفة بمعيار دبلن كور.  .6
 هوامش البحث
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