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 الخلفیة .1
لمتطلبات الوظیفیة للبیانات لدراسة "ا IFLAالتي أنشأتھا  قامت المجموعة البحثیة 1997في عام 

الھدف . يفي العالم الببلیوجرافالعالقات الكیانات وبتطویر نموذج مفاھیمي یوضح " FRBR)( الببلیوجرافیة
الببلیوجرافیة لتیسیر  تنموذج ھو تحدید المتطلبات الوظیفیة للمعلومات المتضمنة في التسجیالھذا المن 

لبیانات لكل ا منطقي تحلیلنتیجة  FRBRالكیانات األساسیة لنموذج وجاءت . 1المحددة للمستفیدینالمھام 
 الكیانات إلى ثالث مجموعات: تلك تنقسمو الببلیوجرافیة. سجیالتالممثلة في الت

التي تسمى أو توصف في المجھود العقلي أو الفني  منتجاتكیانات تعرف بأنھا  األولى:المجموعة 
 .نسخة، تجسیدة، ةتعبیر، عمل بـ: الببلیوجرافیة التسجیالت

اإلنتاج والنشر  أو عن، كیانات أصحاب المسئولیة عن المحتوى الفكري أو الفني الثانیة:المجموعة 
 .2عائلةو، وھیئة، شخص وھي:، على كیانات المجموعة األولىعن القیام ، أوالمادي

 :باعتبارھا موضوعات لألعمال، وھي تخدم كیاناتكیانات تمثل مجموعة إضافیة من  الثالثة:المجموعة 
 .مكانو، حدثو، وشيء، مفھوم

، ویحدد ، كما یعرف الكیانات وخصائصھالعالقات بین الكیاناتا لنموذجً  FRBR لـیقدم التقریر النھائي و
 أنھ یركزیعرف بكیانات المجموعات الثالث إال  FRBR . وعلى الرغم من أن نموذجالعالقات بین الكیانات

غطي یلك النموذج سوف أن امتداد ذ FRBR يتراءى لمطورف .في األساس على كیانات المجموعة األولى
 االستنادیة. تضافیة التي توجد عادة في التسجیالالبیانات اإل

وترقیم التسجیالت االستنادیة المتطلبات الوظیفیة لدراسة "نشئت مجموعة عمل أ 1999وفي إبریل عام 
FRANAR)(". المتعلق بـ إكمال العملكلفت بو FRBR للكیانات مي تطویر نموذج مفاھی من خالل

"مجموع أنھا ب ستنادیة في سیاق عمل المجموعةاالستنادیة. وتعرف البیانات اال الموصوفة في التسجیالت
 مقننة ألغراضستخدم اسمھ كأساس لنقطة اتاحة ا عمل أو ،ھیئة أو ،عائلة ، أوشخص المعلومات عن

الھدف و. 3"ببلیوجرافي ملففي ة في فھرس مكتبة أو الببلیوجرافی ات أو التسجیالتلالستشھادالوصول 
لتحلیل  عملتقدیم إطار "ھو  )FRAD(للنموذج المفاھیمي للمتطلبات الوظیفیة للبیانات االستنادیة  الرئیس

المشاركة العالمیة والضبط االستنادي لدعم  المطلوبةالنوع من البیانات االستنادیة  الوظیفیة لذلكالمتطلبات 
سبیل المثال في  (علىكیفیة جمعھا معا بغض النظر عن  ،النموذج على البیاناتللبیانات االستنادیة. یركز 

لمتطلبات الوظیفیة وترقیم التسجیالت ا بشأنعمل الوبالرغم من أن "مجموعة . 4"استنادیة)تسجیالت 
إال أنھا لم تتولى ، الذي طورتھ في النموذج بیانات الموضوعجوانب عالجت بعض  "FRANARاالستنادیة 

 5التحلیل الكامل للكیانات والعالقات المتصلة بالبیانات االستنادیة للموضوعات.

                                                           
1 Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. (1998). IFLA Study Group on the Functional 
Requirements for Bibliographic Records. München: KG Saur 
2 "Family" entity was added in Functional Requirements for Authority Data - A Conceptual Model. (2009). 
3 Functional Requirements for Authority Data - A Conceptual Model. (2009). IFLA Working Group on Functional 
Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR), ed. By Glenn E. Patton. München: K.G. Saur. 
p.15. 
4 Ibid., p. 13. 
5 Functional Requirements for Authority Data - A Conceptual Model. (2009). IFLA Working Group on Functional 
Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR), ed. by Glenn E. Patton.München: K.G. Saur. p. 
8. 
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للتسجیالت  المتطلبات الوظیفیة "بـ  مجموعة عمل تعني 2005في عام  IFLAشكلت ، وكنتیجة لذلك
لبحث في االستخدامات البیانات االستنادیة للموضوعات وا "، وذلك لدراسة قضایااالستنادیة للموضوعات

عملت كل من وقد  .المستفیدین من قبل عامةمباشرة للبیانات االستنادیة للموضوعات الغیر المباشرة و
من ( FRANARمجموعة عملو ،حتى االن) 2005(من  FRSARعمل مجموعة  العمل:مجموعتي 

مضي الوقت أصدرت بو .FRBRعمل إطار  وذجین ضمن) بشكل متواز لتطویر النم2009حتى  1999
 بطرح FRSAR كما قامت مجموعة عمل، 2009النھائي في یونیو  ھاتقریر FRANARمجموعة عمل 

للمراجعة  )FRSAD( لمتطلبات الوظیفیة للبیانات االستنادیة للموضوعاتالتقریرھا بعنوان مسودة األولى ال
فقد تم شرح العالقة بین  ،عن اآلخرن كال من التقریرین قد طور مستقال ألا على المستوى العالمي. ونظر

 ر.ھذا التقریمن  (ب)النموذجین في الملحق 
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  الھدف والمجال. 2

 الھدف  1.2

وسیلة ھامة للمستفیدین إلشباع حاجاتھم للمعلومات. اكدت البحوث  الوصول للمعلومات من خالل الموضوع
أكثر  لمستفیدین على القیام ببحث موضوعيأن دمج المصطلحات المقننة بنظام السترجاع المعلومات یساعد ا

ممكنا عندما ارتبطت البیانات االستنادیة للموضوعات (معلومات عن الموضوعات  الدمجصار ھذا و. فعالیة
 للمستفیدین.  ملفات الببلیوجرافیة واصبحت متاحةمن ملفات االستناد) بال

أو ، اسم مكانأو ، شخص اسم- تمثیل قیمة ماالھدف من الضبط االستنادي ھو التأكد من االتساق في إن 
على سبیل ف العناصر المستخدمة كنقاط إتاحة في استرجاع المعلومات. في-مصطلح أو رمز یمثل موضوع 

قائمة رؤوس في  استنادي كرأس موضوع " استخدم1945-1939، المثال مصطلح "الحرب العالمیة
ام قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس في استخدوبالتالي  ).LCSH( موضوعات مكتبة الكونجرس

 بغض النظر ، یعني أن كل المصادر عن الحرب العالمیة الثانیة قد حدد لھا ھذا الرأسشیفالفھرسة أو التك
الحرب العالمیة أو "، "1945-1929 ،رب األوروبیةالح" یشیر لتلك الحرب بمصطلح إذا كان المصدر عن

التعبیرات المترادفة ، "الحرب العالمیة اثنینأو "، "IIالحرب العالمیة أو "، "2الحرب العالمیة أو "، "الثانیة
تؤدي إلى الرأس االستنادي. ھذا یضمن أن كل المصادر عن الحرب العالمیة الثانیة یمكن استرجاعھا 

 البیانات أو فھرس موحد. قاعدةسواء في فھرس محلي أو ، نفسھ وعرضھا من خالل الرأس الموضوعي

من خالل  توماتیكیاادي یدویا أو شبھ أوالضبط االستن تحقق ات الببلیوجرافیةكل قواعد البیان فإن غالبفي الو
مصطلحات أسماء، أو عناوین، أو  –تاحة اإلالملف على بیانات حول نقاط  ھذا یحتوي. استناديملف 

باإلضافة إلى ضمان ثبات التمثیل وجیالت الببلیوجرافیة. ستقنینھا لالستخدام في الت تم- موضوعیة
أو /العالقات الداللیة بین المفاھیم الموضوعیة والموضوعي یمكن لنظام االستناد الموضوعي أن یحتوي على 

البیانات في نظام االستناد الموضوعي ببعضھا من خالل عالقات داللیة یمكن وترتبط بھا.  ةالخاص اتالوسم
 تمثیلمثل تولد وفقا الحتیاجات معینة (الستنادیة الموضوعیة أو التعبیر عنھا من خالل التسجیالت ا

نظم وعدد من  ،خطط التصنیفو) في المكانز، قوائم رؤوس الموضوعات، األعرض واألضیق اتالمصطلح
، "أو مقیدة مقننةلغات "بـ یشار لتلك النظم والمطبوعة أو المتاحة على الخط المباشر.  الموضوعياالستناد 
طبقا لوظیفتھا و" نظم تنظیم المعلومات" تبادلیا ، "خطط ترمیز"و و"خطط مفاھیمیة"، ،مھیكلة"و"لغات 

المناقشات حول  فإن ،التقریرھذا الھدف من  وإذا أخذنا في االعتبار. التي تستخدمھالمجتمعات فقا لو وبنیتھا
تتبع الدراسة وه المصطلحات. المشار إلیھا بھذ تطبق على كل النظم والبنیاتبیانات االستناد للموضوعات 

 حول البنیة أو التخزین المادي للبیانات االستنادیة. امسبق اافتراض ذلك أنھا ال تضع FRBRنھج 
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 المجال 2.2

حول ما یھدف  التحدید وشائع المشاركة واضح فھمایقدم  عمل الھدف األساس من تلك الدراسة ھو انتاج إطار
وما یمكن توقع إنجازه من  عنھ، لمعلوماتلتقدیم  منالبیان االستنادي للموضوع  /الملف/التسجیلة إطار إلیھ

في  FRSARدور مجموعة عمل  وقد تحدد .المستفیدتلبیة احتیاجات إطار  خالل تلك البیانات في
 اآلتیة:االختصاصات 

 عنـ بال ترتبط باعتبارھا FRBR عمل ضمن إطارمجموعة الثالثة بناء نموذج مفاھیمي لكیانات ال •
aboutness ؛لألعمال 

عات في التسجیالت االستنادیة للموضو التي تسجللربط البیانات واضح التحدید والبنیة إطار تقدیم  •
 بحاجات المستفیدین من ھذه البیانات؛

ضمن قطاع  إمكانیة المشاركة العالمیة واستخدام بیانات االستناد الموضوعیةكل من المساعدة في تقییم  •
 .وغیره من القطاعاتالمكتبات 

 فرعیتین:بإنشاء مجموعتین  FRSARقامت مجموعة عمل  االختصاصاتلذا وحتى یتم القیام بھذه 
 .مجموعة الفرعیة لكیانات الموضوعوال، المستفیدالمجموعة الفرعیة لمھام 

الدراسة یضم  وألغراض ھذه .وتحدید مھامھمستفید ال مستفید على دراساتركزت المجموعة الفرعیة لمھام ال
نشاء وصیانة البیانات إالمعلومات القائمین على  إخصائيبیانات االستناد للموضوعات  المستفیدون من

الوسیطین  مستفیدینالو، المعلومات القائمین على إنشاء وصیانة المیتاداتا وأخصائي، االستنادیة للموضوعات
المتطلبات الوظیفیة للبیانات وقد تحددت . المعلوماتیةحاجاتھم والنھائیین الذین یبحثون عن المعلومات إلشباع 

 :مستفیدونالمھام العامة التالیة والتي یقوم بھا الب إطار العالقةفي االستنادیة للموضوعات 

من  ، وما استخدمھمستفیدال الذي وضعھ معیارالفق مع التي تت، سمیاتھأو ت/موضوع واحد أو أكثر و یجد
 خصائص وعالقات؛

ن لتفریق بیا (أي أو عالقاتھخصائصھ  اعتمادا علىسمیاتھ أكثر و/أو ت وواحد أموضوع  یحدد
 تسمیةوللتأكد من أن الموضوع أو ال(التي تشترك في السمات نفسھا،  ھاسمیاتتموضوعین أو أكثر أو 

 )؛اتم إیجادھ ةالمناسب

 متطلبات المستفیدل طبقالرفض أي لالختیار أو ل(مستفید ال تھ یناسب حاجاتموضوع و/أو تسمی یختار
 واحتیاجاتھ)؛

فھم  من أجلستكشاف العالقات العلى سبیل المثال ا (سمیاتھأو ت/موضوعات والعالقات بین  یستكشف
 بنیة مجال موضوعي معین ومصطلحاتھ).

على كیانات المجموعة الثالثة متضمنة دراسة فقد ركزت المجموعة الفرعیة لكیانات الموضوعات  أما
 بھدف تحدید: وبدائلھا FRBR لـالحالیة ثالثة كیانات المجموعة الل

 ؛موضوع")ك" لھ  (عالقة لعمل اتكیانات یمكن أن تخدم كموضوع -أ
 و ؛المجموعة الثالثة عنقودمحتملة في كیانات فرعیة  -ب
 المجموعة الثالثة. بعنقودعالقة كیانات إضافیة ذات  -ت
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أوجھ أخرى عن ر یلتعبل اصطالحاتتقدم  أو المقیدة المقننة اللغاتأن بعض  FRSARمجموعة عمل وتعي 
وبالرغم من أن ھذه در المعلومات). امصل المقصودوالجمھور ، النوعو، كالشكلإضافة للموضوع ( لألعمال

، العمل isness كینونةاألوجھ تحتل أھمیة كبیرة ومحورا للعدید من استفسارات المستفیدین، إال أنھا تصف 
روایة، مسرحیة، قصیدة، مقالة، سیرة  مثل:( أو النوعأو طبیعتھ أو الفئة التي ینتمي إلیھا اعتمادا على الشكل 

ولیس  ذاتیة، سیمفونیة، كونشیرتو، سوناتا، خریطة، رسم، لوحة زیتیة، صورة فوتوغرافیة، إلخ...)
سبیل الحصر بعض ھذه األوجھ على  FRBR. وقد غطى نموذج العملعن" الذي یتناولھ "ال الموضوع أو 

مثل "شكل العمل"، "الجمھور المقصود"، إلخ. ومع تسلیم لجنة العمل بأن ھناك للعمل باعتبارھا خصائص 
أو طبیعة  isness كینونةحاالت تقدم فیھا اللغات المقیدة اصطالحات أو تستخدم كاصطالحات لتعبر عن 

عمل (العالقة بال aboutness عنیقتصر على ال FRSADاألعمال، إلى جانب موضوعاتھا، فإن نموذج 
أو نوع  "عن" شكل عمللھ كموضوع...". ومن ناحیة أخرى ففي حالة وجود  "بـ  FRBRالتي یعرفھا 

 عن"."ال : عن الروایات الرومانسیة، أو عن القوامیس) فإنھ یقع بالطبع ضمن فئة (مثل

 "Ofness لـ:"والـ " Aboutness العن:" 3.2

بأكثر التحلیالت عند نمذجة الفئات الرئیسیة للكیانات الببلیوجرافیة فنحن بالضرورة نواجھ تحدي القیام 
قد قدم و، عرفةالممفھوم یعد ركیزة لحقل تنظیم  "العن"وموضوعھ.  ما عمل: العالقة بین أي- للعنمناسبة 

وتظھر بین العمل والموضوع.  القاتإسھامات متمیزة فعالة لتعزیز فھمنا لطبیعة العالعدید من المؤلفین 
بینما تم البعض اآلخر على ید فالسفة اللغة  ،6،7،8والمعلوماتمات في أدبیات المكتبات اھبعض ھذه اإلس

كما قد  ضح أنھ ال یوجد قدر كبیر من االتفاق حول طبیعة العنن مراجعة ھذه األدبیات سیوإ .9،10،11والمنطق
 العدید من اآلراء المختلفة حولھ.في الواقع ھناك ف یأمل الفرد،

وضع اآلراء  الممكننعتبر أنھ من  قد، لمبالغة في تبسیط ما ھو بال شك معقدامخاطرة ال ومع أنھ من قبیل
 (أو تبعا لـ "nominalism سمانیة:االقطباه النقیضان كل من "مثل ی لة طیفسلس فيحول العن 
Hjørland12* لیس منطقیا  المثاليسماني لنسبة لالجھة، و"الواقعیة" من جھة أخرى. فبا من ")"المثالیة

ینبغي اعتباره ال ذن إ فالعن - موضوعات" being about " أو "تكون عنhaving"لھا أعمال الحدیث عن 
أعمال بین مجموعة من ، ل ولكن كعالقة تم إنشاؤھا من قبل شخص معین في وقت معیناعمكخاصیة لأل

الواقعي من الناحیة األخرى فھو قانع بفرضیة أن  أما .)اسم أو وسم (مثال: وتعبیر لغوي معینمعینة 
وأنھ من الممكن  ،اة التي نستخدمھا لتسمیتھاللغوی التعبیراتالموضوعات ھي أشیاء واقعیة توجد منفصلة عن 

أن تقع بین  یمكنالعن آراء أخرى حول بالطبع  ھناكو. ي عمل معطىأل (موضوعات)" موضوع"ال تحدید 
بأن معظم من ھم قائمون بشكل فعال على  بوضوح ولكن یمكن القول .آخري أطیافھذین القطبین أو في 

                                                           
6 Wilson, P. (1968). Two kinds of power: An essay on bibliographic control. Berkeley, CA: University of 
California Press. 
7 Hutchins, W. J. (1977). On the problem of “aboutness” in document analysis. Journal of Informatics, 1 
(1): 17-35. 
8 Hjørland, B. (1992). The concept of “subject” in information science. Journal of Documentation, 48 (2): 
172-200. 
9 Ryle, G. (1933). “About.” Analysis, 1 (1): 10-12. 
10 Putnam, H. (1958). Formalization of the concept “about.” Philosophy of Science, 25 (2): 125-130. 
11 Goodman, N. (1961). About. Mind, 70 (277): 1-24. 
12 Hjørland, op. cit. 

* Birger Hjørland [المترجمة] أستاذ تنظیم المعرفة بالمدرسة الملكیة لعلم المكتبات والمعلومات في كوبنھاجن 
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 تلك الخطط ویستخدمون، وفقا لھذه الخطط الوثائق،وتكشیف ، مھمة تصمیم خطط التصنیف الببلیوجرافیة
 الواقعیة.اشى مع رؤیة وجھة النظر الفتراضات تتمالوثائق التي نریدھا، یتصرفون وفقا كأدوات إلیجاد 

وإنما تنظر إلى المشكلة من ، ذ موقف فلسفي حول طبیعة العنال تتخ FRSARوباألساس فإن مجموعة عمل 
معلومات یمكن تلبیتھا من خالل إیجاد واستخدام وثیقة حاجة إلى مستفید عندما تواجھ الف. المستفیدوجھة نظر 

كما ، لموضوعا حددی أن یكون قادرا على صیاغة مصطلح بحثمستفید عندھا یتوقع ال، حول موضوع معین
بالمصطلحات  ھذا مصطلح البحث ضاھاةاألدوات والخدمات المتاحة قادرة على م تكون یتوقع أن

 .ونوالمكشف المفھرسون أعدھاالتي الموضوعیة 

على موضوعات المصادر المرئیة كاألعمال الفنیة  الذین ركزوا مؤلفي علوم المكتبات والمعلومات إن
خاص  ثیلتم أو وصف (كالھما "لـ "وال " عن"ال أكثر بكیفیة التفریق بین  اھتموا، والصور الفوتوغرافیة

رسمة عن ف. تخدم فیما سبقمسضیق مما ھو عن" معنى أ" ـلل فإن من ھذا المنطلق 13) لتلك األعمالوعام
غروب الشمس  "of"لـ على أن تكون (عامة) للوھلة األولى تحلیلھا یمكن الغروب فوق سان فرانسیسكو 

معاییر المیتاداتا  وقد سمحت خطط مرور الوقت. "of"لـ ولكنھا أیضا ، سان فرانسیسكو "ofخاصة) "لـ (و
، لألشخاص تحدید، (ب) األعمالة في وصوفالم األشیاء أنواع وصفلتمییز بین كل من (ا) االثقافیة  كیاناتلل

تعي مجموعة عمل  ومن ھنا 14األعمال معاني تفسیرو(ج) ، وصوفةالم المعینةاألماكن ، األحداث، الكائنات
FRSAR  لـ "ال أن أي مصطلح عنofness" ومن المرجح أن  ،موضوعي مصطلحقد یكون  لعمل ما
على مواقف تكون فیھا  یمكن تطبیقھ FRSADمستخدمي الفھارس. لذا فإن نموذج من قبل بحث لل یكون ھدفا

 متضمنة في اإلتاحة الموضوعیة. " (الواصفة)ofness لـ: "ال مصطلحات 

  المنھج 4.2

یتكون و. FRBRفي المستخدم في إنشاء ھذا النموذج المفاھیمي ھو أسلوب تحلیل الكیانات خدم مستالمنھج ال
 15:األتیةالخطوات عبر تطویر ھذا النموذج المفاھیمي 

المستفیدین في في مجال اھتمام  تدخلنات األساسیة التي ئاإضافة إلى الكمستفید مھام البتحلیل الیبدأ  -1
 .نطاق محدد

من  كالوأن ، وإنما على " األشیاء" التي تصفھا تلك البیانات فردیةال یركز االھتمام على بیانات  -2
 من البیانات. لعنقودالمحددة للنموذج تستخدم كنقطة بؤریة  الكیاناتعناصر االھتمام أو 

 التي توجد طبیعیا بین كیان من نوع معین العالقاتفي مستوى أعلى، یصف الرسم البیاني للكیانات  -3
 .وكیان من نوع آخر

 كل كیان. خصائصسمات ھامة أو  تحدید -4
بالنظر خاصیة وعالقة  كلھمیة وتحدید القیم النسبیة أل. المستفیدمھام  مععالقة وكل خاصیة مقابلة  -5

 اھتمام المستفید. محورھو والكیان الذي للمھمة 

                                                           
13 Shatford, S. (1986). Analyzing the subject of a picture: A theoretical approach. Cataloging & 
Classification Quarterly, 6 (3): 39-62. 
14 Categories for the Description of Works of Art (CDWA). (2000). Eds. Baca, M. and Harpring, P. The J. 
Paul Getty Trust and College Art Association. Los Angeles, CA: Getty Research Institute. Available at: 
http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/cdwa/index.html (accessed 2010-01-20). 
15 Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. (1998). IFLA Study Group on the 
Functional Requirements for Bibliographic Records. München: KG Saur. p.9. Section 2.3 Methodology 
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مستفید لمھام ال المبدئيتم شرح خلفیة التحلیل المفاھیمي وقد . النموذج تطویر ھذاھذه الخطوات في  اتبعت
 الذي قامت بھ مجموعة العمل بالتفصیل في الملحق (أ).والكیانات 

 محتویات الدراسة  5.2

نموذج مثل یأي  FRBRالجزء األكبر من التقریر یتبع بنیة نموذج  رئیسیین:ینقسم باقي التقریر إلى قطاعین 
 .تطبیقالقطاع الثاني على أربعة مالحق توضح منھجیة واعتبارات الویحتوي  ؛عالقة-الكیان

 :صولف ةباقي التقریر من أربعیتكون 

 : یحدد ویعرف الكیانات المستخدمة في النموذج.الفصل الثالث •
 الخصائص المتعلقة بالكیانات المحددة في النموذج.الفصل الرابع: یحلل  •
 بینوالعام  بما في ذلك العالقات في المستوى، یحلل العالقات المستخدمة بالنموذج: الفصل الخامس •

 لكیانات.من ا أمثلة معینة
المھام الرئیسیة األربعة كل كیان وخصائص ثم یربط بین مستفید ال یقدم مھامالفصل السادس:  •

صلة كل خاصیة أو عالقة  مبینافترض أن تدعمھا البیانات االستنادیة للموضوعات، التي یمستفید لل
 .المستفیدبكل مھمة من مھام 

 تحتوي المالحق على مواد إضافیة:و

كما یحلل عالقة . كأساس في بناء النموذج المفاھیمي للعن مستخدمال المبدئيملحق (أ) یناقش التحلیل  •
 ةالمحتمل المقارناتباإلضافة إلى  FRBRكیانات المجموعة الثالثة الموضحة في نموذج الموضوع ب

 لنموذج العن.
موضحا حقیقة أن ، FRADونموذج  FRBR بنموذج FRSADالملحق (ب) یشرح عالقة نموذج  •

 بشكل متواز. اولكن تم تطویرھم FRBRقائمین على  FRSADو FRADكال من 
ورات ذات الصلة بما في ذلك ویربطھ بالتط FRSADھمیة نموذج أل یقدم مناقشة إضافیةملحق (ج)  •

 Simple Knowledge Organizationالمعرفة البسیط ونظام تنظیم، للمكانز "ISOمعیار"
System )SKOS( الویب  ولغة بنیةWeb Language Ontology (OWL)  لـالتابعین 

W3C،  دبلن كور الموجز.ونموذج 
 منظور نموذجملحق (د) یحتوي على أمثلة من نظم استناد للموضوعات موجودة فعلیا من  •

FRSAD. 
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 الكیانات   .3

 الرسم قواعد 1.3

 .FRADو FRBRالمستخدمة في كل من  القواعد نفسھا FRSADیتبع 

 كیان ما.المستطیل یمثل  

 

معطى  مثالأي فیھا یكون  قد عالقة متصل بخط مستقیمسھم ذو رأس واحد یمثل ال
رأس  لذي یشیر إلیھاللكیان في بدایة الخط المستقیم مرتبط بنموذج واحد فقط للكیان 

 السھم.

 

أي نموذج  فیھا یكونقد متصل بخط مستقیم عالقة سھم ذو رأس مزدوج یمثل ال
 الذي یشیر إلیھمعطى للكیان في بدایة الخط المستقیم مرتبط بنموذج أو أكثر للكیان 

 رأس السھم.

                                      

تحت  عالقةاما ال الیمین،من الیسار إلى ھذه العالقة  اتجاهإلى  الخطفوق  عالقةتشیر ال
 من الیمین إلى الیسار.ھذه العالقة  اتجاهتشیر إلى ف الخط

 إطار عام 2.3

ھذا الرسم على یعتمد  .1.3كما ھو موضح في شكل ، FRBRلـ  اتعمیمً  FRSARمجموعة عمل  تعرض
الكیانات في بین " بین األعمال وموضوع"ال عالقات الذي یصور  3.3شكل  FRBR لالشكل األساسي 

 في المجموعة الثانیة، FRADتم إضافتھ من قبل  عائلةھناك كیان جدید ھو الو. 3و 2و 1المجموعات 
الكیانات في المجموعة الثالثة مجموعة إضافیة من الكیانات التي تخدم في اإلطار العام. وتمثل أیضا انعكس 

 كائن، )مجردة (نظریة أو فكرة مفھوم، FRBRنموذج طبقا ل ،المجموعةھذه تتضمن . أعمالكموضوعات لل
 (موقع). ومكان(حركة أو ظرف)،  حدث، مادي) شيء(

 

 لھا اسم

 لـ ھي اسم
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 )FRADكما ورد في  العائلةباإلضافة إلى كیان ( FRBR بـ FRSADعالقة 1.3شكل 

 التالیین: الكیانین FRSAR قدمت مجموعة عمل

 .لعملأي كیان استخدم كموضوع  :)Thema( ثیمة

صوت ... إلخ.) تعرف ، رموز، رقمیة-حرفیة (تمثیالتعالمات أي عالمة أو مجموعة  :)Nomen( تسمیة
 طلق علیھا.تأو  ابھ أو یشار إلیھا ثیمةبھ 

 :كما یلي )FRSADنموذج المتطلبات الوظیفیة لبیانات استناد الموضوعات (ویقدم 

 
 FRSAD لـالنموذج المفاھیمي  2.3شكل 

. ھي عالقات من نوع متعدد إلى متعدد "لـ ھي اسملھ اسم/و" "لـ موضوع  ھولھ موضوع/كل من العالقتین "
. واحد عملیمكن أن تكون موضوع ألكثر من  ثیمة واحدة وأي ثیمةیمكن أن یكون لھ أكثر من  عملأي ف

 A brief history of time: from the big bang to black"مثاال العمل الذي عنوانھ  یمكن أن نأخذ
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holes لستیفن و. ھوكینجز Stephen W.Hawking . الكونیات"علم  متعددة: ثیماتلھ العمل ھذا: 
cosmology" ، والمكان"الزمان: space and time" ، الطبیعیة"توحید العلوم: unification of 

physics" ، السوداء"الثقوب: black holes" ،"االنفجار الكبیر: big bang" ، الزمان"تاریخ: history 
of time" ،"الكون: universe" ،.كما ان األخرى عن أي من ھذه الثیمات.  األعمالھناك العدید من و إلخ
مختلفة أخرى  تسمیاتتوجد یة) مقدمة ھنا كمصطلحات باللغة اإلنجلیزالفي ھذه القائمة ( الثیماتألي من 

 باللغات األخرى وبمفردات مقننة مختلفة. 

، وال موسیقیة معینة أو أعمال فنیة تجریدیة) أعمال (مثلكموضوع  ثیمةلیس لھا  األعمالبعض یالحظ أن و
 ثیمةوجود كما أن حاالت . مثل ھذه الحاالت FRSADوال یغطي  .األعمالتاحة موضوعیة لھذه یوجد إ
 ھي أیضا بعیدة عن مجال ھذا النموذج. تسمیةبدون 

  FRSADاختیار مصطلحات كیانات  3.3

، )themas أو themataثیمات: (الجمع thema ثیمة :ینالالتینی ینة العمل المصطلحاختارت مجموع
أي معنى  لیس لھما ألن ھذین المصطلحینذلك ، )nomensأو  nominaتسمیات : الجمع( nomen تسمیةو

ھناك  ثیمة بالنسبة لفإلى ترجمة. ان حتاجیوال  ثقافیاان محایدن مصطلحا مافھ ھذا،في سیاقنا  ذا وجود مسبق
: مفھوم"، "topic :"مبحث،subject" :موضوعتتضمن ") (باللغة اإلنجلیزیةمصطلحات أخرى 

concept ،( حولھا نقاشات مجموعة العمل ھناك آراء مختلفة حتى فينھ أوقد تبین ) فالبعض یرى مصطلحي
subject وtopic أن بینما یرى البعض اآلخر ، مترادفینtopic لـ  كمكونsubject.  كما احتاجت مجموعة

فئة أعلى من باقي  ثیمة ألن conceptمفھوم:  FRBRعن الكیان المعرف مسبقا في  ثیمةالعمل إلى تمییز 
فإن مصطلح ، " nomen تسمیة"لـ بالنسبة اما  .في القسم التالي) ذلك شرح(سیتم  FRBRكیانات 

 تسمیةتمییز مصطلح وعة العمل باإلضافة إلى ذلك احتاجت مجمو. السم علم مرادفا یعد غالبا" :name"اسم
nomen  سماكیان "عن: "name  الوارد فيFRAD  تسمیةألن nomen  تتضمن كیاناتFRAD  التي

 .إتاحة مقننة نقطة، معرف، اسم تضم:

  ثیمة 4.3

لھذا فإن ھذا النموذج یؤكد واحدة من العالقات . "ما عمللعلى أنھا " أي كیان یستخدم كموضوع  ثیمةتعرف 
 .عملل  ھي موضوع ثیمة/  ثیمةكموضوع لھ  العمل :FRBRاألساسیة المحددة في 

 
 ثیمة –عمل عالقة  3.3شكل 
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ددة كاف لتغطیة مجال الكیانات المح ضمان أنھو  FRSAD لـفإن أول ھدف عام ، Delsey وفقا لدیلسيو
من وجھات  ثیمةومن ھنا یمكن أن نرى  .16موضوع""كـ فھرس المكتبة أن یراه من مستفید كل شيء یمكن ل

حتمل ی (التيالعن الخاص بالمصادر  ما ثیمةتتضمن ، النھائي والوسیطمستفید من وجھة نظر الف. مختلفةنظر 
الذین ینشئون المعلومات  يمن وجھة نظر أخصائیاما  لبي الحاجة إلى المعلومات.ت ا) والتيعدم معرفتھ

 واحدة أو أكثر تتضمن العن لمصدر معین.ثیمة فإن ، لمیتاداتاا

، أعلى أو فئة أعلى ككیانوأیضا  بذاتھ،ككیان منفرد  ثیمة ھ یمكن النظر لفإن، FRBRإطار عمل  وفي
كیانات ( األعمالكموضوع  یخدمإضافة إلى كل ما یمكن أن ، تتضمن كیانات المجموعتین األولى والثانیة

(الشكل  FRBRھي فئة علیا لكل كیانات  ثیمة وبعبارة أخرى، فإن، )على سبیل المثال المجموعة الثالثة
 .والمجردككیان أعلى یمكن من نمذجة العالقات والخصائص على المستوى العام  ثیمةتعریف ذلك أن . )4.3

 

 اإضافة إلى كل ما یمكن أن یعد موضوع، كیانات المجموعتین األولى والثانیة ثیمة تتضمن ،FRBRنموذج  في 3.4الشكل 
 كیانات المجموعة الثالثة)أي ( لاعملأل

، ماتطبیق في ) مكان، حدث، مفھوم، كائن( FRBR لـكیانات المجموعة الثالثة األصلیة یمكن استخدام بینما و
في تطبیق بعینھ ف. كمجموعة قابلة للتطبیق لكیانات المجموعة الثالثةعموما ال تقدمھم مجموعة العمل فإن 

كما ھو ، ولكن باالعتماد على الدراسة األساسیة ،بطبیعة الحال أن یكون لھا أشكال معینة للتنفیذ اتللثیمیمكن 
أمثلة الملحق د ویقدم بشكل عام.  یمكن تطبیقھ للثیمة یبدو أنھ ال یوجد تصنیف، موضح في الملحق أ

 .FRSADنموذج  الموجودة من خالل منظور یقاتبتطلل

استناد  (نظام لحالةوفقا ف .و البساطةأبصورة ملحوظة في مدى التعقید  الثیماتیمكن أن تتنوع و
 -إلى  -عالقة واحد ك ما لعملیمكن التعبیر عن العن  ...إلخ) العملطبیعة ، احتیاجات المستفید، الموضوعات

تكون العالقة في حاالت أخرى و .واحدة ثیمةفي  متضمنالعن مجمل وھذا یعني أن  ؛ثیمةو العملواحد بین 
ومن المستحیل . اتثیمالأكثر من  اثنتین أو تم وضعھ في عملبمعنى أن العن لل، متعدد -إلى  -واحد 

                                                           
16 Delsey, T. (2005). Modeling subject access: Extending the FRBR and FRANAR conceptual models. Cataloging 
& Classification Quarterly 39 (3/4): 49–61. 
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یمكن ، وبعبارة أخرىیمكن تجزیئھا ألبعد مدى.  ثیمةأي  ألن، للثیمة" بذري"ال افتراضیا تحدید المستوى 
ذري بیتم تحدید المستوى ال كل تطبیق معینعند وأكثر تعقیدا.  ثیماتلتكون بسیطة  ثیماتجمع وتركیب 

 المعقدة. لثیماتا تسمیاتوالقواعد التي تقود عملیة إنشاء  للثیمة

ال مدى تعقید ب ما عادة ثیمةتعقید یرتبط و .على المفردات المقننة المستخدمة في تسمیتھاما  ثیمة یعتمد تدرجو
 تسمیةال و) "الشيء"( ثیمةوبما أن النموذج المقترح یوضح الفرق بین  .اتمثلھ تيال nomen تسمیة

Nomen )"تسمیةمدى تعقید القواعد الداللیة والبنائیة إلنشاء فإن ، )التي تستخدم لإلشارة إلیھ "الوسیمة 
nomen المفرداتبعض أنواع فكما أنھا لیست مستقلة كلیا عنھا.  ،ثیمةال  مدى تعقیدفي عكس مباشرة ال ین 
إنشاء رؤوس سابقة من خالل  مثال:معقدة ( ثیماترؤوس الموضوعات) تمكن من إنشاء  (كنظمالمقننة 

 .أكثر في المستوى البذري ثیماتأنشئت أساسا الستخدام كالمكانز) بینما البعض اآلخر (، )الربط

 تسمیة 5.3

 ھي NOMEN تسمیة /NOMEN تسمیة لھا THEMA ثیمة جدیدة:عالقة  FRSADیقدم نموذج 
 )5.3شكل ( .THEMA ثیمةلـ  تسمیة

، رموز، تمثیالت أبجدیة رقمیةي عالمة أو مجموعة من العالمات ("أ أنھاب nomen تسمیةف ال تعر
 . "579.733" ،∞""األمثلة "الحب"،  علیھا. تتضمنطلق تأو بھا أو یشار إلیھا  ما ثیمةبھا  أصوات) تعرف

، معرف، اسم :FRADفئة علیا في كیانات نموذج  تسمیةالو. من قبل البشر أو اآللةما أن تقرأ  لتسمیةیمكن 
 .إتاحة مقننة نقطة

 
 ثیمةب تسمیة عالقة 5.3الشكل 

 لـھو اسم " /"اسملھ "عالقة  فإنالمصطلحات المختلفة)  عند المقابلة بینفي اللغة الطبیعیة أو  في العموم (أي
تشیر إلى أكثر ما  تسمیةوجد تیمكن أن كما واحدة أو أكثر  تسمیةما لھا  ثیمة ف. عالقة متعدد إلى متعدد "

 ،واحدة فقط ثیمةإلى  تسمیةینبغي أن تشیر  ففي نظام المفردات المقننة على الرغم من ذلكو واحدة. ثیمةمن 
 انظر الملحق د لألمثلة من نظم الضبط االستنادي. .6.3 كما ھو موضح في شكل

 
 مقننة مفرداتفي نطاق  تسمیة-ثیمةعالقة  6.3الشكل 
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  الخصائص. 4

  ثیمةخصائص  1.4

على بناء  تعتمد وتتنوع ثیمةال خصائص فوعامة.  مجردةبطریقة ، FRSADفي نموذج  ثیمة ال حدد كیان
النوع" تعتمد "ل ا معینة لكن قیمً ، " خصائص عامةتبصرة المجالالنوع" و"یمكن اعتبار كال من "والتطبیق. 

". المجال تبصرةغیر "النوع" و" للثیمةفي أي تطبیق سیكون ھناك عادة خصائص إضافیة وعلى التطبیق. 
 ونطاق التطبیق. الثیماتمن نوع  ھذه الخصائص على كلسوف تعتمد و

 الثیمةنوع  1.1.4

 في سیاق نظام معین لتنظیم المعرفة.ما  ثیمة ھي الفئة التي تنتمي إلیھا

. وال یقترح ھذا التقریر أنواع أو الصنف، النوعأو ، وفقا للفئة ثیمات تنظمیمكن أن معین تطبیق  ففي
 الملحق أ). (أنظرألنھا قد تختلف وفقا للتطبیق ، معینة

، ةتعبیر، عمل(األصلیة  FRBRكیانات یمكن أن تستخدم في بعض التطبیقات ، على سبیل المثال
 الزمنكما یمكن إضافة ، ) كأنواعمكان، حدث، كائن، مفھوم، ھیئة، عائلة، شخص، نسخة، ةتجسید

یمكن  FRADو/أو  FRBRفي  حدد أي كیان فإن ،في العمومو. أ)الملحق  (أنظركما ھو مقترح 
) ستستخدم كما FRADو FRBRفي أیضا التي حددت ( اخصائصھ، كما أن اعتباره كنوع للثیمة

 .ھي

 ھناك مثاالن لتطبیقین موجودینو .نواعمن األیمكن تحدید مجموعة أخرى ، في تطبیقات أخرىو
 موضح وكما ھ، )مكنز الفن والعمارة( AATو )نظام اللغة الطبیة الموحد( UMLS ھما: بالفعل

 ستناد الموضوعات في الملحق د.ال ینمالنظلھذین االشرح المفصل ویوجد  فیما یلي.

 UMLS(17( النظام اللغوي الطبي الموحداألنواع الداللیة في  -1
 الكیانات

 ماديكائن 
 كائن حي

 بنیة تشریحیة
 مصنع كائن
 مادة

 كیان مفاھیمي
 فكرة أو مفھوم

  حیثیة
 خاصیة كائن حي

                                                           
17 National Library of Medicine. (2003-). Unified Medical Language System. Current Semantic Types. UMLS 
2004AB Documentation. Last updated: 21 March 2008. Available at: 
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/META3_current_semantic_types.html (accessed 2010-01-20). 
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 ناتج فكري
 مھنة أو مجال

 منظمة
 خاصیة مجموعة

 مجموعة
 أحداث

 نشاط
 ظاھرة أو عملیة

 AAT(18( مكنز الفن والعمارةاألوجھ في  -2

 ]AATي في الھرمالتسلسل قمة [
 رابطةمفاھیم مت

 مادیةخصائص 
 أنماط وفترات

 وكالء
 أنشطة

 مواد
 كائنات

، میزت UMLS النظام اللغوي الطبي الموحدففي ، الثیماتأنواع  لتحدیدمختلفة  مقارباتتوضح ھذه األمثلة 
، مادي" أو "كیان مفاھیمي" كائنھي "  UMLSالكیان في أنواع ف حدث"."كـ كیان" أو "كـ أوال  الثیمات

في  الثیماتكل صنفت  AATبینما في نظام  فجمعت في "نشاط" و" ظاھرة أو عملیة".أنواع األحداث أما 
، و" أنشطة"، "وكالءو"، و"أنماط وفترات"، و" خصائص مادیة"، "مفاھیم مترابطة" أنواع:سبعة 

 ".كائناتو"، و"مواد"
ي المثال األول "المادة" فف .خصائصھا ختالفاترتب علیھ بالضرورة  الثیمات فإن اختالفوبطبیعة الحال 

 بتعلقفیما  الشيء، ونفس UMLSمادي) ستختلف خصائصھا عن "المنظمة" (كیان مفاھیمي) في كائن (
 .AATو"مواد" في ، "وكالءو"، خصائص "أنماط وفترات"ب

ھذان  .Instances والنماذج: Classes الفئات:بین  ثیمة ال نوع آخر من التمییز یمكن تطبیقھ في مستوى
بالضرورة یتساوى  .العدید من نظم الضبط االستنادي للموضوعات اوتعتمدھم جوھریان ثیمةالالنوعان من 
ولھذا تمثل في وفقا ألسس مفاھیمیة ( ذلك أنھا بنیتالخاص، م/مع التمییز بین العا النموذج/الفئةالتمییز بین 
 ).النموذجن في األدب الفلسفي بتمییز النوع/بعض األحیا

 :على سبیل المثال

 النموذج                الفئة 
 قصور              قصر باكینجھام

 اللوسیتینا      سفن           
 ھاستینجز معركة              معارك

                                                           
18 Art and Architecture Thesaurus Online Hierarchy Display. In: Art and Architecture Thesaurus. (2000-). Los 
Angeles: J. Paul Getty Trust, Vocabulary Program. Available at: 
http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&english=N&subjectid=300000000 
(accessed 2010-01-20). 
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 تبصرة المجال 2.1.4
 للموضوعات. معین ضمن نظام استنادي مجالھاأو یحدد  ثیمة ال ھي نص یصف و/أو یعرف

 تسمیةخصائص  2.4

 للتطبیققابلة ا ت جمیعً ولیس .(عمومیة) األكثر شیوعاالخصائص  فیما یليالمذكورة  تسمیةال خصائص تمثل 
 نماذجتطبیقھا على ورغم أن كل الخصائص المبینة یمكن  .لیست شاملةكما أن ھذه القائمة ، حالةفي كل 
عنھا على ھذا  ومعلنالستناد الموضوعات  نظام كاملیمكن استخدام البعض منھا في  فإنھ، للتسمیةفردیة 

أي  ففيلغرض التوضیح فقط وال یجب األخذ بھا كإرشادات، ھي لقیم الخصائص المقدمة األمثلة و .المستوى
 و/أو مرمزة. مقننةمن قائمة  لخاصیة ماالقیم الحقیقیة  نختارتطبیق 

 .بعینھاقد یكون ھناك خصائص إضافیة لتطبیقات  ،والمقدمة ھنا ،باإلضافة إلى الخصائص العامة المقترحةو
نظام  أخرى مثل البیانات اإلداریة. كما قد یسمحتسجیالت االستناد الموضوعي الحالیة على عناصر وتشتمل 

، في تسجیلة واحدة –(التسمیات) تسمیةالو (الثیمات) ثیمةالتصف كال من  التي-االستناد الحالي بدمج البیانات 
 لن یتم التعرض لھذا الجانب.، وبما أننا ھنا بصدد نموذج مفاھیمي

 
 تسمیةالنوع  1.2.4

 .تسمیةالالفئة التي تنتمي إلیھا 

 ھذه الخاصیة:ھمتان لمھناك قیمتان ، االخرى باإلضافة إلى أنواع التطبیقات المعینة
 .ما فرد ضمن نطاقتمخصصة لكیان دائم مالرموز الرمز أو مجموعة ال – معرف •
إتاحة  یخدم كنقطةووفقا للضبط االستنادي أو عملیة صیانة المفردات  سم المنشأاال – مقنناسم  •

 ).FRADفي  مقننة اتاحة ةبنقط: یشار إلیھا (ملحوظة

 اإلضافي التعدیل ھذتضمن ی قد ،مثال ؛بعد ذلك نوع الخاصیة تعدیلقد یتم ، عند الحاجةو
 ). URI،ISBN :أنواع/أشكال مختلفة للمعرفات (مثال

 الخطة  2.2.4

، رؤوس الموضوعات (قوائمالقیم  ذاتالترمیز خطط بما في ذلك  في إطارھا، تسمیةالالخطة التي یتم إنشاء 
 إلخ).، ترمیز التواریخ (معاییر لتركیبیةترمیز االإلخ) وخطط ، قوائم استناد األسماء، خطط التصنیف، المكانز

 :الخاصیةأمثلة لقیم 
o  قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرسLCSH. 
o  خطة تصنیف دیوي العشريDDC. 
o  التصنیف العشري العالميUDC. 
o  القائمة الموحدة ألسماء الفنانینULAN. 
o  معیار أیزوISO 8601.∗F 

                                                           
 معیار دولي یختص بأشكال تمثیل البیانات الخاصة بالوقت والتاریخ وكیفیة تبادلھا. [المترجمة] ∗
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 المصدر المرجعي للتسمیة 3.2.4

 صیاغتھ كعالقة مع الكیان المناسب من المجموعة األولى. ویمكن أیًضا .تسمیةال وجدت فیھالمصدر الذي 

 

 الخاصیة:أمثلة لقیم 
o یطانیة دائرة معارف البر 
o 1961(الثالث  قاموس ویبستر العالمي الجدید.( 
o .قاموس كولومبیا الجغرافي 

 تسمیةالتمثیل  4.2.4

 .التسمیةر عن یتعبال استخدمت في نوع البیانات التي

 للقیم:أمثلة 
o ھجائي رقمي 
o صوت 
o رسم 

 التسمیة لغة  5.2.4

 .تسمیةالعن التعبیر  ستخدمت فيااللغة التي 

 :لقیمأمثلة ل
o إنجلیزیة 
o یونانیة 
o صینیة 
o نیةیفلوس 

 خط التسمیة 6.2.4

 .تسمیةالر عن یعباستخدم في التالذي  الخط

 :أمثلة للقیم
o سیریلي 
o تایالندي 
o (مبسط) صیني 
o (تقلیدي) صیني 

 التحویل خط 7.2.4

 بتمثیل مختلف. تسمیةال لتقدیم المستخدمأو المعیار ، النظامأو ، القاعدة

 :للقیمأمثلة 
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o بیْنین∗
F 

o  الكانا). (خطلرومنة اللغة الیابانیة  1998، 3602معیار األیزو 

 تسمیةالشكل  8.2.4

 .التسمیةأي معلومات إضافیة تساعد في تفسیر 

 :أمثلة لقیم الخاصیة
o  كاملاسم 
o ختصارا 
o معادلة 

 التسمیة صالحیةزمن  9.2.4

المفردات في ضمن نظام  تكون/كانت فیھا صالحةأو مستخدمة  تسمیةالفیھا  تكان /كونالفترة الزمنیة التي ت
 .موضوع ما

 .للثیمة الزماني الوجھوبین  االخلط بینھ ینبغيال و

 أمثلة للقیم:
o  1949مایو  11حتى 
o  1945بعد 
o 1945-1967 

 
 الجمھور 10.2.4

 .مالشكل األفضل لھ التسمیةالذین یعتبرون  مستفیدینالمجتمع أو مجموعة ال
 

ویمكن . ما على أنھا الشكل المفضل ثیمة واحدة ل تسمیة إعالن على المستوى العالمي یكون مستحیال ربما
 عرف.بباسم، أو بقاعدة، أو  رة شكل "مفضل" بمجتمع معین، محددكفقط، في العموم، ربط ف

 أمثلة للقیم:
o ن باإلنجلیزیةالمتحدثو نمستفیدوال 
o العلماء 
o األطفال 

 حالة التسمیة 11.2.4

 نظام استنادي للموضوعات.في  تسمیةال حالة

 ).متضمنة أو مستبعدة ثیمةمثال، وبین إدارة نظام استنادي للموضوعات ( اال یجب الخلط بینھ

 :أمثلة

                                                           
 قواعد الرومنة الخاصة باللغة الصینیة. [المترجمة] ∗
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o ةمقترح 
o ةمقبول 
o مھجورة 
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 العالقات. 5
 مجموعتین من العالقات: FRSADنموذج  أنشأ

ھي العالقات الرئیسیة و .تسمیة- بـ-ثیمة و ثیمة- بـ-عملین أنواع مختلفة من الكیانات: ت بعالقا )1

 الكیانات. عرضتفي الفصل الثالث حیث أیًضا موضحة  وھي

موضحة بالتفصیل في ال، وھي تسمیة- بـ-تسمیة و ثیمة- بـ-ثیمةعالقات بین كیانات من نفس النوع:  )2
 ھذا الفصل.

 ثیمة- بـ–عملعالقة  1.5

 على كیانات المجموعتین FRSADفي نموذج  ثیمةالتشتمل و .2.3الفقرة في  ثیمة- بـ–عالقة عملنوقشت 
 كالتالي: اتھمیمكن توضیح عالقو أعمال ـللكموضوع  تخدموجمیع الكیانات التي األولى والثانیة 

 عمل ل موضوعھي  ثیمة /كموضوع ثیمةلھ  عمل

 

 )ثیمة–عالقة عمل 3.3الشكل (من 

في نموذج العالقات بین  ھذه العالقةوتمثل ، ما عمل لموضوعا یمكن أن یكون  شيءإلى أي  ثیمة تشیر
 ثیماتواحدة أو  ثیمةلھ ان تكون  عملألي یمكن إذ  متعدد:عالقة من نوع متعدد إلى  على أنھاالكیانات 

 واحد أو أكثر. عمل لموضوع ال تكونأن  ثیمةألي ویمكن ، متعددة

 تسمیة- بـ–ثیمةعالقة  2.5

 التالیة:خالل العبارة من  تسمیة- بـ- ثیمةتتضح عالقة 

 ثیمة ـل ھي اسم تسمیة /تسمیةاسم ھو لھا  ثیمة

 

 )تسمیة- ةثیمعالقة  3.5الشكل (من 
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 )مقننة مفرداتفي نطاق  تسمیة- ثیمةعالقة  6.3الشكل (من 

مختلفة)  المقابلة بین مفرداتفي اللغة الطبیعیة أو عند بمعنى انھ ( بصفة عامة، 4.3في الفقرة  وفقا لما قرر
 تسمیةفأي ثیمة یمكن أن یكون لھا أكثر من  .ھي عالقة متعدد إلى متعدد "لـھي اسم /لھا اسمالعالقة "فإن 

في وقد ینتج عن ھذا الوضع . واحدة ثیمةألكثر من  اسم یمكن أن تكون تسمیةوأي ، )5.3واحدة (الشكل 
معنى موض في غ، المفردات المقننة نبیالمقابلة  وأمثل التكامل العملیات المرتبطة باالستناد الموضوعي 

المقننة من الطبیعي أن تكون  المفردات، لھذا فمن خالل نفسھا تسمیةالالتي تمثلھا  الثیماتوتعریف مجال و
). 6.3(الشكل  واحدة تسمیةأكثر من بأن یعبر عنھا ما  ثیمةلفقط، ولكن یمكن واحدة  ثیمةلما ھي اسم  تسمیة

یجب  حدداتمضاف إلیھا تي یال ،لامثال ، على سبیلاألكثر تعقیدا تسمیةالھذا المبدأ العام فإن ى لع واعتمادا
 .للحد من الغموض الضرورةإنشاؤھا عند 

 ثیمة-بـ-ثیمة اتعالق 3.5

نموذجي فكل من  .العالقات التي یمكن تطبیقھا مباشرة على اإلتاحة الموضوعیة فقطھنا على تحلیل الیقتصر 
FRBR و FRAD  أعمال العالقات بین مثل الكیان-بـ-الكیان لعالقاتعالقات إضافیة یغطیان. 

االستناد الموضوعي تم تغطیتھا  واستخدام بیاناتبناء مرتبطة بال) الخصائص 1في سبیل التأكد من أن (و
تاحة تنعكس من خالل نقاط اإل) أن النموذج یوفر تمثیل واضح ووافي للعالقات التي "2و (، بالشكل المالئم

وأیضا تلك التي تنعكس في البنیة المترابطة في المكانز، قوائم الموضوعیة في التسجیالت الببلیوجرافیة 
أنواع عالقات فقد نوقشت ، 19"لتكشیفلرؤوس ا التركیبیةوخطط التصنیف والبنیة ، رؤوس الموضوعات

 في سیاق نظم الضبط االستنادي للموضوعات. ثیمة- بـ-ثیمة

 ھرمیة عالقات  1.3.5

تكشف العالقات الھرمیة عن . كما المفاھیم وفئات المفاھیم وضمنالعالقات بین البنیات الھرمیة توضح 
 مجالمصطلح الذي یعبر عن فئة أو الحیث یكون في الترتیب األعلى ، العلیا والسفلىالمستویات  جات أوالدر

في خطط  البنیات الھرمیة توجد. وئھاأو أجزا مكوناتھابینما تعبر مصطلحات الرتب السفلى عن ، بأكملھ
العالقات  ویوفر استخدام، م تنظیم المعرفةغیرھا من نظالمكانز وو، قوائم رؤوس الموضوعاتو، التصنیف
ومع ذلك فھي  .یحددالمستفیدین في مھمة  ساعدی في العالم الببلیوجرافي إمكانات فض االلتباس مماالھرمیة 
ھي و .یستكشف كذلك بصفة خاصة في مھمة ،یختار والوفاء بمھمة، الربط والمالحة أغراضیرا في أكثر تأث

 أو شدیدة العمومیة، فضال عنلمعلومات غیر محددة  اتحاجال ذوي مستفیدینلل أیضا توفر مساعدة خاصة
 في تحسین مھاراتھم البحثیة. مستفیدینأنھا تساعد ال

                                                           
19 Delsey, T. (2005). Modeling subject access: Extending the FRBR and FRANAR conceptual models. 
Cataloging & Classification Quarterly  39 )3/4 :(49–61.  
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الجزء -الكلوعالقة ، النوع-الجنسعالقة : ثالثة أنواع واحدة منقد تكون  ما ھرمیةعالقة وبالطبع فإن 
 .عةمجتم األعلىبعض المفاھیم لواحد أو أكثر من مفاھیم الدرجة وقد تنتمي . 20مثال-الفئةعالقة و، الھرمیة

ھو موضح في  (كماالھرمیة  وجد أنواع أخرى للعالقاتا تكم .ھرمیة متعددة عالقاتوفي ھذه الحالة تجمعھم 
 ).5.1.3.5 الفقرة

 نوع-الجنسعالقة  1.1.3.5

انتقال نفس أن الوظیفة األساسیة للعالقة الھرمیة ھي  ذلك .لالحتواءھي العالقة المنطقیة نوع –عالقة الجنس
من خالل محدود نطاق أو مدى فھي تحدد بدقة ضمن " .21التخصیصمستویات مختلفة من المفھوم ولكن إلى 
وتمثل  .transitivity"22 واالنتقالیة، symmetry-anti وعدم التطابق، reflexivityیة خصائص االنعكاس

وبعض الطیور ، كل الببغاوات طیور المثال،على سبیل ف ".بعض-الكل"تلك العالقة في بعض األحیان بعالقة 
انات نوع بین الببغاوات والحیو-جنسالببغاوات حیوانات ألیفة لذلك فأن عالقة ال ولكن لیس كل .ببغاوات

تؤخذ  "أنطولوجي" ـلل الرسمياء نعلوم الحاسب اآللي والبأدبیات في و .23یفة لیس لھا وجود منطقياألل
ھذه "القوة الھرمیة" أن ما ھو فترض تو االعتبار بشكل موسع.في  نوع-لعالقات الجنس الوراثة""خاصیة 

من الفئات التي تندرج تحتھا  ئة: األثاث) فھو صادق بالنسبة لكافة عناصر تلك الف(مثال ماصادق بالنسبة لفئة 
 وغیرھا).، الطاوالت، الكراسي(

 جزء -عالقة الكل 2.1.3.5

حتى ، بغض النظر عن السیاق، في مفھوم آخر كامنامفھوما ما مواقف یكون فیھا  جزء-عالقة الكلتغطي 
، سبیل المثالفعلى ، بأخذ "الكل" في االعتبار كمصطلح أعم)ھذه المفاھیم بشكل ھرمي (حیث یمكن ترتیب 

 الدورة الدمویة في علم التشریح.األوعیة الدمویة جزء من 

أنواع مختلفة وشائعة من  على ، یمكن تطبیق "الكل والجزء"لمكون مادي وباإلضافة إلى عالقات الجزء
ھذه  والكتابة. وألنالبحث  أو حقولومجاالت ، الھرمیة البنیة التنظیمیة، كالمناطق الجغرافیة المواقف

منطقیة في نظم الضبط االستنادي  حقیقة ضروریة أو تسیتحلیلیة فھي لأكثر من كونھا العالقات تركیبیة 
نوع والھرمیات -بدال من عالقة الجنسكنوع خاص من العالقات الھرمیة ( تمییزھاویمكن للموضوعات 

 .ترابطیة) أو كعالقات المنظورة

 عالقة المثال 3.1.3.5

                                                           
20 ISO (2009). ISO/CD 25964-1, Information and documentation — Thesauri and interoperability with other 
vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. ISO/TC 46 / SC 9 ISO 25964 Working Group. 
21 Clarke, S.G. (2001). Thesaural relationships. In: Relationships in Knowledge Organization. Eds. Bean, C.A. and 
Green, R. Dordrecht: Kluwer. p. 42. 
22 Svenonius, E. (2000). The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 
p.151. 
23 Svenonius, E. (2000). The Intellectual Foundation of Information Organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 
p.151. 
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، یر عنھا من خالل اسم مشتركتم التعب، الرابطة بین فئة عامة من األشیاء أو األحداث لاعالقة المثتحدد 
 "mydoomباسم خاص بھ. على سبیل المثال "فردي من تلك الفئة یتم التعبیر عنھ  ومثال

 .خاصة أسماءبالتعبیر عنھما  تملفیروسات الحاسب" واللذین  "لـ  مثاالن" ھما ILOVEYOUو"

 متعددةعالقة ھرمیة  4.1.3.5

. عالقات ھرمیة متعددةتنطوي على لھذا السبب وفرعي بعض المفاھیم تحت أكثر من مفھوم یمكن ان تندرج 
ھرمیة نتمي إلى األرغن" تاآللة الموسیقیة "، مثال: نوع-الجنس عالقة) أیمكن لتلك العالقات أن تكون و

مثال: " الكیمیاء الحیویة" ھي ، جزء-) عالقة الكلب، او یة "آالت ذات لوحة المفاتیح"وھرم" "آالت النفخ
مثال: "الجمجمة" تندرج تحت ، واحد ) أكثر من نوعج أو، جزء من " األحیاء" كما ھي جزء من "الكیمیاء"

 .24رج تحت "الرأس" (كجزء من) الھرمیاتوأیضا تند، "العظام" (كنوع من)

 عالقات ھرمیة أخرى 5.1.3.5

توجد عادة ف، التي ال تتسم بالخصائص المنطقیة للعالقات الھرمیة السابق ذكرھاالعالقات الھرمیة األخرى اما 
یة المستخدمة في اللغة الطبیعالسند األدبي ( إلى متطلبات ئیاجزذلك قد یرجع و. الموضوعاتفي نظم استناد 

. 25نا (احتیاجات وأولویات المنظمة)ة أحیاالمنظم وسند، المستفید (لغة المستفید) وصف المحتوى)، وسند
على الرغم ، على سبیل المثالإلیھ.  ینظر بھالذي  ما والوجھمفھوم عن وجھات نظر تقدیم في  تكمن قیمتھاو

(مثل العنكبوتیات)، یمكن أن تنتمي إلى نوع -قة ھرمیة واحدة من نوع الجنسالحشرات تنتمي إلى عالمن أن 
یمكن ما في خطة تصنیف فأنواع الحشرات التي تدرس. التي تتعدد بتعدد كل ما یوجد من العالقات الھرمیة 

 وحامالت، كأن ینظر إلیھا كآفات زراعیة، الحشرات من وجھات نظر متعددة ، أو دراسة،النظر إلى
 وھي أنستخدام ذلك النوع من العالقات الھرمیة ال وھناك أسباب أخرى، 26لتحكموتقنیة ل، طعامو، أمراض

قد ال یوجد اتفاق حول لذلك  لتبسة.وم غامضة، متعددة الدالالت السعادة""كـ  والمصطلحات بعض المفاھیم
 .أي جنس (فئة) تنتمي إلیھا مثل ھذه المفاھیم

 العالقات الترابطیة  2.3.5

على الرغم من  التي ال یوجد بینھا عالقة ھرمیة الثیماتزواج من الترابط بین أ العالقات الترابطیةتغطي 
في بعض النظم االستنادیة  الثیماتالعالقات الترابطیة بین ویتم توضیح داللیا أو مفاھیمیا. ارتباطھا 

 للموضوعات.

                                                           
24 Examples are from ISO (2009). ISO/CD 25964-1, Information and documentation — Thesauri and 
interoperability with other vocabularies — Part 1: Thesauri for information retrieval. ISO/TC 46 / SC 
9 ISO 25964 Working Group. 
25 NISO. (2005). ANSI/NISO Z39.19-2005. Guidelines for the Construction, Format, and Management 
of Monolingual Controlled Vocabularies. Bethesda, Maryland: NISO Press. 
26 Svenonius, op. cit. 
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ضمن متداخلة  ثیماتأو بین ، مختلفة اتھرمیتنتمي ل ثیماتروابط العالقة الترابطیة بین تنشأ ، عامةوبصفة 
األكثر شیوعا ضمن رابطیة في األغلب تقع العالقات التو .الھرمیة معین منوعلى مستوى  نفسھا لمصفوفةا

  :27،28،29الفئاتھذه 

 

 أمثلة ترابطیةعالقات 
 حادث / جرح نتیجةسبب / 

 قیاس السرعة / مقیاس السرعة أداةعملیة / 
 الحیاكة / المالبس لفعل/ ناتج الفع

 الطالبالتعلیم /  ھدف/  فعل
 سبائك الصلب / مقاومة الصدأ خصائص/  الشيءمفھوم أو 

 مبید الحشريحشرات /  مضاد عامل /فعلأو  شيء
 محركسیارة /  جزء)-لعالقة الھرمیة كلا تكافئ/ أجزاؤه (إذا لم تكن  الشيء

 العنب / النبیذ منتجمادة خام / 
 اتصال / مھارات االتصال فعل / خاصیة
 علم الغابات / الغابات أو الظواھر المدروسة الكائنات/  مجال دراسي

 

أیھا سیتم اختیاره وعلى و، ترابطیةعالقات على مل تإذا كان سیش یتعلق بماقرار اتخاذ یتم ، في كل تطبیقو
 .التحدیدأي مستوى من 

 مقاربات أخرى للعالقات الداللیة 3.3.5

سواء على مستوى النظر أو  ،أنواع العالقات الداللیةلتمییز استخدمت مقاربات أخرى ھناك ، نظریا وعملیا
في مؤتمر لجمعیة المكتبات  1996عام  صنیف لعالقات الموضوعات جمعت ونشرتفي تف الممارسة.
أكثر من كما أمكن التحقق من . 30رمیةھ ةعالق 26ترابطیة و ةعالق 100أكثر من أدرج ، )ALA(األمریكیة 

 .31مصادر أخرى فيمجموعة ھرمیة  20ومجموعة ترابطیة  40

                                                           
27 Lancaster, F.W. (1986). Vocabulary Control for Information Retrieval. 2nd ed. Arlington, Virginia: 
Information Resources Press. 
28 NISO. op.cit. 
29 Aitchison, J., A. Gilchrist, and D. Bawden (2000). Thesaurus Construction and Use: A Practical 
Manual. 4th ed. London: Fitzroy Dearborn. 
30 Michel, D. (1996). Taxonomy of Subject Relationships. Appendix B (Part 2), Final Report to the 
ALCTS/CCS Subject Analysis Committee, submitted by Subcommittee on Subject 
Relationships/Reference Structures. ALA Association for Library Collections and Technical Services 
(ALCTS) Cataloging and Classification Section (CCS) Subject Analysis Committee (SAC). Available at: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/mgrps/ccs/cmtes/subjectanalysis/subjectrelations/msrscu2.pdf 
Also available is the hierarchical display of this Taxonomy, at: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/mgrps/ccs/cmtes/sac/inact/subjectrelations/appendixbpartii.cfm 
(accessed 2010-03-31). 
31 Subcommittee on Subject Relationships/Reference Structures. (1997). Final Report to the 
ALCTS/CCS Subject Analysis Committee. ALA Association for Library Collections and Technical 
Services (ALCTS) Cataloging and Classification Section (CCS) Subject Analysis Committee (SAC). 
Available at: 
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/mgrps/ccs/cmtes/sac/inact/subjectrelations/finalreport.cfm 



30 
 

 اأنواع العالقات الداللیة في مجموعتین رئیسیتین وعدد ULMS(32( النظام اللغوي الطبي الموحدصنف وقد 
 من المجموعات الفرعیة:

o ∗ais 
o ـب مرتبطة 

 بـ_فیزیائیا_مرتبط 
 بـ_مكانیا_مرتبط 
 بـ_وظیفیا_مرتبط 
 بـ_زمنیا_مرتبط 
 بـ_مفاھیمیا_مرتبط 

 .ویقطع، یحیطو، لـ _رمجاوو، لـ_موقع ة في النظام اللغوي الطبي الموحدأنواع العالقات المكانیویتضمن 

 :33تحدد فقط مثل ھذه األنواع من العالقات للمناطق الجغرافیة كما یلي، أخرى بینما في حالة

 مكانیة بطبیعتھا
 احتواء
 تداخل
 تقارب

 اتجاھي
 وضعیة واضحة
 جزء من

 جزء إداري من 
 إداري من عضوجزء 
 إداري لـ مركز
 لـ عرفیا مكافئ

 ملمح جزئي من
 عضو جغرفیزیائي منجزء 

 مرتبط فیزیائیا بـ
 یتدفق خالل

 التطبیق. أنماط من العالقة المعتمدة علىتوضح ھذه األمثلة 

                                                           
32National Library of Medicine. (2004) Unified Medical Language System. Current relations in the 
semantic network. In: NLM. Unified Medical Language System-Semantic Network Documentation, 
Section 3. Semantic Networks. Available at: 
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/META3_current_relations.html (accessed 2010-01-20).  

نوع من العالقات ، حیث تكون الفئة أ تنتمي للفئة ب ، لذا فالفئة ب ھي األعم بالنسبة للفئة أ ، فعندما ینتمي عنصر ما للفئة أ فھو  ∗
 العالقات في البرمجة الموجھة بالكیانات.[المترجمة]بطبیعة الحال ینتمي للفئة ب . ویتم استخدام ذلك النوع من 

33 Hill, L. (1999). Content standards for digital gazetteers. Presentation at the JCDL2002 NKOS 
Workshop  " Digital gazetteers--Integration into distributed digital library services", July 18, 2002, 
Portland, Oregon .Available at: http://nkos.slis.kent.edu/DL02workshop.htm (accessed 2010-01-20). 
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 تسمیة-ـب –تسمیة اتعالق 4.5

 .تسمیة ب تسمیة لـیمكن إنشاء عالقات أخرى  ومع ذلك، الجزء-والكلالتساوي  فیما یلي عالقاتفقط أدرج 

 عالقة تساو 1.4.5

على  نطلقاإذا كانتا ت تسمیتینویحدث التساوي بین ، تاحة الموضوعیةجدا في اإل مھمة تسمیة يتساوإن فكرة 
 :34،35رئیسیةواحدة في خمس مواقف للغة  المقیدةالمفردات نظام في  يالتساو وتوجد عالقات .ثیمةالنفس 

 .اتمترادف التسمیاتأن تكون  .أ
 شبھ مترادفات. التسمیاتأن تكون  .ب
 .أشكال معجمیة مختلفة للتسمیاتأن یكون  .ت
 .أخرى أعم بتسمیةعلى أنھا تحدید غیر ضروري وأنھا تمثل  للتسمیةأن ینظر  .ث
مصطلحین بین جمع ال تحدید غیر ضروري وأنھا تمثل من خالل على أنھا للتسمیةأن ینظر  .ج

 )."المترادفات المركبة"(تعرف بـ  أو أكثر

الجزئي یتواجدان في غیر التام وفالتساوي  .التساوي ال تتوقف على التساوي التامات من الواضح أن عالقو
 ھولكن بما أن .مختلفة ثیمات"ج" في كل من "ث" وسابقا المذكورة  التسمیاتتمثل ، وواقعیا. قیدةالمفردات الم

تفسیر ذلك بأن  فیمكن، بدیلةمعا كمصطلحات منفصلة و التسمیاتھذه  طبتر المقیدةالمفردات  نظمفي بعض 
 .نفسھا في نظام ما للمفردات المقیدة الثیمةیفترض أنھا تمثل  التسمیاتھذه 

على سبیل  .اللغویة المختلفة والنظمفي اللغات  التسمیاتعالقات التساوي بین توجد باإلضافة إلى ذلك و
(رمز كیمیائي) كلھا  ”Fe“و مصطلح بالسلوفینیة)(“ ”železo(مصطلح بالعربیة) والحدید" المثال "
 لنفس المعدن وبناء على ذلك فھي تعد متساویة. تسمیات

 سبیل المثال: على، تحدیدا أكثر لتسمیاتلعالقات التساوي  أن تكونیمكن و

o محلیحل  /حل محل 
 "التحكم المركزي"] محلھ[مثال: "التحكم المتكامل للنبات" یحل 

o  مختلف لـ/ شكل  مختلفلھ شكل 
  ھو استھاللیة لـ استھاللیة /لھ 

 ]”virtual storage“ھي استھاللیة لـ  ”VS“[مثال: 
 لھ اختصار / ھو اختصار لـ •
 لھ نقحرة / ھو نقحرة لـ •

 جزء-عالقة الكل 2.4.5

وھذه المكونات  .مكونات (أجزاء) للتسمیةحیث یمكن أن یكون ، التسمیاتأیضا بین  جزء-عالقة الكلتوجد 
ترتیب  فعلى سیبل المثال، قد یحكمھ قواعد التسمیةفتركیب مثل تلك بذاتھا.  تسمیةكون توقد ال قد 

 الفرعیة في قوائم رؤوس الموضوعات. ترتیب الرؤوسأو في  الوجھي، في خطط التصنیفاالستشھادات 
                                                           

34 ISO. (2009). ISO/CD 25964-1. op. cit. 
35 NISO. (2005). Z39.19-2005. op.cit. 
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 المستفید. مھام 6

 واإلفادة مستفیدونال 1.6

خالل المراحل األولى لتطویر النموذج المفاھیمي القائم على العالقات بین الكیانات للتسجیالت االستنادیة 
بیانات  المستفیدین منأنھ من الضروري تحلیل  FRSARاعتبرت مجموعة عمل ، موضوعاتلل

السیناریوھات  تلك البیانات ولتشخیص اي تستخدم فیھات التوذلك لتحدید السیاق الموضوعات االستنادیة
 المختلفة لالستخدام.

 المحتملین: مستفیدینمجموعات التتضمن 
، بما في ذلك لموضوعاتاالستناد ل ن یقومون بإنشاء وصیانة بیاناتمأخصائیو المعلومات م )أ

 ؛المقیدةالمفھرسین ومنشئي المفردات 
 ؛ایقومون بإنشاء وصیانة المیتاداتأخصائیو المعلومات ممن  )ب
الذین یبحثون عن المعلومات المرجعیة من أمناء المكتبات وأخصائیو المعلومات  مقدمو الخدمات )ت

 و كوسطاء؛
یقومون بعملیة البحث عن المعلومات بغرض إشباع حاجتھم  الذینوالنھائیون  مستفیدونال )ث

 للمعلومات.

یتعاملون مع البیانات  وھم .النھائیین (المجموعة ث) مستفیدینالوسطاء (المجموعة ت) بالنیابة عن الیعمل 
، لذا یمكن .ن (ولكن بدرجة أعلى من الخبرة والكفاءة)كالمستفیدین النھائییالببلیوجرافیة بنفس األسلوب 
 ،النھائیین ینتمون إلى مجموعة واحدة مستفیدیناعتبار أن كال من الوسطاء وال ألغراض ھذا التحلیل لإلفادة،

 .ھي مجموعة المستفیدین النھائیین

 .االستناد للموضوعاتبیانات  للمستفیدین منالوجھات الثالثة  6.1 الشكلیوضح 

 

 مستخدمي بیانات الموضوعات االستنادیة 1.6شكل 
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 المستفیدمھام  2.6

كیان أو عدة  اریختو، یحددو، أن یجدإلى مستفید قد یحتاج ال، للموضوعات عند استخدام بیانات االستناد
التي  العالقاتإلى جانب  مجال موضوعي ما ومصطلحاتھ استكشافمستفید ال یریدوقد  .كیانات للموضوعات

في نظام استنادي ما ما  ثیمة تسمیات االرتباط بین في استكشافمستفید وقد یرغب ال .الثیماتبین  توجد
 في نظام استنادي آخر للموضوعات. ثیمةالالخاصة لنفس  التسمیات وبینللموضوعات 

الفرعیة لمھام  بھما المجموعةن قامت اللتی ندراستیتم التوصل إلیھا من خالل ال واعتمادا على النتائج التي
 للموضوعات:ي البیانات االستنادیة أمكن تحدید أربع مھام لمستفید، المستفید

المستفید مستخدما البحث التي وضعھا معاییر التوافق مع ت التي، سمیاتھموضوع واحد أو أكثر و/أو ت یجد •
 والعالقات.بالخصائص 

بین موضوعین أو  أي أن یمیزالموضوع و/أو مسمیاتھ باالعتماد على خصائصھ وعالقاتھ ( یحدد •
 .ةالمناسب وجد الموضوع أو التسمیةأنھ ب یتأكدو ،أكثر لھم نفس السماتتسمیتین أو 

متطلبات ء على رفض بناار أو یختأي ی(مستفید توافق مع احتیاجات التسمیتھ التي تموضوع و/أو  اریخت •
 ).واحتیاجات المستفید

العالقات بغرض فھم على سبیل المثال ستكشف أن یسمیاتھا (تموضوعات و/أو عالقات بین  یستكشف •
 بنیة المجال الموضوعي ومصطلحاتھ).

بینما مھام اإلیجاد والتحدید ، FRSADفي تم إضافتھا من مھام المستفید مھمة جدیدة  االستكشافمھمة إن 
 المسح عنشیر وی .FRADو FRBRواالختیار تم تقدیمھما من قبل في النموذج المفاھیمي لكل من 

إلى  FRSAR لـمستفید ي قامت بھ المجموعة الفرعیة لمھام اللموضوعات الذاالستناد لاستخدامات بیانات 
) یستخدمون البیانات االستنادیة للموضوعات الستكشاف العالقات بین %69من المشاركین ( اكبیر اأن عدد

% من المشاركین یستخدمون 62 إلى أن ھناك باإلضافة خالل الفھرسة وإنشاء المیتاداتا. المصطلحات
% 64و، البیانات االستنادیة للموضوعات الستكشاف العالقات أثناء البحث عن المصادر الببلیوجرافیة

تعكس ھذه األرقام استخدام رئیسي لبیانات ویستخدمون تلك البیانات الستعراض الواصفات الببلیوجرافیة. 
لذا رأت المجموعة أھمیة ، FRBRو FRADلمھمة لم تكن حاضرة في نموذجي أي  للموضوعاتاالستناد 

 .المستفیدكمھمة من مھام  یستكشف إضافة مھمة

 .FRSADو FRADو FRBRفي كل من نماذج مستفید مقارنة بین مھام ال 2.6الشكل یوضح و

 المستفیدمھام 

FRBR FRAD FRSAD 
 یجد یجد یجد

 یحدد یحدد یحدد
 یختار  یختار

   على یحصل
 ستكشفی  
  یؤطر 
  یبرر 

 FRSADو FRADو FRBRفي كل من نماذج مستفید مقارنة بین مھام ال 2.6الشكل 
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 المتصلة بمھام المستفید ییم القیمتق 3.6

بینما في األغلب ، في بعض الحالتعلى البیانات االستنادیة فقط مستفید قد تقتصر االحتیاجات المعلوماتیة لل
على كیانات  حصلیو/أو  ارویخت ویحدد لیجدباستغالل البیانات االستنادیة للموضوعات مستفید یقوم ال

 .FRBRلـ مستفید المجموعة األولى كما ھو موضح في مھام ال

) في یستكشف، یختار، یحدد، یجدالرئیسیة (مستفید التي جاءت كنتیجة لوضع مھام القائمة بالمھام  وفیما یلي
غطي وقد وعالقتھا بالتعامل فقط مع البیانات االستنادیة للموضوعات.  مستفیدینسیاق مختلف مجموعات ال

FRBR  من أجل الوصول للبیانات  للموضوعاتالنشاطات المتعلقة باستخدام البیانات االستنادیة
بنص داخل  ثیمةال ، ویشار إلىةتسمیالنص بین عالمتي التنصیص یمثل في األمثلة التالیة والببلیوجرافیة. 

 .ثیمةالع انوالتنصیص المفردة أل وتستخدم عالمات .معقوفتین متعرجتین

من  ما وضعھ المستفیدمع  تتوافقي الت، اسمیاتھموضوع واحد أو أكثر و/أو ت دلیجالبیانات : استخدام یجد
 الخصائص والعالقات معاییر مستخدما

ر البحث باالستناد إلى معایی ثیماتمجموعة أو  ثیمة دلیجالبیانات االستنادیة للموضوعات م استخدا )1
 لمستفید، على سبیل المثال:التي وضعھا ا

o  في الحقل الطبي. ‘مادة’ نوعیبحث عن ثیمة من مستفید 
o  أسیتات الكلورومادینون} للعالج.فیھا { تستخدم ‘طبیة حالة’ عنیبحث عن ثیمة عبارة مستفید 
o  {الحداثة}) ، یبحث عن ثیمات ھي عبارة عن أسلوب فني معین (على سبیل المثالمستفید

 الھرمیة. ثیمة- ب –ثیمة باستخدام عالقات
، على سبیل ما لثیمة تسمیاتأو مجموعة  تسمیة دلیج البیانات االستنادیة للموضوعاتاستخدام  )2

 المثال:
o  تسمیة( تصنیف دیويیبحث عن رقم مستفید (الیعسوب للثیمة} dragonflies كما یطلق) {

 ).اإلنجلیزیةعلیھا في 
o  زھرة اللیلك للثیمة المفضلة تسمیةیبحث عن مستفید} lilac flowerرؤوس ئمة } في قا

 (كما یطلق علیھا في اإلنجلیزیة). موضوعات مكتبة الكونجرس

 موضوع و/أو تسمیاتھ باالعتماد على الخصائص أو العالقات دحدیل: استخدام البیانات یحدد

ھي  الموجودة ثیمةالأن  علىد یأي للتأك ما، ثیمة دحدیلالبیانات االستنادیة للموضوعات استخدام  )3
 متشابھتین، على سبیل المثال: ثیمتینبین  للتمییز، أو المستفید یبحث عنھاالتي 

o  بس{مال ثیمةلتحدید إذا كانت  اتللموضوع ةاالستنادی اتالبیانمستفید یوظفclothing: أو {
 } ھي األنسب لتلبي حاجة معینة للمعلومات.:costume{زي ثیمة

ھي الموجودة  سمیةالتأن  علىد ی، أي للتأكما تسمیة دحدیلالبیانات االستنادیة للموضوعات استخدام  )4
 متشابھتین، على سبیل المثال: تسمیتینبین  للتمییزالمستفید، أو  یبحث عنھاالتي 

o  ع نص"أسلوب  تسمیةیوظف البیانات االستنادیة للموضوعات للتأكد من أن مستفید
 المناسبة في نظام معین. تسمیةال" ھي :craftsman styleیدوي
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 و/أو تسمیاتھ بما یتناسب مع حاجات المستفید موضوع ختاریل: استخدام البیانات یختار

، على الثیماتوجدت من  من ضمن مجموعة ثیمة ارختیلالبیانات االستنادیة للموضوعات استخدام  )5
 سبیل المثال:

o  مستفید ذات عالقة:  للثیماتعلى المستوى المناسب من التحدید من بنیة ھرمیة  ثیمةاختیار
} كنقطة :volley ball{الكرة الطائرة ثیمةیستخدم البیانات االستنادیة للموضوعات الختیار 

 ballاألوسع {ألعاب الكرة ثیمةالفي التسجیلة الببلیوجرافیة عن  أكثر مالئمةإتاحة موضوعیة 
games:.{ 

، على التسمیاتوجدت من  من مجموعة تسمیةاستخدام البیانات االستنادیة للموضوعات الختیار  )6
 سبیل المثال:

o  ي البحث أو الستخدامھا فنظام استنادي للموضوعات  ضمنلثیمة ما  المفضلة تسمیةاختیار
 أكوابیستخدم البیانات االستنادیة للموضوعات الختیار "مستفید : لتعیینھا كنقطة إتاحة

 ,glassأكواب بیرة،" و":ale glassesبیرةأكواب " التسمیات" من ضمن :ale glassesالبیرة
beer:كوب مشروب الملت" و"malt-beverage glass: "مكنز الفن والعمارةفي  وجدت 

Art and Architecture Thesaurus. 

 موضوعات و/أو تسمیاتھاالعالقات بین  یستكشفلكي : استخدام البیانات یستكشف

أو أكثر ضمن نفس النظام  ثیمتینالعالقات بین  فستكشیلالبیانات االستنادیة للموضوعات ستخدام ا )7
 االستنادي للموضوعات، على سبیل المثال:

o  المكتبات  ثیمةبین  الترابطعالقات ف ستكشیاالستنادیة للموضوعات لیستخدم البیانات مستفید}
 .األخرى والثیمات} :digital librariesالرقمیة

أو أكثر ضمن نفس  تسمیتینالعالقات بین  فستكشیلالبیانات االستنادیة للموضوعات استخدام  )8
 النظام االستنادي للموضوعات، على سبیل المثال:

o  تسمیةبین  ف العالقةستكشیادیة للموضوعات لیستخدم البیانات االستنمستفید"ladybugs "
 " في قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس.Ladybirds"والتسمیة

بین اثنین أو أكثر من نظم  الثیمات ارتباط فستكشیلنادیة للموضوعات استخدام البیانات االست )9
 الضبط االستنادي للموضوعات.

 على سبیل المثال:
o  القطط  لثیمةا ارتباطالستكشاف یستخدم البیانات االستنادیة للموضوعات مستفید}

سیرز } بین قائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس وقائمة :domestic catsالمنزلیة
 .لرؤوس الموضوعات

بین اثنین أو أكثر من نظم لتسمیات ا ارتباطاالستنادیة للموضوعات الستكشاف استخدام البیانات  )10
 الضبط االستنادي للموضوعات.

 على سبیل المثال:
o  تسمیةما إذا كانت  ستكشفیلیستخدم البیانات االستنادیة للموضوعات مستفید )cataract (

الواردة  " WW 260" تسمیةالب) ترتبط MeSH( رؤوس الموضوعات الطبیةقائمة الواردة في 
 ).NLM( تصنیف المكتبة القومیة للطبفي 

نظام للضبط  فيبنیة المجال الموضوعي  ستكشفیلاستخدام البیانات االستنادیة للموضوعات  )11
 .للموضوعات االستنادي

 على سبیل المثال:
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o  علم تمثیل مجال {یستخدم البیانات االستنادیة للموضوعات الستكشاف كیف یتم مستفید
 .)ASIS&Tلعلم المعلومات والتكنولوجیا ( ةاألمریكی ةیالجمعمكنز في } وبالحاس

 العالقات بمھام المستفیدالخصائص و مقابلة 4.6
وربطھا بمجموعة مھام  5و 4الخصائص والعالقات المعرفة في فصلي  2.6و 1.6الجداول رقم  تقابل

المطلوبة لدعم كل مھمة إلى توضیح أي الخصائص والعالقات  المقابلة هھدف ھذت .احدیدھالسابق تمستفید ال
قرار  یتوقفو .FRSADتعرض فقط الخصائص والعالقات المحددة في نموذج وھي  المستفید.من مھام 
 تطبیق أو تنفیذعلى إلزامیة أو مھمة إلى حد ما  أنھابتحدید مدى أھمیة الخصائص والعالقات  تضمین أو

تعتمد على وھي  ،FRBRتقریر على  1.6تضمنة في جدول المدرجة األھمیة قد اتبع في تحدید و معین.
 األخرى. المعلومات غیرھا من ھیئاتفي المكتبات و ةالمتبع ةالشائع للممارسة تحلیل

 ثیمة
 یستكشف یختار یحدد یجد الخصائص

     ثیمةنوع 
     النطاق
     ثیمةب ثیمةعالقة 
     ھرمیةعالقة 

     رتباطاعالقات 
 فارغ = غیر مھم      = عالي األھمیة              = متوسط األھمیة        

 ثیمة مقابلة 1.6جدول 
 
 
 

 تسمیة

 یستكشف یختار یحدد یجد الخصائص
     نوع التسمیة

     الخطة
     المصدر المرجعي للتسمیة

     تمثیل التسمیة
     لغة التسمیة

     التسمیة خط
     الخطتحول 

     شكل التسمیة
     التسمیة زمن صالحیة

     الجمھور
     حالة التسمیة

     تسمیةب تسمیةعالقة 
     تساويعالقة 

     جزء-عالقة كل
 = عالي األھمیة              = متوسط األھمیة          فارغ = غیر مھم       

 لتسمیةمقابلة ل 2.6جدول 
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 خاتمة. 7
باعتباره  FRBRعمل  إطار ضمننموذج مفاھیمي  FRSARمجموعة عمل  عرضتفي ھذا التقریر 

التسجیالت االستنادیة  التي تسجل في بیاناتالالتقریر إطار ھیكلي كمرجع لربط  یحدد .أعمالبالعن لل یرتبط
في تقییم  المساعدةبھدف  FRSADتم تطویر نموذج وقد  لھذه البیانات.مستفید للموضوعات باحتیاجات ال
وغیره من القطاعات.  قطاع المكتبات في بیانات االستناد للموضوعات ستخدامواإمكانیة المشاركة الدولیة 

المستوى الذي تكون فیھ  على لموضوعاتلیة لبیانات االستناد لوظیفیعزز من أھمیة المتطلبات ا كما أنھ
 .معینأو نظام، أو سیاق ، عن أي تطبیقمستقلة 
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 "عن"ال الملحق أ. نمذجة 

 FRBRفي  المقدمةكیانات المجموعة الثالثة ب"موضوع "العالقة  1أ.

  FRBRنموذج  المقدمة فيعالقة الموضوع 1أ.یوضح الشكل 

 

 ‘"الموضوع’ وعالقاتیانات المجموعة الثالثة ك" FRBRالوارد في  3.3شكل للامتداد  1الشكل أ.

المجموعة  كل من وكیانات األعمالعالقات "الموضوع" بین  3.3شكل  FRBRفي  الواردالرسم یصف 
جانب األیمن لل كمكوناتھذه المجموعات الثالثة  وقد مثلت جموعة الثانیة والمجموعة الثالثة.والم األولى
باإلضافة إلى كیان ، FRBRعلى شكل  تعتمداألیسر واألوسط  ینالجانب مكوناتبینما  المبین أعاله.للشكل 
 .FRADالمجموعة الثانیة وفقا لنموذج  المضاف إلىالعائلة 

حدد تقریر  وقد لألعمال.تمثل كیانات المجموعة الثالثة مجموعة إضافیة من الكیانات تعمل كموضوعات 
FRBR  36بأنھا 3.3كیانات المجموعة الثالثة تحت الشكل: 

 المكان، الحدث، الكائن، المفھوم الثالثة:كیانات المجموعة  3.1.3

) مجموعة إضافیة 3.3الكیانات في الجموعة الثالثة (الموضحة بالخط العریض في شكل تمثل 
، (فكرة خالصة)مفھوم وتحتوي المجموعة على  .أعمالللمن الكیانات التي تخدم كموضوعات 

 (موقع ما). مكان، ما) واقعة(فعل أو  حدث، (شيء مادي) كائن

                                                           
36 Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. (1998). IFLA Study Group on the 
Functional Requirements for Bibliographic Records. München: KG Saur, p. 17. 
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في  العملكیان بین " بین الكیانات في المجموعة الثالثة وویصف الرسم عالقات "الموضوع
یكون لھ موضوع واحد أو أكثر من یمكن أن ما  عملكما یشیر الرسم إلى أن ، المجموعة األولى

 كائنما و/أو  لمفھومیمكن  بالعكسوالعكس  .مكانو/أو  حدثو/أو  كائنو/أو و/أو  مفھومكل من 
 .عملمن لواحد أو أكثر أن یعمل كموضوع  مكانأو /و حدثو/أو 

، انیةالكیانات في المجموعة األولى والثبین بین العمل و ویصف الرسم أیضا عالقات الموضوع
أو تعبیرة و/عمل واحد أو أكثر من أن یكون لھ كموضوع  ما لعملأنھ یمكن الرسم  حیث یوضح

 أو ھیئة.و/أو نسخة و/أو تجسیدة و/

 ملة لنموذج العنمقاربات محت 2أ.

لكیانات إنشاء نموذج مفاھیمي  ، طبقا الختصاصاتھا، ھوFRSARلمجموعة عمل إن الھدف األساسي 
 .لاعملأل بالعن ترتبط باعتبارھا FRBRعمل الواردة في إطارالمجموعة الثالثة 

 التي تمثل بؤرة التركیز في قوائم التحلیل للكیانات ھناك حاجة للمزیدأن " FRBRورد في دراسة فقد 
في السنوات التي و. 37خطط التصنیف، وأیضا للعالقات بین تلك الكیانات"و، المكانزو ،لموضوعلالستناد ا

غیاب باألخص على حقیقة و، المجموعة الثالثةركز بعض الباحثین على كیانات ، FRBRنشر نموذج  تلت
لفتت بعض المناقشات كما . بطریقة مماثلةلم یعامال المكان لزمن وا علیھ فإنو ،38من ضمنھاالزمن كیان 

 االھتمام إلى قلة التغطیة لألنشطة والعملیات.

 & Catalogingلمجلة  2005في بحثھ الذي نشر في عدد  "Tom Delsey توم دیلسي"أوضح وقد 
Classification Quarterly  تلك النقاط في نموذجFRBR  كجزء  النظروالتي " سوف تحتاج إلى إعادة

ثم ألحقھا بعرض تقدیمي لبحث من خالل لقاء لھ بالقمر ، "39ةالموضوعی لإلتاحةمن التحلیل المكثف 
على  فیھحث  ،2005طس یارفنبا بفنلندا قبل مؤتمر اإلفال العام في أوسلو أغسالصناعي نظمتھ اإلفال في 

 .FRSARالنقاش بین أعضاء مجموعة عمل  مزید من

 FRBRحدد دیلسي ثالث "أھداف عامة" لتحقیقھا من خالل إعادة تقییم الطرق التي اتبعت في تحلیل 
 :ةالموضوعی باإلتاحة ذات صلة لبیاناتل

لتغطیة كل ما  ) كافFRADو FRBR( نموذجيفي كل من المحددة  الكیاناتنطاق یكون  أن ضمان" )1
 ؛"‘موضوع فھرس المكتبة كمستفید قد یراه 

التي تستخدم في بناء واستخدام نقاط اإلتاحة الموضوعیة وتسجیالت  الخصائصتكون  أن ضمان" )2
 ؛ و"كما ینبغياالستناد الموضوعیة قد تم تغطیتھا 

نقاط اإلتاحة  من خاللالتي تنعكس  للعالقات اوعملی اواضح تقدم تمثیالأن النماذج  ضمان" )3
، للمكانز بنیة الترابطیةال فيالتي تنعكس لك تإلى جانب الموضوعیة في التسجیالت الببلیوجرافیة 

التشدید ( 40"البنیة الصرفیة لمقاطع التكشیفو ،خطط التصنیفو، رؤوس الموضوعات وقوائم
 .مضاف)

                                                           
37 Ibid, p. 7. 
38 Heaney, M. (1997). Time is of the essence. Available at: http://www.bodley.ox.ac.uk/users/mh/time978a.htm 
(accessed 2010-01-20). 
39 Delsey, T. (2005). Modeling subject access: Extending the FRBR and FRANAR conceptual models. Cataloging 
& Classification Quarterly 39 (3/4): 49–61. 
40 Delsey, op. cit., p. 50. 
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ت الكیانات معرفة األول حول ما إذا كانیدور السؤال " :" یتعلقان بالكیاناتأساسیانن سؤاالحدد دیلسي "كما 

أما السؤال الثاني ، "الموضوع"بعالم  صفھلتغطي بشكل كامل ما یمكن أن نبدرجة كافیة  بمصطلحات واسعة
 التقالیدتوضیح  ضاغرألالنماذج مناسبة وذات معنى  في حددتلكیانات لفھو عما إذا كانت التقسیمات الممثلة 

 بعبارة أخرى:و. 41الموضوع""عالم  من خاللھاالتي ینعكس  ةالببلیوجرافی

 ؟بالموضوع ذات العالقةالكیانات  فئات؟ ھل یغطي النموذج عالم جامعةشاملة الكیانات  فئاتھل  -1

بالموضوع  ذات العالقةالكیانات  فئاتالنموذج عالم  قسم؟ ھل مناسبة كل على حدةالكیانات  فئاتھل  -2
 42؟"الصحیح"بالشكل 

حیث قام أربعة من ، تجریبیةبعمل دراسة  FRSARقامت المجموعة الفرعیة للكیانات بـ ، كخطوة أولىو
مصطلحات الكنت بتصنیف والیة طلبة وأعضاء ھیئة التدریس بكلیة المكتبات وعلم المعلومات بجامعة 

 سة علىاشتملت الدرا(المكتبة الوطنیة الرقمیة للعلوم).  NDSLمستخدمة من قبل العاملین في الموضوعیة ال
قاموا ثم  ،مفردات موضوعیة متنوعة وكلمات مفتاحیة حرة وضعت اعتمادا علىمصطلح  3000حوالي 

، مكانو، وقتو، حدثو ،مجموعة تجریدیة، مجموعة مادیة فئات:بتصنیف ھذه المصطلحات في ستة 
مجموعة أخرى من  على عملالأعضاء مجموعة  أحد الطریقة عینھا من قبل كما طبقت. أخرىو

أظھرت النتائج وجود . مستخدمة في كتابین في علوم المكتبات مقیدة مفرداتالمصطلحات الموضوعیة من 
، التمییز بین كرسي معین ككیان مادي، على سبیل المثال ؛بین المفاھیم المادیة والتجریدیةضبابیة في التمییز 

ونتج عن ھذا ، )اعالم صنیف األمثلة المسماة (أسماءھناك صعوبة في تأن ومفھوم الكراسي. باإلضافة إلى 
وضع العدید من المصطلحات في فئة "أخرى". تشیر نتائج ھذا االختبار إلى الصعوبة التي ستواجھ أي 

مطور مصطلحات) في إنجاز تلك المھمة عند استخدام البیانات االستنادیة ، أمین مكتبة، نھائيمستفید (مستفید 
 النھائي أیضا.مستفید تبدو أي أھمیة لھذه الفئات للللموضوعات. وال 

 لتطویر نطاق عملسبق تحدیدھا عدة مقاربات محتملة ناقشت مجموعة العمل ، بعد الدراسة التجریبیةو
 .لعنل نظري

 السیناریو األول

التحلیل على الخصائص  واقتصار) مكان، حدث، كائن، مفھومفاظ بكیانات المجموعة الثالثة (االحت
والعالقات. والمیزة ھنا ھي أن مجموعة العمل تستخدم نطاق عمل موجود بالفعل. وعلى أیة حال وكما ھو 

إلى  تحتاج كیانات المجموعة الثالثةأن  ،FRSARالفرعیة لكیاناتمجموعة لموضح في الدراسة التجریبیة ل
ال  ال یزال ولكن النموذج الناتج، تحل جزء من المشكلة FRBRإلى قائمة  الوقتإضافة وأن  إعادة النظر.

 أو المواقف.، األنشطة وأ، یغطي العملیات

حجة أخرى لرفض ھذا السیناریو، وھي أن التقسیم األساسي لكیانات المجموعة الثالثة إلى أربعة فئات 
أي نظام ف لألعمال.لتوفیر اإلتاحة التي تستخدم لبنیة لغات الموضوعات  معینطریق  وضعیتمادى كثیرا في 

األحداث، و، المفاھیم، والكائناتللتمییز بوضوح بین  وجھیةبنیة للضبط االستنادي للموضوعات یفتقد 
التي یجب تعریفھا بالتحدید  األوجھأي  حول اتخاذ موقفال یمكن نمذجتھ إال بصعوبة. وبدال من واألماكن 

                                                           
41 Delsey, op. cit., p. 50. 
42 See also: Furner, J. (2006). The ontology of subjects of works. Paper presented at ASIS&T 2006: Annual 
Meeting of the American Society for Information Science and Technology, Austin, TX, November 3–8, 2006. 
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عة العمل أھمیة إتاحة مستوى أعلي والمزید من المقاربة النظریة ، استشعرت مجموكافة مجتمع المعلوماتل
ال تمنع وواالبتعاد عن فرض أي قیود على األشكال التي تتخذھا نظم الضبط االستنادي في تطبیقات معینة. 

 تسمحالعكس ھي على بل ، FRBR لـمن تطبیق كیانات المجموعة الثالثة األصلیة مجتمع أي ھذه النمذجة 
 المرونة. مزید منب

 السیناریو الثاني

 كیانات: بذلك تصبح ھذه األوجھو .العمل الجدید إلطاررانجاناثان كأساس  استخدام أوجھ

 الشخصیة. •
 المادة. •
 الطاقة. •
 المكان. •
 ن.االزم •

 العنوتغطي كافة أوجھ ، ھا نظریاتوتم إثبا، والمیزة ھنا أن ھذه المقاربة معروفة جیدا في مجتمع المكتبات
وإذا كان أخصائیو المكتبات ، حاجة إلى تحدید بعض الكیاناتكنا بإذا  ماولكن تكمن المشكلة فی، بكفاءة

 مشكلة في تطبیقھا. النھائیون قد یواجھون مستفیدونوال

 السیناریو الثالث

باألساس على الملكیة  ecs>d<inیركز نموذج  .العمل الجدید إلطاركأساس  ecs>d<in43نموذج  استخدام
 :كما یلي <indecs>كیانات  وتتحدد .FRBR، ولكنھ أیضا یتداخل بالذات مع نموذج وإدارة حقوقھا الفكریة

 : كیان یمكن تلقیھ مباشرة بحاسة واحدة على األقل من الحواس الخمسة.Perceptوس حسم •
o  مخلوقBeing :یعیش ویموت. شيءأي  ؛كیان لھ خصائص الكائنات الحیة 
o  شيءThing: .كیان ال یتمتع بخصائص الكائنات الحیة 

اسم  ؛أو فكرة تصور، كیان مجرد ؛كیان ال یمكن استیعابھ بالحواس الخمس مباشرة :Concept مفھوم •
 یوجد بشكل مستقل عن الزمان والمكان.، ةغیر ملحوظ قضیة ؛مجرد

 أكثر. ؛ اتصال بین كیانین أوالمحسوسات و/أو المفاھیمبین  التفاعل :Relation عالقة •
؛ عالقة تتغیر خاللھا خاصیة شيء یحدث ؛بین كیانین أو أكثر دینامیةعالقة  :Eventحدث •

 تضاف أو تحذف.أو ، لكیان ما
؛ ھو القضیةشيء یستمر لیكون  ؛عالقة ثابتة تتضمن كیانین أو أكثر :Situation موقف •

 خصائص الكیانات. ار فیھیعالقة ال تتغ

مع كیان تقریبا یتماشى مفھوم كما أن ؛ FRBRفي كائن لكیان ل أعلى كنوع شيءو  مخلوق یتماشى كل من
الرئیسیة الثالثة الفروق فومع ذلك ، FRBRفي  حدثیتماشى مع كیان  الحدث كذلك؛ وFRBRفي  مفھوم

 <indecs>في نموذج  محسوسللالتفریعات النوعیة أن ھي (أ)  FRBRونموذج  <indecs>بین نموذج 
 FRBRفي (ب) غیاب كیان ، وكائن، شخص، نسخة FRBRنموذج  ھي فيبینما ، شيءو مخلوقإلى 

                                                           
43 Rust, G. and Bide, M. (2000). The <indecs> metadata framework: Principles, Model and Data Dictionary. 
Version2. Indecs Framework Ltd. Available at: http://www.doi.org/topics/indecs/indecs_framework_2000.pdf 
(accessed 2010-01-20). 
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في  مكان یتوافق مع كیان <indecs> فيو(ج) غیاب كیان ، <indecs> في موقفیتوافق مع كیان 
FRBR. 

یانات حول احتمالیة إحداث تغییرات لمجموعة ك مماثلةفھذه االختالفات تأتي بتساؤالت ، 44دیلسي ذكركما و
إلى  كائن(أ) ھل یجب تفریع الكیان األصلي  :FRBR لالنموذج األساسي المجموعة الثالثة المحددة في 

ككیان؟ (ج) ھل یجب حذف  موقف(ب) ھل یجب إضافة  ؟كائن غیر حيو حي كائن: فرعیین، مثالكیانین 
على أنھا كیانات فقط  FRBRیتم معاملتھا في تقریر  األماكن؟ مع مالحظة أن FRBRفي  مكانكیان 

 .ما عملللدرجة التي تمثل الموضوع ل

 السیناریو الرابع

نموذج لمثل ھذه  Buizza and Guerrini بویزا وجیرینيفقد أنشأ كل من لكیانات. ل عملیةقائمة  استخدام
 الموضوع ھما كیانان منطقیان حدد فیھا . ∗Nouvo soggetarioلمشروع اإلیطالي ا لصالح 45القائمة

العناصر كل من ، (وحدة فكریة المفھومو، األساسیة) ھمحتویاتخالصة ، للعمل ةاألساسیالثیمة  ،الموضوع(
الفئات  وتستخرج تطبیق معین مفھوم فيما یمكن اعتباره لھذه القائمة كمثال توضح والتي تكون الموضوع). 

 واألدوار والعالقات من تقریر المشروع:
 (شيء مادي).كائن  •
 .تجرید •
 حي.كائن  •
 شخص. •
 ھیئة. •
 عمل. •
 مادة. •
 خاصیة / میزة. •
 .فعل •
 عملیة. •
 حدث. •
 مكان. •
 زمان. •

فردیة تعریفات أن الكیانات فیھا متقاطعة، وبینھا تداخل، وتعتمد على لقوائم تكمن المشكلة في مثل تلك او
 وھو أیضاالنموذج. في ھذه الفئات  توافقیةھو إظھار  یناألساسي للمؤلف الغرضكان لقد شائعة للكیانات. 

 نموذج نظري.ب سیلحق ضرراللكیانات عملیة إنشاء قائمة ان تحذیر من 

 السیناریو الخامس
                                                           

44 Delsey, op. cit., p. 51 - 52 
45 Buizza, P. and Guerrini, M. 2002. A conceptual model for the New Soggetario: Subject indexing in the light of 
FRBR .Cataloging & Classification Quarterly 34(4): 31–45. 

أداة تكشیف للموضوعات أنشئت بواسطة المكتبة القومیة بفلورنسا تحت رعایة منظمة اإلفال، لخدمة المكتبات ومراكز المعلومات  ∗
 .)tp://thes.bncf.firenze.sbn.it/ricerca.phpht(على الرابط  2007ومتاحة على الویب منذ  ،اإلیطالیة

http://leo.cilea.it/index.php/jlis/editor/viewMetadata/Nuovo%20soggettario%20(NS),%20edited%20by%20the%20National%20Central%20Library%20of%20Florence,%20is%20the%20Italian%20subject%20indexing%20tool%20for%20various%20types%20of%20resources.%20It%20has%20been%20developed%20in%20compliance%20with%20the%20IFLA%20recommendations,%20and%20other%20international%20standards%20in%20the%20field%20of%20subject%20indexing.%20This%20tool%20has%20been%20created%20for%20general%20and%20specialized%20Italian%20libraries,%20and%20for%20museums,%20multimedia%20libraries,%20archives%20and%20documentation%20centres.%20The%20main%20component%20of%20the%20NS%20is%20a%20general%20thesaurus%20available%20on%20the%20web%20since%202007%20(http:/thes.bncf.firenze.sbn.it/ricerca.php).%20The%20thesaurus%20comprises%20nowadays%20approximately%2046.000%20terms%20and%20is%20updated.%20It%20supports%20the%20new%20subject%20indexing%20practices%20and%20manages%20terminology%20deriving%20from%20collaboration%20between%20the%20BNCF%20and%20other%20libraries.%20The%20project%20is%20evolving%20in%20many%20directions%20and%20supporting%20interoperability.%20The%20main%20goal%20of%20the%20availability%20%E2%80%93%20since%20November%202010%20%E2%80%93%20of%20the%20NS%20dataset%20in%20SKOS/RDF%20format,%20is%20to%20promote%20the%20use%20of%20this%20tool%20also%20beyond%20the%20traditional%20library%20environment.%20In%20this%20context%20three%20working%20areas%20have%20been%20taken%20into%20account:%201)%20improve%20accessibility%20and%20usability%20of%20the%20NS%20in%20the%20linked%20data%20environment:%20SPARQL%20endpoint,%20mapping%20to%20other%20datasets%20(including%20LCSH,%20RAMEAU,%20AGROVOC,%20EUROVOC,%20DBpedia);%20address%20the%20costs%20of%20bibliographic%20control%20starting%20from%20a%20project%20of%20automatic%20indexing%20(quality%20controlled)%20using%20NS%20in%20SKOS%20/RDF%20format%20and%20open%20source%20software%20tools;%203)%20cooperate%20with%20other%20institutions%20that%20are%20publishing%20linked%20open%20data.
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مجردة وال تفرض  ةنظرفھذه المقاربة أقرب إلى  .الموضوعاتفئات تقسیم بشأن ي توصیات وضع أعدم 
 .وعمومیة تجریداأكثر نظر  ةكما أنھا تسمح بوجود وجھ، على أي تطبیق اقیود

التحلیل المقارن لكل باالستناد إلى ، السیناریو األخیر (الخامس) ھو القرار الذي اتخذتھ مجموعة العملكان 
األمثل في كل ھي من السیناریوھات السابق ذكرھا  اأیان . ودراسة المستفید التجریبیة السیناریوھات

أي تفریعات أو تقسیمات كما أن  .بالنسبة لتطبیقات معینة األمثل ھو ھامن ایمكن اعتبار أی ، بینماالمواقف
التي یمكن نظم الضبط االستنادي للموضوعات للبناء یؤمن طریقا معینا ت المجموعة الثالثة قد أخرى لكیانا
وأن یكون ، محددمجال ل أن یسمح بأي بنیات متعددةعلى النموذج الجید ف .لألعماللتوفیر الوصول استخدامھا 

وال یمكن تحقیق ذلك سوى بنموذج نظري مجرد، ومستقل كلیا  .التطبیقات المختلفةمرن بما یكفي لیتوافق مع 
 .على مستوى أكثر عمومیة الخصائص والعالقات بحیث یمكن معالجة عن أي تطبیق
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 FRADو FRBRبكل من  FRSADب. عالقة  ملحقال
 أعدتھالذي ( FRSAD) وFRANARمجموعة عمل  الذي أعدتھ( FRAD ن:نموذجیالكل من یكمل 

تسمیة حتى أنھ یمكن  ،FRBR النموذج األصلي فيبعض الجوانب  )، ویطورFRSARمجموعة عمل 
ذلك توجد اختالفات بین ومع أجزاء من نموذج أكبر وأعم.  ا" باعتبارھ FRBRعائلة"بـ النماذج الثالثة معا 

 منھاقامت فیما یخص كل  FRSARو FRANARو FRBR مجموعات عمل كل من ذلك أن؛ اكل منھ
تحقیق في النھایة البد من على أنھ  ،كل نموذج بشكل مستقل مختلفة خالل تطویر باتخاذ قرارات نمذجة

العملیة  ھذهتیسیر ول لتكون النتیجة تطویر نموذج راسخ. FRSADو FRADو FRBRانسجام كل من 
بین تلك أھمیة االختالفات أكثر ھذه قائمة ب بانتھاز ھذه الفرصة لوضع FRSARقامت مجموعة عمل 

 النماذج الثالثة.

 FRBR بـ FRSADعالقة  1ب.

فعالقة  .في المنھج والتوصیف والعرض للكیانات والعالقات FRBRنموذج  FRSARتتبع مجموعة عمل 
موجودة بشكل كامل لعمل ا لعنالممثلة  ات/والكیان العملمتعدد) أنشئت بین  "لھ موضوع" من نوع (متعدد ل

بتحلیل لمھام المستفید ویتبعھ تأسیس الكیانات  FRSADیبدأ نموذج  FRBRوكما في  .FRASDفي 
 ھي: تم تحدیدھا في أربعة نقاطفقد  FRSADاالختالفات في نموذج أما  .والعالقات المناسبة

 "؛یستكشفإضافة مھمة " •
خصائص  وقدمت ما. عمل ل اتكفئة علیا لكافة الكیانات التي تصلح أن تكون موضوع ثیمة طرح •

 ؛الثیمةوعالقات 
 .لم یذكر بصراحة تعریف مسبق ألي من كیانات المجموعة الثالثة •
 خاصیة.وتحدیدھا ككیان مستقل بدال من ) ھاعالقاتھا وخصائص(بما في ذلك  تسمیة طرح •

دراسة المستفید التي قامت بھا خالل إلیھا من  إلى النتائج التي تم التوصل "یستكشفمھمة " إضافة تستند
ھذه البیانات یستخدمون البیانات االستنادیة للموضوعات ذلك أن المستفیدین من . FRSARمجموعة عمل 

الداللیة بینھا. وتعتقد مجموعة  العالقات ولیحددوا ،مصطلحاتھ ولیعرفوا ،استكشاف حقل معرفي معینفي 
توصي بأن یتم إضافة لذلك البیانات الببلیوجرافیة بشكل عام على  أن األمر ینطبق أیًضا FRSARعمل 

 النموذج العام. إلى" یستكشفمھمة "

من ، توضیحي لعالقة "الموضوع" الذي یحتوي على رسم ،FRBRتقریر  الوارد في 3.3الشكل  وإذا كان
فقد  "،المجموعات الثالثة للكیانات على الجانب األیمن لعالقة "لھ كموضوعتباعا تمثل  ثالثة صنادیق خالل

نمذجة عالقة "لھ  من خاللھا أمكن)، وثیمةمن خالل إنشاء الفئة العلیا ( FRSADتطور ھذا أكثر في 
كیانات المجموعتین األولى والثانیة وغیرھا من الكیانات التي  ثیمةتتضمن إذ موضوع" على مستوى أعم. 

موضوع كلھ  عمل"لتصبح نمذجة عالقة الموضوع  بسھولة لذا یمكن، ما لعملیمكن أن تعتبر كموضوع 
 ".ثیمة

قررت مجموعة  ،مكانو وكائن، حدث،ومفھوم، للمجموعة الثالثة:  أربعة كیانات FRBRنموذج یحدد وبینما 
، ومراجعة اإلنتاج الفكري، والتحلیل المستقل، أن المستفید التجریبیةبناء على كل من دراسة  FRSARعمل 

أي محاولة  كما أن ات،للثیموال یبدو أن ھناك أي تصنیف عالمي  التحدید المسبق ألي أقسام فرعیة.تتجنب 
فئات  عند كل تطبیق إلى تحدیدستدعو الحاجة بالتالي و. لالستخدام من قابلیة نموذج عامبالضرورة لذلك تحد 
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في ھذا  محتملفقط سیناریو واحد  FRBRنموذج  في كیانات المجموعة الثالثةلفان  ومن ثم .اتثیمالأو أنواع 
 )1.1.4 انظر الفقرة( .الصدد

، الوسم، إلخ) االسم( رغم أن التسمیة ،ما یسمى بھبین نفسھ و الشيءبین  اتمییز یطرح FRSAD كما أن
من مع سھولتھا تجعل مقاربة ھذه الف .)FRBRكأحد خصائص الكیان الذي تشیر إلیھ (كما في  مذج غالبانت

ن ألنفسھا،  للتسمیة )مثل العالقة بین اسم سابق واسم حاليوعالقات (تقدیم خصائص (مثل اللغة) المستحیل 
 FRSADفي  تسمیةال طرحتومن ھنا  .نموذج العالقات بین الكیانات ال یحتوي على خصائص للخصائص

 .تتم النمذجة بطریقة صحیحةككیان ولیس كأحد الخصائص، حتى 

  FRAD بـ FRSADعالقة  2ب.

مجال ملفات االستناد. فیما یتعلق ب FRBRتطویر للقیام ب 1999في عام  FRANARأنشئت مجموعة عمل 
ونتیجة لذلك تم  .فقط العملالتركیز على كیانات المجموعة الثانیة وعلى  FRANARعمل وقررت مجموعة 

أنشئ كل من  من ھناموضوع" والكیانات المناسبة. وكلتغطیة عالقة "لھ  FRSARإنشاء مجموعة عمل 
واتباعھا  FRBR لـعلى نحو مستقل، وعلى الرغم من تبعیة مجموعتي العمل  FRSADو FRADنموذجي 

 ھي: وأكثر ھذه القرارات أھمیةنفس المنھج الذي قام علیھ، فقد قامتا باتخاذ عدة قرارات مختلفة. 

 .FRSAD" في یستكشفمقابل " FRAD" في تبریر" و"تأطیرمھام المستفید: " •
 .FRSAD في تسمیةمقابل  FRADفي  سما •
" في التسمیةنوع " الخاصیةمقابل قیم  FRADككیانات منفصلة في  مقیدةإتاحة  ةطقنوسم، معرف ا •

FRSAD. 
 .FRSADفي  بوضوحولیست منمذجة  ،FRADككیانات جدیدة في  ووكالة قواعد، •

 مھام المستفید 1.2ب.

وتعبر بشكل أفضل عن مھمة المستفید في " تأطیر"لـ " ھي تعمیم یستكشفتؤمن مجموعة العمل أن "
 االكتشاف.من ثم ، ووالتآلف معالتعرف، والتصفح، 

لمستفید النھائي، وھي تعد مھمة ھي مھمة أخصائیو المعلومات ولیس افتبریر" من الناحیة األخرى، "اما 
یتبع  FRSADنموذج ن ونظرا ألالمیتاداتا ولیس استخدام المیتاداتا.  ضمن إنشاءھامة بحد ذاتھا، ولكنھا تقع 

 .FRSADفي نموذج فلم یتم تضمینھا ، ھذه المھاموأنھ ال یختص بتغطیة  ،FRBRمنھج نموذج 

 تسمیةو اسم 2.2ب.

إال أن كال الكیانین مختلفین عن بعضھما: یعرف من الوھلة األولى،  متماثلینعلى الرغم من أنھما یبدوان 
أنھ "تمثیلة أو مجموعة من الكلمات و/أو التمثیالت التي یعرف بھا كیان في العالم على  FRADفي  االسم

 تستخدم) اأو غیرھ ة(نصی تسمیة ینطوي على، عمومیةأكثر كیان ھي  FRSAD في تسمیةالحقیقي"، بینما 
معرف، السم، علیا  فئة تسمیةتعد  FRAD كما أنھ بالنظر إلى .النظم االصطناعیة وفيفي العالم الحقیقي 

 .مقیدة وصولة ونقط

 FRSADنوع" في "ال  وخاصیة تسمیةمقابل كیان  FRADالمنفصلة في  التسمیة كیانات 3.2ب.
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لتقدیم أي نوع یعد ضروریا وھذا یعطي فرصة . وبأنواع محددة FRSADفي  للتسمیةھي الكیان العام  تسمیة
وبالتالي  ".مثل "المعرف لخاصیة "نوع" القیم العامةبعض اقتراح  بالفعل إلى ذلك تم، باإلضافة لتطبیق ما

إن  .اتللتسمی محتملة أنواعتصبح  FRADلنموذج  مقیدة" التابعةوصول  ةطفإن "اسم"، و"معرف"، و"نق
من المعرفات (المعرف الموحد للمصدر  ةبالمرونة، حتى أنھ یمكن اعتبار أنواع معینتسمح المقاربة ھذه 

URI ، الترقیم الدولي الموحد للكتابISBN.ما. تسمیة نوع""ل كقیم یمكن تحدیدھا  )، إلخ 

 ووكالة قواعد 4.2ب.

فقد كان موقف مجموعة العمل أن  .FRSADوجھ الخصوص في نموذج  علىوكالة وقواعد نمذجة لم یتم 
ھذه المستوى على عملیة الفھرسة لذا فلیس من الضروري أن یشتمل على  لیس FRSADنموذج التركیز في 

نقاط إنشاء في جمیع مراحل الفھرسة، ولیس فقط في  تطبق(التي  قواعدوإذا دعت الحاجة فإن  .التفاصیل من
یمكن اعتبارھا كنماذج فالتي تطبق القواعد  الوكاالت أما، عمللنماذج ) یمكن اعتبارھا المقیدةاإلتاحة 
 بحدث تعیین الخاصیة. عالقةالفي إطار  اوإذا تم نمذجتھما فھم .للھیئات
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 والنماذج األخرى FRSADالملحق ج. نموذج 

 تسمیة–ثیمةأھمیة نموذج  1ج.

الذي شرحا مثلث المعاني الشھیر  Ogden and Richards:46نشر كل من أوجدین وریتشاردز 1923في 
أن المقصود من  الرسم یوضحو )1د.(من خاللھ العالقة بین اللغة، والمحتوى الفكري، والمقصود. شكل 

الرجوع باألساس النظري لذلك . یمكن المختلفة المستفیدینلغات ما (كلمة أو عالمة أو رمز) یتصل بتعبیر 
 . وبالتساويالنفسفي  المتوافقةالخبرات ووالكلمات التي تشیر إلیھا  الكائناتحتى أرسطو، الذي فرق بین 

 Über Sinn undلمعاني: المحتوى الفكري والمقصود في مقالتھ ن من ا" بین نوعیFrege فریج"فرق 
Bedeutung .منذ  لھ تسمیةفقط باالعتماد على اسمھ، ألنھ قد یكون  الشيءلیس كافیا أن تحاول فھم ماھیة ف

 لذا فیمكن .أنذاك الشيءعن طبیعة ھذا  االسم معبرا رآه مانحوفقط ما  یعكسھذا االسم أن العصور القدیمة، و
مصطلحا واحدا قد یشیر على نحو غامض إلى أكثر أو الفكرة، و الكائننفس تشیر إلى لمصطلحات عدة أن 

 47المصطلحات التي تخطت تاریخ استخدامھا قد تؤدي إلى الخلط.من كائن أو فكرة واحدة، كما أن 

 

  Ogden and Richards, 1923،p.11 (48(. ∗مثلث أوجدین السیمیائي 1الشكل د.

                                                           
46 Ogden, C. K., and Richards, I. A. (1923). The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language Upon 
Thought and of the Science of Symbolism. London: Routledge & Kegan Paul. 
47 Frege, G. (1892). Über Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, NF100. 
1892, S. 25–50. Available at: http://www.gavagai.de/HHP31.htm (accessed 2009-05-22). 

 .السیمیائیة: علم دراسة الرموز واإلشارات والمعانى التي تشیر إلیھا ∗
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 49،50للموضوعاتتبنى علماء المكتبات والمعلومات نموذج أوجدین كأساس لبناء نظم الضبط االستنادي لقد و

 موضوعات الـفي فصل  للموضوعات بالنسبة لبیانات الضبط االستنادي تسمیة – ثیمة نموذجالتكمن أھمیة 
الجھود التي سعت إلى تحقیق المشاركة في من بین  نا. یطلق علیھاأو  ،بھ إلیھابھ، أو یشار  عرفتعما 
، مثل مفردات المیتاداتا المترجمة، التسمیةما ركز على لبیانات االستنادیة للموضوعات العالمي ل ستخدامواال
فقد ركزت أغلب الجھود  حالعلى أیة  .لمفردات مكنز متناسق متعدد اللغات، أو كشاف متعدد المداخلأو 

غالبا ما تواجھ مثل تلك الجھود و .مكنزین أو بین مكنز وخطة تصنیفبین  كالمقابلةعلى المستوى المفاھیمي 
 بالموضوعات. إلى جانب العالقات بینوفقا للمعنى  ةالموضوعی المقابلةأصعب بسبب تركیزھا على تحدیات 

 األخرىالنماذج و FRSADنموذج  المقابلة بین 2ج.

(النظام البسیط لتنظیم  SKOS الترمیز مثلمع خطط  جیدا تسمیة–ثیمةالنموذج المفاھیمي ھذا یتكافأ 
 Web الویب أنطولوجیالغة ( OWLو ،)Simple Knowledge Organization System المعلومات

Ontology Language( المعلومات  والمحتوى لنظم تنظیم التي تقدم نماذج للتعبیر عن البنیة األساس
)KOSغیرھا من التصنیف، وقوائم رؤوس الموضوعات، والتصنیفات المختلفة، و ) كالمكانز، وخطط

الفئات والخصائص  SKOSیحدد نموذج باإلضافة إلى األنطولوجیات.  قیدةمن المفردات الم المماثلةاألنواع 
نظم تنظیم المعلومات األخرى. بنیات و بالشكل الكافي لتمثیل المالمح المشتركة الموجودة في المكنز التقلیدي

م بل مفاھیم وكوساألولیة  الكائنات، حیث ال تعد المفردات على نظرة مركزیة لمفھوم SKOSنموذج ویستند 
)، Resource Description Framework إطار توصیف المصادر( RDFـ تطبیقا لویتم تمثیلھا بوسوم. 

وربطھا بالبینات المتاحة على للمفاھیم أن یتم تألیفھا ونشرھا على الشبكة العنكبوتیة العالمیة  SKOSیتیح 
كما یكون  ،RDF مصدر یعرف ك SKOSینتمي لـ كل مفھوم و. األخرى خطط المفاھیم معالویب متكاملة 

: مصطلح مفضل أو أكثر (في الغالب واحد في كل لغة ذلك یتضمنو .مرفقة بھ RDFخصائص كل مفھوم ل
. 51امع تحدید اللغات الخاصة بھ وتبصراتمصطلحات بدیلة أو مرادفات؛ وتعریفات ومن اللغات الطبیعیة)؛ 

 SKOSلـ كما أن ، وخصائصھما. وتسمیة ثیمةب FRSADما یعرف في نموذج بكل منھا یمكن مطابقتھ و
 العالقات الداللیة المذكورة في الفصل الخامس.ل كل یخصائص معینة لتمث

التي یسعى  الثیماتوالعالقات الداللیة الموسعة بین وضمن للثیمات  التقسیمالتعقید و النظر إلى قضایاوب
 فئات، وخصائص، تقدم OWL . فأنطولوجیاتأفضل مقابالتبھ  OWLلتغطیتھا، فإن  FRSADنموذج 

من أجل التعبیر عن  على بنیات 1OWL تركزو. 52ةداللیومفردات، وقیم البیانات مخزنة كوثائق ویب 
من دیدة ج اتبنیل ،W3Cأحدث مسودة تعمل علیھا  OWL2 تقدم بینما .والمفرداتمعلومات حول الفئات 

، المتوافقةوالخصائص غیر جدیدة للخصائص، إضافیة على الخصائص، وسمات لتعبیر عن قیود أجل ا

                                                                                                                                                                      
48 Ogden and Richards .op. cit. 
49 Dahlberg, I. (1992). Knowledge organization and terminology: philosophical and linguistic bases. 
International Classification. 19(2):65-71. 
50 Campbell et al., op. cit. 
51  SKOS Simple Knowledge Organization System Reference .(2009) Eds. Miles, A. and Bechhofer, S.  
W3C Candidate Recommendation 17 March 2009. Available at: http://www.w3.org/TR/skos reference/ 
(accessed 2010-01-20). 
52 OWL 2 Web Ontology Language Structural Specification and Functional-Style Syntax .(2009) .Eds. 
Motik, B, Patel-Schneider, P.F. and Parsia, B. W3C Working Draft 21 April 2009. Available at: 
http://www.w3.org/TR/owl2-syntax/ (accessed 2010-01-20). 

http://www.w3.org/TR/skos%20reference/
http://www.w3.org/TR/skos%20reference/
http://www.w3.org/TR/skos%20reference/
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ثوابت (عبارات توضح ما ھو حقیقي في  OWL2 یقدمكما . 53وسالسل الخصائص، والخصائص المفتاحیة
واتحاد ، منفصلةمساویة، فئات  اتفئة فرعیة لـ، فئ متضمنة:، تعبیرات الفئةتسمح ببناء العالقات بین  )المجال
یطلق علیھا فئة،  تعبیراتالخصائص لبناء والفئات تعبیرات تستخدم  OWL2في . واألھم من ذلك أن منفصل
وكل الروابط  وھي تقدم حصرا بالمفردات .مركبةمفاھیم بـ یطلق علیھا في أدبیات المنطق و، واصفاتأحیانًا 

تقاطع كائن  :الفئة كما تقدم تعبیرات. NOT، ما عداOR، أوANDو المعیاریة:البولینیة 
 :كائن مكمل لـو، ObjectUnionOf:اتحاد كائن لو، :ObjectIntersectionOfلـ

ObjectComlementOf الفئة  تعبیرة وتحتويالفئة.  تعبیرات عنمجموعة العملیات النظریة المعیاریة
 فردات المحددة بالضبط.على الم":ObjectOneOf كائن واحد من"

إلى DCMI Abstract Model مجرد(مبادرة دبلن كور للمیتاداتا) من نموذج  DCMIعندما تحولت 
من  (بمعنى أن كلحد إلى واحد امبدأ وھو واقر فقد ، 2007في  Recommendation  DCMIتوصیة

مصدر واحد فقط ال تصف   DC metadataدبلن كور میتاداتا معیار بیانات الوصف التي أنشئت طبقا ل
یمكن للتسجیلة أن  DCMIوفقا لنموذج ومعاییر المیتاداتا األخرى. اتباعھ من قبل وأاالعتراف بھ غیر) و تم 

 .54قیمة-خاصیةثنائیات  تستخدمعبارات تتألف من  واصفاتتحتوي على ، قد مجموعات وصفتحتوي على 
عندما والرجوع إلیھا، والربط بھا على مستوى العبارة. ومبادلتھا، ومعلومات یمكن معالجتھا، ینتج عن ذلك و

ستنادیة التي تدیر بالبیانات اال أیضا فردةالمواصفات للمصدر، یمكن ربط الواصفات تسجیلة على  تحتوي
، أوخاصیة البیانات االستنادیة لالسم، البیانات االستنادیة للموضوعاتمثل بھذه الخصائص ( القیم المرتبطة

كما معینة ة ترمیز مستقل عن أي بنیعلومات لم. مثل ھذا النوع من نماذج ا)البیانات االستنادیة الجغرافیةأو
النموذج المفاھیمي المقترح من قبل أن . 55بشكل أفضلمتقاطعة التركیب وترجمات  مقابالتییسر تطویر 

أن تكون مستقلة عن أي  ثیمةألي المجرد باعتبار أنھ یسمح یتوافق مع ھذا النموذج  FRSARمجموعة عمل 
. لذا فإن ھذا النموذج المفاھیمي سییسر مشاركة ما تسمیةتستخدم فیھا یمكن أن  تركیبةبما في ذلك أي ، تسمیة

نظم الضبط االستنادي للموضوعات بل وإعادة استخدام البیانات االستنادیة للموضوعات لیس فقط ضمن 
 أیضا مصادر المیتاداتا.

 الخاتمة 3ج.

 یبو ، السیما من منظورةوضع البیانات االستنادیة للموضوعات ضمن سیاق تطورات الویب الداللیإن 
وترمیزھا  FRSAD لفإن بیانات االستناد للموضوعات التي تم نمذجتھا وفقا  ، Web of Dataالبیانات

للویب  اضافيفي تطویر  وستسھمالمفتوحة  المرتبطة ناتامن البی اجزء ستصبح OWLو SKOSلـ وفقا 
 الداللي.

 

                                                           
53 OWL 2 Web Ontology Language New Features and Rationale .(2009) .Eds. Golbreich, C. and 
Wallace, Evan K. W3C Working Draft 21 April 2009. Available at: http://www.w3.org/TR/owl2-new-
features (/accessed 2010-01-20.) 
54 DCMI Abstract Model .(2007) .Eds. Powell, A., Nilsson, M., Naeve, A. Johnston, P. and Baker, T. 
Available at: http://dublincore.org/documents/abstract-model/ (accessed 2010-01-20). 
55 Ibid. 

http://www.w3.org/TR/owl2-new-features/
http://www.w3.org/TR/owl2-new-features/
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 للموضوعات استنادالملحق (د). أمثلة من نظم 
وجدت بالفعل في تطبیقات نظم الضبط االستنادي  FRSADھذا الملحق أمثلة من منظور نموذج  یقدم

     ثیمة ات) عالق2 ؛ثیمة) نماذج موجودة ألنواع 1 أقسام:أربعة وفیما یلي نعرضھا في ، للموضوعات المتاحة
 تمثیل) 3 ؛المفردات المستقلة وعبر الخطط) قوائم (في كل من االستناد للموضوعفي بیانات  مقدمة ثیمة ب
 استنادأو نظم  المفردات المقیدة قوائم ) أمثلة لتسجیالت من4 ؛خطط مختلفة فيمتعددة  بتسمیات نفسھا ثیمةال

 للموضوعات.

 ثیمةنماذج موجودة بالفعل ألنواع  1د.

ألن الخصائص األخرى عادة تتوقف  للثیمة"النوع" كخاصیة عامة  یعرف ،في الفصل الرابع (الخصائص)
وباالستناد إلى  بھذا التطبیق. أن یكون لھا أنواع تختص في أي تطبیق معینعادة یمكن للثیمة  على التطبیق.

، على ذلك ؤكد األمثلة التالیة. وتیمكن تطبیقھ بشكل عام اتللثیمال یبدو أن ھناك تقسیم دراستنا التمھیدیة 
 Faceted Application of Subject للمصطلحات الموضوعیة الوجھيالتطبیق العام ( ابتداء من

Terminology (النظام اللغوي  المتخصصة المجاالت الموضوعیة إلى) كعلوم الصحة والطب الحیوي
 The التشریحالنموذج المؤسسي ألنطولوجیة و ،Unified Medical Language System الطبي الموحد

Foundational Model of Anatomy Ontology( مكنز الفن والعمارةكذلك و) الفن والعمارة Art 
and Architecture Thesaurus.( 

 

 :FAST(56للمصطلحات الموضوعیة ( الوجھيلتطبیق في االموضوعیة  األوجھ 1.1د.مثال 

 Faceted Application of Subject :للمص�����طلحات الموض�����وعیة ال�����وجھيالتطبی�����ق 
Terminology)FAST ( لقائمة موضوعات مكتبة الكونجرس  تعدیلھو(LCSH)تش�كل حیث ، ببنیة أبسط

یوظ�ف مقارب�ة  وھ�و .FAST لـالقائمة األساس للملف االستنادي موضوعات مكتبة الكونجرس  رؤوسقائمة 
 س�بعة منھ�ا أوج�ھ،ال�رؤوس إل�ى ثمانی�ة  ویقسم كلمن خالل تحدید رؤوس الموضوعات تبعا لوظائفھا  وجھیة

 الموضوعیة: األوجھ. تتضمن (بذري) وجھ شكليوالثامن أوجھ موضوعیة 
 اتموضوع

 أسماء أشخاص (كموضوعات)
 أسماء ھیئات (كموضوعات)

 أماكن جغرافیة
 فترات زمنیة

 عناوین
 أحداث

-ك�ل رأس أو رأسو. متعددمفھوم ومفرد -مفھومرؤوس الكال على  FASTالرؤوس في قاعدة بیانات تشتمل 
 مفرد. وجھینتمي إلى  FASTفي مقطع

                                                           
56  FAST :Faceted Application of Subject Terminology .[-2001] .OCLC Online Computer Library Center .
Available at: http://www.oclc.org/research/activities/fast/default.htm (accessed 2010-01-26). 
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 UMLS(، 57،58(لنظام اللغوي الطبي الموحدا في األنواع الداللیة 2.1.مثال د

 :Unified Medical Language Systemالنظ��ام اللغ��وي الطب��ي الموح��دتم تط��ویر وص��یانة وتوزی��ع ی��
)UMLS ( ،نظ��ام موح��د ل��ربط ع��دد  ق�دمیوھ��و م�ن قب��ل المكتب��ة الوطنی��ة للط�ب بالوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة

الط�ب  ة"تفھ�م" معن�ى لغ�وكأنھ�ا  تعم�ل ةآلی�یس�ر م�ن تط�ویر نظ�م وی ،ضخم من المص�طلحات الطبی�ة الحیوی�ة
الموج�ودة ف�ي نفس�ھا المف�اھیم یتم تعیین إنشاء توافقات في معاني المصطلحات،  ییسر والصحة. ولكيالحیوي 

 وھ�ي .UMLS ل�ـ الش�بكة الداللی�ةمتض�منة ف�ي  المس�توىنواع داللیة عالی�ة ألطبقا  أصول المفردات المختلفة
تق�دم تقس�یم متس�ق لك�ل المف�اھیم ، أن�واع داللی�ة(أ) مجموع�ة م�ن الفئ�ات الموض�وعیة الواس�عة، أو  من:تتكون 

العالق��ات الھام��ة، أو ، و(ب) مجموع��ة م��ن العالق��ات المفی��دة وMetathesaurus®  UMLSالممثل��ة ف��ي
 ف��يعالق��ة داللی��ة  50ن��وع دالل��ي و 130أكث��ر م��ن وق��د ت��م تعری��ف ، الموج��ودة ب��ین األن��واع الداللی��ة. الداللی��ة

UMLS 59في وثیقة  ایمكن إیجادھUMLS 2004 AB. األنواع الداللیة عالیة المستوى:فیما یلي و 

 الكیانات
 كائن مادي

 كائن حي
 بنیة تشریحیة
 كائن مصنع

 مادة
 كائن مفاھیمي

 فكرة أو مفھوم
 نتیجة

 كائن حي خاصیة
 فكري منتج
 لغة

 منھج دراسيأو  مھنة
 منظمة
 مجموعة خاصیة

 مجموعة
 أحداث

 نشاط
 ظاھرة أو عملیة

ما یسمح بالتقس�یم ال�داللي لم�دى مواسع  UMLS UMLS Semantic Networkالشبكة الداللیة لـ  مجالإن 
(ش��املة "الك��ائن  الكیان��اتاألنواع ف��ي المس��توى األعل��ى ھ��ي ف�� .متع��ددة نطاق��اتواس��ع م��ن المص��طلحات ف��ي 

أھ��م ب��النظر إل��ى و(ش��املة "النش��اط" و" الظ��اھرة أو العملی��ة").  واألح��داثالم��ادي" و"الكی��ان المف��اھیمي") 
الكیماوی���ات، والحیوی���ة،  والوظیف���ةالتش���ریحیة،  اتالبنی���ومجموع���ات األن���واع الداللی���ة (كالكائن���ات الحی���ة، 

                                                           
57 UMLS Factsheet. Available at: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html (accessed May 22, 
2009). 
58 UMLS Factsheet. Available at: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html (accessed May 22, 
2009). 
59 ibid. 
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نط�اق المفاھیم أواألفكار) نجد من الواضح أنھ تم تصمیمھا لتطب�ق خاص�ة ف�ي والكائنات المادیة، واألحداث، و
 مجالي الطب الحیوي والصحة.

 60للنموذج التأسیسي ألنطولوجیة التشریحاألنواع الداللیة  3.1مثال د.

ف�ي البدای�ة  )The Foundation Model of Anatomy: )FMAالنم�وذج التأسیس�ي للتش�ریحت�م تط�ویر 
الت�ي  لمف�اھیم والعالق�اتا تض�م لمج�اللأنطولوجی�ة فھو عب�ارة ع�ن ، UMLSللمحتوى التشریحي لـ  تحسینك

تواف��ق ج��دیر باالعتب��ار ف��ي مع��اني یوج��د بینم��ا . فق��د وج��د ان��ھ المنظوم��ة البنائی��ة لجس��م اإلنس��ان تنتم��ي إل��ى
ترتیب المصطلحات التشریحیة ف�ي تشابھ ضئیل في فان ھناك ، UMLSالمصطلحات التشریحیة في مصادر 

 المس�توى األعل�ىفم�ن المھ�م للبنی�ة الداللی�ة التحتی�ة لتل�ك الخالص�ات أن تك�ون متس�قة. لذا  یة.مصدرالالخطط 
 :وصفي، كیان بعديكیان تشریحي، كیان لألنواع الداللیة ھي 

 تشریحيكیان 

 كیان تشریحي غیر مادي

 كیان تشریحي مادي

 خاصیةكیان 

 الخلیةمورفولوجیا 

 نوع شكل الخلیة

 مح سطح الخلیةمل

 مفھوماسم 

 مصطلح متنوع

 ظاھري لجزء من عضونمط 

 مادیة لخاصیةعالقة 

 حالة مادیة

 قیمة عالقة ھیكلیة

 بعديكیان 

 خط

 نقطة

 سطح

 حجم

عل�ى أعل�ى مس�توى م�ن الدق�ة  ترك�ز فھ�ي .معرفة عمیقة لبنیة جس�م اإلنس�ان ، كأنطولوجیا مجال،FMAتقدم 
وفق�ا لوثیق�ة والمف�اھیم.  مرجعی�ات ھ�ذهب�ین  المح�ددة  م�ن العالق�ات ذات البنائی�ةھ�ائال اللمفاھیم. كما تق�دم ع�دد

                                                           
60 The Foundational Model of Anatomy ontology) FMA  .--2006 .(School of Medicine ,University of 
Washington  . Available at : http//:sig.biostr.washington.edu/projects/fm/index.html (accessed  2010-01-
26). 
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 205.000مصطلح فرید، و 130.000فئة تشریحیة، و 75.000مما یقرب من  FMA، تتكون الـ61المشروع
 FMAعد ال�ـ تو. والخصائص والعالقات الخاصة للعالقاتعرض األنواع المختلفة خانة فریدة ت 170إطار، و

فھ�ي ال تش�تمل فق�ط عل�ى  .لخط�ة المف�اھیم األن�واع الداللی�ةلتي تعرض كیفی�ة تحدی�د ا  ةكمثال نموذجي للنمذج
كم ھائل من المعلومات المتعلقة بتلك نمذجة  علىالكیانات المتنوعة التي تكون جسم اإلنسان ولكن أیضا قادرة 

 الكیانات.

 AAT(62مكنز الفن والعمارة ( األوجھ في 4.1مثال د.

 مقی�دةمف�ردات قائم�ة ھ�و عب�ارة ع�ن )Art and Architecture Thesaurus: )AATمكن�ز الف�ن والعم�ارة
ثقافیة ألغراض التكشیف، والفھرس�ة، المادة الالمواد األرشیفیة، ووفنون الدیكور، والعمارة، وللفنون الجمیلة، 

إلنت���اج الفك��ري ع���ن الفن��ون والعم���ارة م���ن اج��ل ابح��ث. ت���م إنش��اؤه كونھ���ا أدوات  إل��ىض���افة والبح��ث، باإل
م�ن  تنطل�قمفاھیمی�ا ف�ي خط�ة  AATف�ي  األوج�ھ تنظم .وللتسجیالت التي تصف األعمال الفنیة والمعماریة

ص "خص��ائومترابط��ة"، "مف��اھیم  ھ��ي:األوج��ھ المف��اھیم المج��ردة إل��ى األعم��ال الفنی��ة المادی��ة الملموس��ة. ھ��ذه 
لمجموع��ات رتب��ت اكائن��ات". ، و"نش��اطات"، و"م��واد"، و""وك��الء"وزمنی��ة"، أس��الیب وفت��رات "ومادی��ة"، 

 :AAT للـالسبعة في األوجھ أو التسلسالت الھرمیة ، المتماثلة للمصطلحات

 AAT للـأعلى البناء الھرمي 

 المفاھیم المترابطة وجھ .…

 ........ المفاھیم المترابطة

 الخصائص المادیة .... وجھ

 صفات وخصائص  ........

 تأثیرات........أحوال و

 تصمیم........عناصر 

 لون........

 والفترات الزمنیة سالیباأل .... وجھ

 فترات زمنیةأسالیب و......... 

 الوكالء .... وجھ

 ناس........

 منظمات........

 كائنات الحیة........

 

                                                           
61 About FMA. [2006]. School of Medicine, University of Washington. Available at: 
http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/AboutFM.html (accessed -01-26 2010). 
62 Art and Architecture Thesaurus Online .Hierarchy Display. op. cit. 
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 النشاطات .... وجھ

 دراسیة مجاالت.......

 وظائف.........

 أحداث........

 عقلیة........نشاطات مادیة و

 تقنیاتوت اعملی ........

 المواد .... وجھ

 مواد........

 الكائنات .... وجھ

 ونظم  كائنات .........مجموعات

 كائنات (اسم التسلسل الھرمي)........أنواع 

 مكونات (اسم التسلسل الھرمي).......

 (اسم التسلسل الھرمي) بنائیةئة یب........

 فروشات ومعداتم........

 مرئي........اتصال شفھي و

عص�ر النھض�ة"  الرس�م ف�يفعل�ى س�بیل المث�ال الموض�وع " لألوجھ لیس مح�دد الموض�وع.اإلطار المفاھیمي 
 لل�ـتق�ع ف�ي أم�اكن ع�دة ف�ي التسلس�الت الھرمی�ة عصر النھض�ة  رسوماتسنجد أن المصطلحات التي تصف 

AAT 63عصر النھضةفي رسم التكون في جزء محدد یختص ب بدال من أن. 

ھن�اك دائم�ا مح�اوالت لتحدی�د بع�ض  ةالفعلی اتأنھ في التطبیقفي المجمل، كل األمثلة في ھذا الجزء تشیر إلى 
الناتج��ة  الثیم��ات ف��إن "أن��واع" أی��ة ح��الوعل��ى  .الثیم��اتكاف��ة أن��واع الس��تیعاب  األساس��یة أو العناص��ر األوج��ھ

 تختلف من تطبیق آلخر.

 للموضوعات بیانات الضبط االستناديفي قدمة الم ثیمة ب ثیمة اتعالق 2د.

عل�ى أیض�ا تش�تمل  ، كم�ا یمك�ن أنم�ا نظ�امت االستنادیة بأشكال مختلفة ضمن یمكن تخزین وعرض التسجیال
 :كل منخدمة مكونات عند عرضھا لـالمن مختلفة تجمیعات 

، بما في ذلك المفھرس�ین ادیة للموضوعاتنتالبیانات االسالقائمین على إنشاء وصیانة  المعلومات اختصاصیي •
 ؛المقیدةالمفردات قوائم ومنشئو 

 المعلومات القائمین على إنشاء وصیانة المیتاداتا؛ اختصاصیي •
                                                           

63 About the AAT. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, Vocabulary Program. Revised 12 November 2008 .
Available at: http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/about.html (accessed 
May 22, 2009). 
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طاء؛ مقدمي الخدمة المرجعیة من أمناء المكتبات واختصاصیو المعلومات الذین یبحثون ع�ن المعلوم�ات كوس� •
 و

 .المعلوماتیةتھم احاجلتلبیة ئیین الذین یبحثون عن المعلومات النھا مستفیدینال •

 .التسجیالتاالستنادیة ولیس  البیاناتلذا فإن التركیز في األمثلة التالیة سیكون على 

 مستقلةالمفردات ال المقدمة في قوائم ثیمة ب ثیمة عالقات 1 .2د.

مثل�ة التالی�ة كی�ف ی�تم تمثی�ل تش�رح األو .المف�ردات ق�وائم ف�ي المقدم�ةیركز ھذا الجزء على العالق�ات الداللی�ة 
و/أو  س��ائل كمع��دن" (: الزئب��قmercury"نفس��ھا،  ثیم��ةللمف��ردات مختلف��ة ق��وائم ي ف�� ثیم��ة ب ثیم��ة عالق��ات

یمك�ن أن ین�درج تح�ت تسلس�الت أن یعرض من وجھات نظ�ر مختلف�ة ول�ذا أن الكائن نفسھ یمكن  إذكعنصر)، 
فضي سام وسمیك أح�ادي  عنصر“ھو: تعریف قاموس ویبستر للزئبق  .ھرمیة مختلفة (عالقة ھرمیة متعددة)

 .64وثنائي التكافؤ؛ المعدن السائل الوحید في درجات الحرارة العادیة"

 .]ثیمة[ملحوظة: في األشكال التوضیحیة في ھذا القطاع یعبر الشكل البیضاوي عن 

 

                                                           
64 Webster's Online Dictionary. Definition: Mercury. Available at: http://www.websters-onlinedictionary. 
org/definition/mercury (accessed July 2008). 
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 لمكتبة الكونجرسالضبط االستنادي للموضوعات  1.1.2مثال د.

 الزئبق (كمعدن سائل): ثیمة

 :21[یالحظ أن في المدخل اآلتي استخدام أكواد مارك 

 = رقم الضبط لمكتبة الكونجرس 010

 = مصدر الفھرسة 040

 = رقم تصنیف مكتبة الكونجرس 053

$c  موضوع)یحدد ( توضیحي= مصطلح 

 مصطلح موضوعي – = الرأس 150

 للمصطلح) ختلفمشكل  /استناديمصطلح موضوعي (شكل غیر  – متابعة من أنظر = 450

 مصطلح موضوعي؛ – متابعة من أنظر أیضا=  550

$a عنصر مدخل اسم جغرافي أو مصطلح موضوعي = 

$w  الحقل الفرعي للضبط؛ =g - .مصطلح أعم[ 

 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 الحقول الفرعیة ظاھرة بعمود رأسي]، الشاشة[یالحظ أن ھذه صورة من 
 من ملف الضبط االستنادي للموضوعات لمكتبة الكونجرس ة: تسجیل1الشكل د.
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 تسمیة، التي لھا ثیمةال، فھناك عالقة داللیة بین ھذه على العدید من العالقات الداللیة ھذه التسجیلة اشتملت
"mercury تسمیة"، وثیمة أخرى، لھا "Liquid metals ،(انظر الشرح التالي) "إدراك ذلك من یمكن و

سیتم الحقا شرح العالقات داخل النظام الواحد في الجزء ( .الذي یعني "أنظر أیضا" 550خالل الحقل 
 )2.2د.

 

 1في الشكل د. معروضتینبین ثیمتین  توضیح العالقات الداللیة 2الشكل د.
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 :مكنز الفن والعمارة 2.1.2مثال د.

 (كمعدن سائل وكعنصر) mercuryالزئبق : ثیمة

 

 AAT التسجیلة على الخط المباشر تعرض "الزئبق" في مفھوم  3الشكل د.

العالقات مثلت  .)AAT( الفن والعمارة اإللكترونیة لمكنزصورة مأخوذة من النسخة  3یوضح الشكل د.
مواد ( عناصر " elements )"chemical substancesو، "لزئبقاmercury" بالتسمیات للثیماتالھرمیة 
الشكل یشرح و .ضھا في تسلسالت ھرمیةتم عرو ،"معدن غیر حدیديnonferrous metal"و ،)كیمیائیة

 ).4العالقات الداللیة (شكل د.التالي ھذه 
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 3في الشكل د. الممثلةالثیمات توضیح العالقات الداللیة بین  4الشكل د.
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 ): الشكل المعیاريMeSHقائمة رؤوس الموضوعات الطبیة ( 3.1.2مثال د.

 )كمعدن سائل وكعنصر( mercuryالزئبق : ثیمة

 

 العالقات الداللیة مبینا قائمة رؤوس الموضوعات الطبیةجزء مستقطع من تسجیلة  5شكل د.

من بیانات تم أخذھا من الشكل المعیاري لتسجیلة من قائمة رؤوس الموضوعات الطبیة  5الشكل د. یوضح
 :ثالثة قطاعاتمن خالل  كن عرض ھذه التسجیالتویم، خالل المتصفح الخاص بھا

یكشف التحلیل عن وجود . ف"Tree numbersاألرقام شجرة من خالل " العالقات الھرمیة یمكن تتبع )أ
 بالتسمیاتممثلة  ثیمات) بین 1( ):غیر متضمن لتسمیاتل شكل الترمیز؛ 6انظر الشكل د.( ھرمیتینعالقتین 

زئبق بین ثیمات ممثلة بالتسمیات " )2"؛ (transition elementsانتقالیة و "عناصر  "mercuryالزئبق "
mercury ثقیلة " و"معادنmetals، heavy"أعلىفئتین  األخیرة حتىیمكن تتبع . و." 



61 
 

 

قائمة رؤوس الموضوعات الطبیة في  من ةالمأخوذ تسجیلةمن  شرح العالقات الھرمیة (من خالل بنیة شجریة) 6د.الشكل 
 5الشكل د.

 
 لھا عالقات ترابطیة ("أنظر أیضا") "،mercury"زئبق  تسمیةال بالممثلة  ةثیملا تشیر المعلومات إلى أن )ب

 mercury"نظائر الزئبق المشعة و"، mercury isotopes"نظائر الزئبق  بتسمیاتممثلة  بثیمات
radioisotopes و"مركبات الزئبق العضوي ،"organomercury compounds كما ھو موضح في ،"

 :7الشكل د.
 

 
، شرح العالقات الترابطیة ("أنظر أیضا") من التسجیلة المأخوذة من قائمة رؤوس الموضوعات الطبیة الموضحة 7الشكل د.

 5في الشكل د.
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في ھذا ف .سمح بتركیب مفاھیم أكثر تعقیدات مكافئات أیضا توفر تسجیلة قائمة رؤوس الموضوعات الطبیةج) 
 administration and"العالج والجرعة  :معینة أوجھعلى  أكثر لیقتصر المفھوم تحدیدیمكن ، المثال

dosage (AD)" ، العزل والتطھیر"isolation and purification (IP)السمیة  "، "مستوىtoxicity 
(TO) .مستوى السمیة  –"الزئبق (مثل  محددةتركیب رؤوس موضوعات یسھل  اھذو"، إلخMercury – 

TO العزل والتطھیر  –"، أو الزئبقMercury – IP("  مختلفة. ثیماتلتمثیل 

 دیوي العشري تصنیف 4.1.2د.ثال م

 الزئبق (كمعدن): ثیمة

 

الزئبق "بـ المتعلقة  لألقسام OCLCمن تصنیف دیوي المتاح على الویب من خالل تجمع  لشاشة صورة أ8الشكل د.
 "mercury (as a metal)(كمعدن)

 (الزئبق كعنصر) :ثیمة

 

الزئبق (كعنصر) "بـ المتعلقة  لألقسام OCLCتصنیف دیوي المتاح على الویب من خالل تجمع  صورة لشاشةب  8الشكل د.
mercury (as an element)" 
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فانھ في )، ذكرت من قبلالتي المكانز األخرى ( لما قدم فيیجب مالحظة أنھ على الرغم من تشابھ العالقات 
بدورھا التسلسل  تعكس والتي، لثیماتبا أكواد الترمیز المرتبطةتلك العالقات من خالل تمثل خطة تصنیف 

ولیست ، الثیماتالتي تمثل  )) ھي546.663(و )669.71(( الرموزفإن لذلك  .ھرمي المفاھیمي للخطةال
الزئبق (بـ إن كال الرمزین یشار إلیھما فكما ھو مالحظ من الشكلین السابقین  ،"captions" العناوین

mercury (ن . ویوضح الشكالن التالیامختلفتین في تصنیف دیوي العشري قسمینإدراجھما في  رغم
 9" والشكل د.mercury as a metal"الزئبق كمعدن  للثیمةأ ھو 9العالقات الھرمیة لكل منھما: الشكل د.

 ".mercury as an element"الزئبق كعنصر  للثیمةب 

 

 أ8تصنیف دیوي العشري المبینة في الشكل د. أقسامالتصنیفیة) بین  ةتوضیح العالقات الھرمیة (من خالل البنی أ9الشكل د.

 

 ب 8تصنیف دیوي العشري المبینة في الشكل د. أقسامب توضیح العالقات الھرمیة (من خالل البنیة التصنیفیة) بین  9د.الشكل 
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 النظم بین  تسمیاتبال ثیمةال مقابلة 2.2د.

  INSPECمكنز وتصنف مؤسسة المھندسین الكھربائیین بلندن  1.2.2مثال د.

    mercury (planet)عطارد :ثیمة

" لھ عدة معان ویعد مثاال جیدا للمفردات متعددة المعاني، Mercuryأن مصطلح "الرغم من ملحوظة: على 
 ال یركز ھذا الجزء على ضبط ذلك النوع من المفردات.

 ):H76، ص. INSPEC )2004مكنز من 

 ]CC = classification codeالتصنیف  ملحوظة: رمز[

 

 )84، ص INSPEC )2004تصنیف من 

 

بعدة  ثیمةال مقابلة(في األسفل) موضحة  INSPECوتصنیف  األعلى)(في  INSPECمستخرجة من مكنز  مداخل 10شكل د.
 تسمیات داخل النظام الواحد

في  تسمیاتبعدة  تقابل" یمكن أن planet mercury، "كوكب عطارد ثیمةالأن  2.2.1المثال د.یوضح 
مصطلح في مكنز) (في شكل  تسمیة" ھو mercury (planet)حیث "عطارد ، نظامین استنادیین مختلفین

، INSPECتصنیف) من تصنیف  في خطة رمزفي شكل ( تسمیة" ھو A9630Dو" INSPECمن مكنز 
 .11كما ھو موضح في شكل د.
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 10الموضح في شكل د. INSPECوتصنیف  INSPECنظامي مكنز  فيالثیمات  للمقابلة بینتوضیح  11شكل د.
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 وخطة تصنیف مكتبة الكونجرس LCSHقائمة رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس  2.2.2مثال د.
LCC  

 "Mercury (as a metal and as an element): "الزئبق (كمعدن وكعنصر) ثیمة

 المثال مأخوذ من ملف االستناد للموضوعات لمكتبة الكونجرس:

 :21المدخل اآلتي استخدام أكواد مارك [یالحظ في 

 = رقم الضبط لمكتبة الكونجرس 010

 = مصدر الفھرسة 040

 = رقم تصنیف مكتبة الكونجرس 053

$c   موضوع)یحدد ( توضیحي= مصطلح 

 مصطلح موضوعي –= الرأس  150

 للمصطلح)مختلف شكل  /استناديمصطلح موضوعي (شكل غیر  – متابعة من نظر= أ 450

 مصطلح موضوعي؛ – متابعة من أنظر أیضا=  550

$a عنصر مدخل اسم جغرافي أو مصطلح موضوعي = 

 $w  الحقل الفرعي للضبط؛ =g - [.مصطلح أعم 

من نفس  ثیماتعند عرض العالقات الداللیة بین ) 2.1بق (د.افي الجزء السنفسھا ھذه التسجیلة  تماستخد
 من خطط مختلفة. الثیماتتم التركیز على العالقات بین یفي المثال التالي بینما  الخطة.
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 الحقول الفرعیة ظاھرة بعمود رأسي]، [یالحظ أن ھذه صورة من الشاشة
 : تسجیلة من ملف الضبط االستنادي للموضوعات لمكتبة الكونجرس12الشكل د.

 Mercury (as a metal and as an"الزئبق (كمعدن وكعنصر)  ثیمةفي ھذا المثال، تم تمثیل 
element)تسمیة" ب"mercury في "LCSH نظام تصنیف مكتبة الكونجرس مع  ومقابلتھاLCC  حیث

" (في المواد TA480.M4"و" (في الكیمیاء)، QD181.H6" التسمیاتلھا و أقسامفي عدة  ثیمةالوضعت 
یوضح الشكل و" (في التكنولوجیا الكیماویة). TP245.M5"و" (في التنقیب)، TN271.M4"والھندسیة)، 

 ھذه العالقات. 13د.
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 12الموضحین في شكل د. LCSH LCCالنظم بین نظامي بین  الثیمات مقابلة 13الشكل د.
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 مختلفةمتعددة في خطط  تسمیاتبنفسھا  ثیمةالتمثیل  3د.

 .معینة خطة سمیاتھا فيتعلى  ما ثیمة ئتوضح الحالة التالیة أنھ وإلى حد ما یتوقف تجز

 ال العمالیة للمكتبات األكادیمیة في ألمانیا"، سیتم تمثیلعن "االتحادات معلومات على سبیل المثال، مصدر 
 خطط مختلفة، مثل: متعددة في تسمیاتب ثیمة

DDC" :331.881102770943" 

 مكون من:

 االتحادات العمالیة في المھن والمنشآت غیر البناء والصناعة والتعدین – 331.8811

 المكتبات األكادیمیة – 027.7 -

 ألمانیا – 0973 -

LCSH: ألمانیا" –االتحادات العمالیة  –"موظفي المكتبات 

 ألمانیا" –االتحادات العمالیة  –الموظفین  –"الجامعات والكلیات 

 "ألمانیا -- أمناء المكتبات الجامعیة –"المساومة الجماعیة 

 "ألمانیا- "المكتبات واالتحادات العمالیة

FAST: 

 االتحادات العمالیة" –"موظفي المكتبات 

 االتحادات العمالیة" –الموظفین  –"الجامعات والكلیات 

 أمناء المكتبات الجامعیة " –"المساومة الجماعیة 

 "المكتبات واالتحادات العمالیة"

 "ألمانیا"

ص یفي مستویات مختلفة من التخص الثیماتعرض ب تسمح یمكن للخطط المختلفة أن أنھ یوضح ھذا المثال
 التي تنشئھا. لتسمیاتل والتركیب بنیةالمن خالل 

 أو ملفات استناد للموضوعات قوائم مفردات مقیدةتسجیالت من لأمثلة  4د.
باإلضافة  معین،االستنادیة بأشكال مختلفة ضمن نظام  التسجیالتیمكن عرض  2د. الفقرةكما ھو موضح في 

من  مختلفةألنواع االستنادیة عند عرضھا  البیاناتمتعددة من  تجمیعاتإلى ذلك یمكن أن تحتوي على 
 و، منشئ، والقائمون على صیانتھاالبیانات االستنادیة للموضوعات مثل، منشئو ومطوروالمستفیدین (

متضمنة على الخط المباشر معروضة لتسجیالت شاشات صور  وفیما یلي. )نوالنھائی مستفیدینوال ،المیتاداتا
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باإلضافة إلى مختلفة. و ثیماتوكذلك بین  وتسمیاتھا ثیمةعالقات بین ، ووتسمیة، ثیمةعن  مختلطة معلومات
 تتوقف على التطبیق وتختلف باختالف المجاالت. ثیمةتوضیح أن أنواع ذلك 

لألسماء عرض تسجیلة من قاموس الوالیات المتحدة للصیدلة  – وتسمیتھامادة كیمیائیة  1.4مثال د.
 USP Dictionary of US Adopted Names andالمتبناة وأسماء العقاقیر العالمیة 

International Drug Names 

لھذا  التسمیاتأشكال ف. معینة نظمفي سیاق  ةمتعدد تسمیاتأن یكون لھا  لثیمة یوضح الشكل التالي كیف یمكن
أشكال ب تلك المعروضةأیضا  ھاباللغة الطبیعیة، ولكن مختلفة معروضة المركب الكیمیائي لیست فقط أسماء

 كاألكواد والمعادالت والرسوم التوضیحیة.بلغات اصطناعیة مختلفة 

 

 المصدر:
 STN Database Summary Sheet: USAN (The USP Dictionary of U.S. Adopted Names and 

International Drug Names) 
http://www.cas.org/ASSETS/773D56DEC03E4769BF0E1BC206BB371E/usan.pdf, p.5. 
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 )TGN( لألسماء الجغرافیة Gettyمكنز عرض لتسجیلة من  – كثیمةمكان  2.4المثال د.

-عالقات "الكل مثل ، أخرى ثیمات(في ھذه الحالة مكان) مع  لثیمةالعالقات الھرمیة  )1یقدم ھذا المثال: (
سیاقات مختلفة، مع خصائص تتعلق في كمصطلحات مفضلة  یتم اختیارھاالتسمیات المختلفة،  )2"، (الجزء

-مكانھي التي  ثیمةال) أنواع 3، و(عینةم تسمیةالجمھور، ومصدر و، تھاحالووقت صالحیتھا، وبالشكل، 
 .محدد

 

 المصدر:
 Getty Thesaurus of Geographic Names Online. 

http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/ 
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  MeSHرؤوس الموضوعات الطبیة قائمة ) من عرض موسع للمفھوم( تقدمتسجیلة عرض ل 3.4د. مثال

 3.1.2د. في الفقرة مثال معالموجودة بقائمة رؤوس الموضوعات الطبیة قد تم شرحھا  ثیمةب ثیمةعالقات 
: 1مفھوم "لـ مكون إضافي كلمفھوم موسع ویقدم المثال اآلتي عرض  .7ود. 6د. ینكلشالو

 ھذه التسجیلة:ملخص العالقات الداللیة الموضحة في وھو یتضمن "، Mercuryالزئبق

 

 المصدر:

 Medical Subject Headings on MeSH Browser (2008 MeSH) ; 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/2008/MBrowser.html 
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 :الثیماتالموسع للمفھوم أنواع متعددة من العالقات بین العرض  ھذا یقدم

" و"العناصر mercury"الزئبق  تسمیاتبممثلة  ثیمات) بین 1ا) عالقتان ھرمیتان آنیتان: (
الرمزیة؛  ھاأشكالمع  وتسمیاتھا الثیمات"، وھكذا األمر لھذه transition elementsاالنتقالیة 

"، Metals، Heavy" و"المعادن الثقیلة mercury"الزئبق  بتسمیاتممثلة  ثیمات) بین 2(
 تین.لیاحتى رتبتین ع تتبعھایمكن واألخیرة 

أخرى ممثلة  ثیماتو" (كمعدن سائل وكعنصر) mercuryترابطیة بین "الزئبق عالقات ب) 
 mercury"، "نظائر الزئبق المشعة Mercury isotopes"نظائر الزئبق  تسمیاتب

radioisotopes" ، مركبات الزئبق العضوي"organomercury compounds." 

معین (مثل: "الجرعة  ات محددةتمكن من زیادة تحدید المفھوم لمنظور مكافئات مسموح بھاج) 
تركیب رؤوس یسر ھذا ی)"، وTO) "، "السمیة (IP)"، "العزل والتطھیر (ADوالعالج (

 مختلفة. ثیماتلتمثل  )"mercury -IP" أو "mercury – TO(مثل:" محددةموضوعات 

(عنصر، أیوني، أو نظیر  T196(مادة سامة وخطرة)" و" T131: "ثیمةاألنواع الداللیة لھذه د) 
 .UMLSمشع)" كما تم تعریفھ في النظام اللغوي الطبي الموحد 

باللغة الطبیعیة  التسمیاتتم عرضھا بوضوح في ھذه التسجیلة، بما في ذلك  تسمیةو ثیمةالعالقات بین 
 .للتسمیات، كما تم عرض خصائص متعددة محددةوكأرقام تعریفیة 
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