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الثانيالفصل

المعلوماتمجتمع 

عامةمقدمة 

1

االنفجار المعلوماتي

جيا من آثار التطور المستمر في تكنلو

:الحاسوب واالتصاالت

كمية المعلومات المتوفرة ألي شخص

كبيرة جدا الى درجة ال يستطيع ان 

.يستوعبها اي عقل بشري
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:أسباب االنفجار المعلوماتي

استمرار عجلة التطور في العلوم المختلفة-1

العلوم اإلنسانية

الفلسفة

التاريخ

الدين

ةالعلوم التطبيقي

العلوم الطبيعية

األحياء

الكيمياء

الفيزياء

العلوم االجتماعية

علم النفس

االقتصاد

علم المعلومات
الكيمياء في جامعة طوكيو، اليابان

3

 تشير التقارير السنوية لشركة البوكر(Bowker  )

300,000)طباعة الكتب الورقية الى استقرار معدل 

.األمريكيةالواليات المتحدة في ( اصدار

 النشر العلمي في ازدياد مستمر في جميع معدل

أنواع العلوم خالل نصف القرن السابق مع وجود 

.لفةاختالف في معدالت الزيادة في التخصصات المخت

:أسباب االنفجار المعلوماتي

.روالنشوالنسخ تكنلوجيا المعلومات خاصة علوم الطباعة انتشار وتنوع -2
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2013حجم االنترنت في عام 

 ترليون موقع الكتروني على شبكة االنترنت14.3اكثر من.

 وجلموقع الكتروني تم فهرسته وتخزينه في محرك البحث جمليار 48اكثر من.

7

Invisible Webالويب الغير مرئي 

هي المواقع المتوفرة على الويب لكن لم يتم فهرستها عن طريق 

ث محركات البحث ومن الصعب االستدالل عليها عن طريق محركات البح

.االعتيادية

8
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Invisible Webالويب الغير مرئي 
يشمل الويب الغير مرئي:

ت أخرى صفحات إلكترونية ِصيغَْت بلغا

.غير اللغة المستخدمة في عملية البحث

دم الصفحات اإللكترونية الموجودة بخوا

أجنبية ال تغطيها محركات البحث 

.االعتيادية

قواعد المعلومات الُكْبرى المملوكة من

.قِبَل شركات خاصة

9

10

2013حجم االنترنت في عام 
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1 MB

1000 000

1 GB

1000 000 000

1 TB

1000 000 000 000

11

MB = 1000 000

GB = 1000 000 000

PB = 1000 000 000 000 000

EB = 1000 000 000 000 000 000

ZB = 1000 000 000 000 000 000 000

TB = 1000 000 000 000
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االنفجار المعلوماتي

من اآلثار السلبية لالنفجار المعلوماتي

التلوث المعلوماتي◦

عدم التركيز او المباالة◦

المعلوماتيالقلق ◦

13

مجتمع المعلومات
Information Society

14
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مجتمع المعلومات

فاذ إليها مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والن»

واستخدامها وتقاسمها بحيث يمكن األفراد والمجتمعات والشعوب من

سين تسخير كامل إمكاناتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تح

«مستوى معيشتهم

من اعالن المبادئ العالمية الخاصة بمجتمع المعلومات

القمة العالمية األولى لمجتمع المعلومات

2003جنيف 

15

مجتمع المعلومات

ونية وشبكات يعتمد في تطوره بصفة رئيسية على المعلومات والحاسبات االلكتر

.االتصال

مات يعتمد على المعلومات لتوفير سلعا وخدمات جديدة ويعتمد على المعلو

.لمعالجة ونشر وتوزيع وتسويق هذه السلع والخدمات

 ى المجتمع ال يعتمد علفكرة مجتمع المعلومات تعني أن

استخدام المعلومات فقط ولكن على انتاج وصناعة 

.المعلومات بشكل أساسي

16
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سمات مجتمع المعلومات

.استراتيجيزيادة االهتمام بالمعلومات كمورد حيوي 1)

.  والمعلوماتالتطور السريع لتكنولوجيا االتصاالت 2)

معا واستخدامهما واستثمارهما لتحقيق االفادةوانصهارهما 

.المعلوماتالقصوى من 

التالي النمو السريع والمستمر لصناعة النشر االلكتروني وب3)

.وتقدمهاظهور مصادر المعلومات االلكترونية 

17

سمات مجتمع المعلومات

جيا الحديثة التي دائرة حرية التفكير والتعبير وانتشارها بفضل التكنولواتساع 4)

.المجتمعاتاحت للفرد مجاال للتعبير عن ارائه وبثها بين اعضاء 

ية والشبكات اتساع استخدام الذكاء الصناعي المتمثل بقيام الحاسبات االلكترون5)

.القراراتواتخاذ المعالجة بعمليات 

ا ظهور علم جديد هو علم المعلومات الذي يهتم بصياغة المعلومة وتجميعه6)

ي منها فلالستفادة وتنظيمها ومعالجتها وتخزينها واسترجاعها واتاحتها 

.المجاالتمختلف 

18
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المكتبات ومجتمع المعلومات

التي تقدم تعتبر من أهم المؤسسات الثقافية االجتماعية في مجتمع المعلومات

.  االقتناء والتنظيم واالتاحةطريقالخدمات المعلوماتية عن 

المكتبات

العامة

تقدم خدمات 
لكافة فئات 

المجتمع

المدرسية

مراحل 
التعليم 

األساسي من 
االبتدائي الى 

الثانوي

االكاديمية

الجامعات 
والكليات 
ومعاهد 
يالتعليم العال

الوطنية

تحفظ اإلنتاج 
الفكري 
الوطني

المتخصصة

تركز على 
موضوع 
محدد او 

تكون جزء 
من مؤسسة 
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خدمات المكتبة

ةالمكتبالمصادر فيتنظيم

ع على بالرغم من تعدد أنواع المكتبات واختالفها باختالف أحجامها إال أنها تجم
:األقسام التاليةضرورة أن تتوفر فيها  

Shelvesالرفوف1)

 .References Deptقسم المراجع2)

Circulationقسم االعارة                                                  3)

 .Reserve Deptقسم الحجز4)

.Periodicals Deptقسم الدوريات5)

 .Newspapers Deptصحف والجرائد                           قسم ال6)

 .Microfilm& Microfiche Deptالفلميةقسم المصغرات 7)

 .Government Info. Deptقسم المعلومات الحكومية8)

.Rare Book Deptقسم المخطوطات واألرشيف والكتب النادرة9)

 .Special Collection Deptصةصقسم المجموعات المتخ10)
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ةالمكتبالمصادر فيتنظيم

تنظيم جميع المكتبات تستخدم أنظمة تصنيف معتمدة ل

.المصادر المختلفة لديها

 الرئيسي ألي نظام تصنيف هو وضع الموادالهدف

.ليهااترتيب منطقي لتسهيل الرجوع المتشابهة في 

 Classification Systemsنظم التصنيف 
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 Classification Systemsنظم التصنيف 

ةالمكتبالمصادر فيتنظيم

حيث النوع أوال،معظم المكتبات تصنف المصادر حسب في 
المواد االخرى مثل وتجمع يتم وضع الكتب مع بعضها 

المدمجة في أماكنوالخرائط واالقراص الدوريات والمراجع 
.مخصصة لها
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ةالمكتبالمصادر فيتنظيم

ضع ثم يتم تصنيف كل نوع من أنواع المصادر عن طريق و
.مع بعضها البعضمواضيعهاالمواد المتشابهة في 

ةالعلوم االجتماعيلفلسفةا

 صنيف التفي نظام إضافة رمز او رقم  للتعبير عن كل صنف يتم

.تنتمي لتلك الفئةللمصادر التي ويتم إعطاء هذا الرمز 

رقم االستدعاءاو رقم الطلب  :يطلق على هذا الرمز اسم.

ةالمكتبالمصادر فيتنظيم

لفلسفةا

اناتالدي

ةاالجتماعيالعلوم 

100

200

300
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Call Numberرقم الطلب 

يف رقم الطلب او رقم االستدعاء هو الرمز المعتمد في نظام التصن

ليه في والذي يتم كتابته على المصدر لتحديد المكان الذي ينتمي ا

.المكتبة

 ي فالمعلومات يتم استخدام رقم الطلب لترتيب ووضع مصادر

.تسلسل منطقي

100 110 111 200 300

الحديثةالتصنيف أنظمة 

م وترتيب تعتمد المكتبات حول العالم على أنظمة تصنيف محددة لتنظي

ومات المصادر والكتب التي لديها مما يساعد على سهولة تبادل المعل

.والمصادر فيما بينها

:نظم التصنيف المستخدمة في المكتباتأشهر من 

تصنيف ديوي العشري

 مكتبة الكونجرس األمريكيةتصنيف.
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تصنيف ديوي العشري

 م ديوي من مؤسسي علملفيليعد

في المكتبات ومن اشهر المشتغلين

.  مجال تصنيف المكتبات

ر بدا هذا العمل من إحساسه بافتقا

المكتبات وحاجتها الشديدة إلى 

خطة تصنيف مرنة تساعده على

ها  حل المشاكل التي كان يعاني من

في الواليات أمهرستفي كلية 

1873المتحدة األمريكية عام 

.حيث عمل أمينا مساعدا

Dewey Decimal Classificationتصنيف ديوي العشري 

:وتضم عشرة اقسام رئيسيةالخالصة األولى

األعمال العامة أو المعارف العامة000

الفلسفة والعلوم المتصلة بها100

الدين200

العلوم االجتماعية300

اللغات400

العلوم البحته500

العلوم التطبيقية والتكنولوجيا600

الفنون700

اآلداب800

الجغرافيا والتراجم والتاريخ900
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Dewey Decimal Classificationتصنيف ديوي العشري 

.عشرة فروع تحت كل قسم رئيسيوضمت الخالصة الثانية
:ومن أمثلتها

العلوم االجتماعية300

اإلحصاء310

العلوم السياسية320

االقتصاد330

القانون340

االدارة العامة350

الخدمة االجتماعية360

التربية والتعليم370

التجارة380

العادات والتقاليد والفلكلور390

Dewey Decimal Classificationتصنيف ديوي العشري 

.تضم عشرة شعب تحت كل فرعوالخالصة الثالثة

:ومن أمثلتها

العلوم السياسية320

أشكال الدول321

العالقة بين الحكومة والمؤسسات االجتماعية322

عالقة الدول بالمواطنين323

االنتخابات324

الهجرة الدولية325

الرق وتحرير العبيد326

العالقات الدولية327

السلطة التشريعية328

السياسة العملية واالحزاب329
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Dewey Decimal Classificationتصنيف ديوي العشري 

 يتم كتابة رقم الموضوع الذي

اب ينتمي اليه الكتاب على الكت

ه في المكان الذي ينتمي اليلتحديد 

.المكتبة

م يتم إضافة االحرف األولى إلس

المؤلف واالحرف األولى إلسم 

.الكتاب مع رقم التصنيف

تكنلوجيا 

المعلومات 

وتطبيقاتها

عامر إبراهيم. د

قندليجي

025.52

تكعا

Dewey Decimal Classificationتصنيف ديوي العشري 

 ووضع يب التصنيف لنظام ديوي العشري لترتاستخدام رقم يتم

.منطقي على أرفف المكتبةتسلسل الكتب في 

022.35

اح مك

022.31

تطيو
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تمرين

في رفوف المكتبة حسب كيف يتم ترتيب الكتب التالية

تصنيف ديوي العشري؟

025.520285
إت.تق

509.56
ثو.مص

338.0956
مس.مح

301.1523
تط.عب

025.520295
مك.طا

خصائص تصنيف ديوي العشري

المعرفة االنسانية إلى عشرة أقسامقسم 1)

مبدأ االنتقال من المواضيع العامة الى الخاصة2)

االرقام العربية لترميز المواضيعاستخدم 3)

انتاج شخص واحد4)

صدر في كتاب واحد5)

يتم تحديثه مرة واحدة كل خمس سنوات6)
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تصنيف مكتبة الكونجرس

بة أخذ اسم هذا التصنيف من المكتبة التي صمم لها وهي مكت

الكونجرس الواقعة في مدينة واشنطن عاصمة الواليات 

.المتحدة االمريكية

 تبة مكتبة الكونجرس األمريكية أضخم وأشهر وأنشط مكتعد

.م1800في العالم، وقد تأسست عام 

 أعد الخطة موظفون في المكتبة ومجموعة كبيرة من

يزياء المتخصصين في مختلف العلوم مثل الرياضيات والف

.واللغة والقانون وغيرها
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تصنيف مكتبة الكونجرس

 لها نحو الكونجرس بمجموعاتها الهائلة والنامية بسرعة، وبميمكتبة تمتاز

.موضوعات القانون والعلوم االجتماعية

صدر في أكثر من ثالثين جدوال كانت تتصنيف مكتبة الكونجرسظهر

1902بصورة مستقلة ومنفصلة منذ عام 

لكل موضوع أو قسم بناؤه الخاص وكشافه.

روف تم تقسيم المعرفة اإلنسانية إلى واحد وعشرين قسما واستخدام الح

.ضوعاتهاالهجائية اإلنجليزية الكبيرة والصغيرة كنظام ترقيم يدل على مو

تصنيف مكتبة الكونجرس

حرفا وبقيت الحروف 21استخدام تم 

في ( I,O,X,W and Y)الخمسة األخرى

اللغة اإلنجليزية كاحتياط للتوسع في

.المستقبل

Aاألعمال العامة

Bالفلسفة والدين

Cالتاريخ

Dالتاريخ والطبوغرافيا

E (عام)تاريخ الواليات المتحدة

F (محلي)تاريخ الواليات المتحدة

Gالجغرافيا واالنتربولوجيا

Hالعلوم االجتماعية

Jالعلوم السياسية

Kالقانون

Lالتعليم

Mالموسيقى

Nالفنون الجميلة

Pاللغة واألدب

Qالعلوم

Rالطب

Sالزراعة

Tالتقنية

Uالعلوم العسكرية

Vالعلوم البحرية

Zالببليوجرافيات وعلم المكتبات
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تصنيف مكتبة الكونجرس

 يتم كتابة رمز الموضوع الذي

لتحديد ينتمي اليه الكتاب على الكتاب

.تبةالمكان الذي ينتمي اليه في المك

 ظام رمز التصنيف لنيتم استخدام

ع ووضمكتبة الكونجرس لترتيب 

أرفف منطقي علىتسلسل الكتب في 

.المكتبة

خصائص تصنيف مكتبة الكونجرس

قسما21قسم المعرفة االنسانية إلى 1)

مبدأ االنتقال من المواضيع العامة الى الخاصة2)

األحرف الالتينية لترميز المواضيعاستخدم 3)

انتاج مجموعة من المتخصصين4)

جزءا مستقال31صدر في 5)

يتم تحديثه مرة واحدة كل سنة6)
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الفهارس

:الفهرس

لف مصادر المعلومات المتوفرة في المكتبة بمختقائمة ووصف بكل 

الكتب والدوريات : مثل)وااللكترونية انواعها واشكالها المطبوعة 

(المطبوعة وااللكترونية والمخطوطات والوثائق  والخرائط واألفالم

الفهارس

ختلفةالممصادر المعلومات مفتاح المكتبة ودليلها الذي يحدد أماكن هو الفهرس 
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أنواع الفهارس

تم قبل استخدام الفهرس اآللي كان ي

تبة ترتيب الفهارس هجائيا في المك

:إما على حسب

المؤلفين

العناوين

الموضوعات

مصادر فهرس المكتبة يصف 

المعلومات ويحدد مكان المصادر في

عن طريق رقم الطلبالمكتبة

المؤلف العنوان الموضوع

فهرس المؤلفين
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فهرس العنوان

58

فهرس المواضيع
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59

الفهرس اآللي

الفهرس اآللي

ومات قاعدة بيانات ببليوغرافية بجميع مصادر المعل

.  المتوفرة في المكتبة

ي يمكن ألي شخص البحث عن المصادر المتوفرة ف

المكتبة من خالله عن طريق استخدام عدة مداخل في

:نفس الوقت

 العنوان

المؤلف

الموضوع

الناشر
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الفهرس اآللي

العيوب

تشابه الكلمات وااللفاظ لمعاني

. ئةمختلفة قد يؤدي الى نتائج خاط

(علم، الدين: مثال)

عدم تغطية جميع اإلنتاج الفكري

.القديم

 وجود معايير مختلفة لتخزين

.المعلومات في الفهارس اآللية

المزايا

سرعة العثور على المعلومات

 يمكن استخدامه للبحث عن

.المصادر من أي مكان

ر يمكن البحث فيه عن طريق اكث

.من مدخل

 يمكن استخدام أدوات البحث

ني، المنطق البوليا: مثال)المتطورة 

(استخدام جذر الكلمة


