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ون       ل المكتبيي ى أن یناض ة إل ات اإللكتروني اق للمعلوم ع النط در واس ت آمص تخدام اإلنترن أدى اس

د وتن ن بع ة ع ياء المتاح ف األش رق لوص ين الط ل تحس ن أج ات م و المعلوم ا وأختصاص ظيمه
ترجاعها  ة    . واس ادر اإللكتروني ئين للمص اك المنش ان هن اق ف ذا النط ي ه دهم ف وا وح م ليس إال انه

ة            ة والتجاری ة والعام ا في القطاعات األآادیمي ا أو المستخدمين له والمقدمين لها والمستفيدین منه
ات   ل من المعلوم م الهائ ذا الحج اداره ه ين ب م أیضا من المعني ل . وه ت آ د تعامل ع وق مجموعة م

ذه            . مشكلة التنظيم والوصول لتلك المعلومات من منظورها الخاص          ه له م من ه من المه وقد تبين أن
ادر       يم مص ه لتنظ ه مرن دیم بني ل تق ن أج ر م اهمة اآلخ ى مس ا عل ل منه رف آ ات أن یتع المجموع

ات الوصفية                    ادل البيان ى تب درتها عل ى مق ه عل  من جانب     اإلنترنت والوصول لها ، وتعتمد قوة البني
ئين    ن المنش وع م ریض ومتن اع ع ذا الوصف وادارة   . قط تخدمة له ات المس ى المعلوم ق عل ویعل

 . المصادر مصطلح الميتاداتا 
ة فضال عن وظائف                         ى العربي ه المصطلح إل ا وترجم ة مفهوم الميتادات وتتناول هذه الدراسة األولي

 . الخاصة بها وخاصة معيار دبلن آور الميتاداتا وفئاتها والفرق بينها وبين الفهرسة والمعایير
 

 -:ترجمة المصطلح إلى العربية  -1
 

 : استخدام مصطلحات مثل عفقد شا.ليس هناك ترجمة أو تعریب متفق عليه لهذا المصطلح 
 الميتاداتا 
 الميتادیتا

 ما بعد البيانات 
 ما وراء البيانات
 البيانات الخلفية 
 واصفات البيانات
 وصائف البيانات

 ات الوصفيةالبيان
 بيانات البيانات
 بيانات البيانات

 :                                                   ویمكن تقسيم هذه المصطلحات إلى أربعه فئات على النحو التالي 
                                                    

ى        تعتمد على ) الميتاداتا ، الميتادیتا    ( الفئة األولى    ة إل ة اإلنجليزی  مجرد نقل الحروف من اللغ
 اللغة العربية            

ة  ة الثاني ة ( الفئ ات الخلفي ات ، البيان ا وراء البيان ات ، م د البيان ا بع ه ) م ى الترجم د عل تعتم
 الحرفية لمصطلح الميتاداتا 

ات الواصفة      ( الفئة الثالثة    ات ، البيان ى الجانب    تع) واصفات البيانات ، وصائف البيان د عل تم
 .        الوصفي للبيانات



.                              تعتمد على المعنى العام للمصطلح ) بيانات البيانات ، بيانات عن البيانات ( الفئة الرابعة 
 

ل عناصر       : لعل أفضل المقترحات ما قدمته المواصفة القياسية المصریة          و المعلومات والتوثيق دلي
 الببليوجرافية وهذا الدليل موجه بصفة خاصه للنظم الجدیدة للفهرسه من أجل تبادل رسائل            البيانات

 الخادم / الفهرسة بين مختلف النظم ولتبادل البيانات بين المستفيد والخادم في نموذج المستفيد
 استخدمت هذه المواصفة المصطلح على النحو التالي 

 والمصطلح بهذا الشكل یشبه ما حدث لمصطلح ) البيانات الواصفة ( الميتاداتا    " 
  "metaphysics )ما وراء الطبيعة ( الميتا فيزیقا : الذي نقل إلى العربية " 
 :تعریف الميتاداتا  -2
 

اني  ع المع ي أوس ات " ف ن البيان ات ع ات  " بيان ه المعلوم ف أن حزم ذا التعری رض ه یفت
information package  

زة        .....) خ صفحه الویب ، آتاب ، ال    (  ان وصف الخصائص أو الصفات الممي م ف هي بيانات ومن ث
 . المعلومات هو بيانات عن البياناتهوالمحتویات لحزم

 : ومن التعریفات األخرى 
 أي بيانات تساعد في تحدید ووصف و بيان مكان أو موضع المصادر اإللكترونية الشبكية  

نات الحاملة للمعلومات للمساعده في تحدید و بيان مكودة مبينه أو مهيكلة تصف خصائص الكيا
 اآتشاف و تقييم و اداره الكيانات الموصوفة 

ینطبق على أي نوع من األشياء سواء آان رقمي أو ,أي خطه أو نظام رسمي لوصف المصادر 
 غير رقمي 

و تدعم اآتشافه و استخدامه الفعال ،و توجد ,و تشخص عالماته ,بيانات تصف خصائص مصدر ما 
في بيئة إلكترونية و تتكون الميتاداته في العادة من مجموعه من عناصر البيانات حيث تصف آل 

.عنصر خاصية من خصائص المصدر و إدارته و استخدامه  
معلومات مهيكلة تستخدم لإلیجاد و الوصول و االستخدام و االداره لمصادر المعلومات ،في بيئة 

يتاداته من مجموعه عناصر محدده سلفا تحوى معلومات و یتكون نظام الم.رقميه بصفة أساسيه 
 عن مصدر ما 

.البيانات المنضمة في آيان ما ،أو المرتبطة بكيان ما ،و تصف هذا الكيان و تساعد في استرجاعه  
و أي آان التعریف فأن فكره الميتاداته هي معلومات مهيكلة تصف خصائص مصادر معلومات 

ومات ألغراض تحدید الهویة و االآتشاف و االدارهمهيكلة تصف خصائص مصادر المعل  
  

 3-النشأة و التطور
 

یشير بعض الباحثين إلى أن المصطلح بدأ یظهر بشكل واضح في اإلنتاج الفكري عن نظم اداره 
 من القرن العشرین و أن استخدام المصطلح الميتاداته آان لوصف تقواعد البيانات في الثمانينا

و نظرا ألن .لتوثيق خصائص المعلومات المحتواه في قواعد البيانات المعلومات المطلوبة 
الحاسوب آان یمثل المحيط للبيانات التي توصف و البيانات الواصفة نفسها فقد عرفت الميتاداته 

ببساطه على أنها بيانات عن بيانات ،وعلى الرغم من أن مصطلح الميتاداته ال یستبعد البيانات عير 
. انه غالبا ما ینطبق على البيانات في شكلها اإللكترونياإللكترونية إال  

وقد أدت التطورات التي حدثت في التسعينيات من القرن العشرین مرتبطة بوجود آم هائل من 
المعلومات على اإلنترنت إلى الحاجة إلى نوع من التمثيل المعياري أو المقنن لمصادر اإلنترنت 



ة األآثر نفعا تلك التي تلبى احتياجاتنا للمعلومات و هو ما حتى یمكن اآتشاف المعلومات المتاح
ساعد على شيوع استخدام مصطلح الميتاداته للدالله على المعلومات عن مصدر و من ثم فأن هناك 

:عامالن أثرا في تطور نظم الميتاداته و هما  
.الحاجة إلى االآتشاف النسقى أو المنهجي و االسترجاع للمصادر الشبكية -1  
. الرقمي ءالمقدرة على تضمن الميتاداته في الشي-2  

 
لتنظيم المصادر اإللكترونية و "طریقه ثالثه"و یرى ميشيل جورمان أن الميتاداته آانت بمثابة 

و یعاب على االدله .اتاحه الوصول لها فالطریقة األولى هي استخدام االدله و محرآات البحث 
حث عدد آبير من المصادر المتاحة فعال على الشبكه محدودیة التغطية معظمها فهي تقدم للبا

العنكبوتية ،أما محرآات البحث فهي رغم رخصها إال أنها غير فعاله بما فيه الكفایة إذ أنها تزود 
.المستفيد بمجموعه آبيره من المصادر غير المطلوبة و التي ال تمثل بدقه الرد على استفساراته   

و یمثل .قواعد الفهرسة وصفيه مارك لفهرسه المصادر اإللكترونية و الطریقة الثانية هي استخدام 
. من و جهه نظر البعض نظام معقد و مكلف و مضيعا للوقت و إن آان فعاالمهذا االستخدا  

ومن هنا نشأت الحاجة إلى طریقه ثالثه هي الميتاداته ،و هي تتميز بأنها ابسط من تعقيدات نظم 
ء محرآات البحث آما انه یمكن فهمه بسهوله من جانب الناشرین و الفهرسة و اآثر فاعليه من أدا

.المؤلفين و غيرهم من الفئات المعنية بنشر المصادر اإللكترونية   
و یالحظ من تعریف الميتاداته أنها تنصب على تنظيم مصادر المعلومات من اجل استرجعها ،و هي 

. مكتيبون منذ سنوات طویلة  بذلك تشبه عمليات الفهرسة و التكشيف التي یطبقها ال  
وتذآر فاتن بامفلح في دراستها عن الميتاداتا أن البعض قد یتساءل عن سبب استخدام المكتبين 

لمصطلح ميتاداتا مادام لدیهم مصطلح آخر  یحدد نفس المفهوم وتبين أن عملية تنظيم المعلومات 
هم هذا االهتمام في الوقت الحاضر لم تعد قاصرة على المكتبيين وأنما هناك جماعات أخرى تشارآ

ومن أولئك المتخصصون في علوم الحاسب و العاملون في قطاع المعلومات على اختالف جوانبه و 
قد أوجد هؤالء مصطلح الميتاداتا ومن ثم شارآهم المكتبيون في استخدامه نظرًا الرتباط المصطلح 

هرسة فضًال عن االلتقاء مع الجماعات بالبيئة اإللكترونية وهو األمر الذي یفتقده مصطلح الف
.األخرى المهتمة بتنظيم المعلومات والتفاعل معهم  

 
 4. الميتاداتا و الفهرسة :

                                                                                    
 رة إال أن المصطلح ال یقتص على الرغم من أن البعض یرى أن الميتاداتا تشير لمصادر اإللكتروني

.                                                   بالضرورة على األشياء الرقمية ومصادر الویب فحسب  
وتقع أوجه التشابه في أن األهداف .  وهناك أوجه تشابه و أوجه اختالف بين الميتاداتا و الفهرسة 

وصول للمواد ، آما أن العمليات المستخدمة إلنشاء األساسية لهما واحدة وهى تقدیم الوصف و ال
  األوصاف متشابهة إذ أن آالهما یرآز على الخصائص التي تتيح للمستفيدین تحدید مصادر        

 أآثر من        ه ، آما أن هناك أوجه تشابمالمعلومات واختيار المصادر األآثر مالئمة  الحتياجاته
در اإللكترونية و المصادر التناظریة  فأن آًال منها لدیه العنوان الخصائص بالنسبة لكل من المصا

.                                                       الخ...والمنشْى و تاریخ اإلنشاء و المادة الموضوعية   
داتا من ینشئ الميتا:وتقع االختالفات في. و تقع االختالفات .و مع هذا فأن هناك بعض االختالفات 

و المواد ) الآتشاف المصدر و ليس مجرد الوصف (لماذا تنشأ) غير المهنيين في مجال المكتبات(
                                                                                    )المصادر اإللكترونية(المغطاة 

 



ات ،إال أن االختالف الواضح هو أن وعلى الرغم من عدم االقتناع الكافي بمثل هذه االختالف
المصادر اإللكترونية  المتاحة عن بعد ليس لها حوامل مادیة مثل الكتب أو الخرائط أو األقراص 

مثل (المدمجة بينما ملمحًا أساسيًا من مالمح الفهرسة الببليوجرافية هو الوصف المادي للمادة 
3-4نا،لو):دق15( آاسيت فيدیو 1سم أو 26ص؛ایض؛280  
، آما أن هناك اختالفات أخرى بين المصادر اإللكترونية و غيرها من المصادر تتطلب معالجة )بو

خاصة بها وعمومًا فقد یتم أعداد الميتاداتا من جانب منشئ العمل نفسه أو طرف آخر تحت أشرافه 
زء من ، ویتم ذلك عادًة في نفس وقت أنشأ المصدر آما یمكن أن یتم إنشائها من قبل طرف آخر آج

وقد یكون الطرف اآلخر مؤسسة مثل مكتبة ،أو هيئة . عمل الفهرسة التقليدیة بعد نشر المصدر 
 OCLCمعينة مثل 

 ترد داخل المصدر اإللكتروني أو قد ةوعلى ذلك فأن ناتج أجراء الميتاداتا قد یتمثل في التسجيل
لكترونية یتمثل في عمل تجميعي لتسجيالت ببليوجرافية تحيل إلى المصادر اإل  

 5. وظائف الميتاداتا : 
 

وتفصيل ذلك على النحو .  تساعد الميتاداتا البشر والحواسيب على أداء وظائف وصفية واداریه 
:التالي   

الميتاداتا الوصفية تشبه البيانات الببليوجرافية التقليدیة فهي تحدد هویة المصدر وتصف خصائصه وتصور 
يانات الموضع عالقاته بالمصادر األخرى وتقدم ب  

 
   :نظم الميتاداتا  •

 :یمكن تصنيفها إلى ثالثة مستویات وفقا لربطة التعقد 
Simple formatالمستوى األول الصيغة البسيطة :- 

   
ل        ات البحث مث د محرآ ين و تع ة أو تصميم مع  وهى تضم بيانات یتم إنشائها آليا بدون هيكل أو بني

yahoo , Alta vista الفئةو التي تعد من هذه  
 -:structuredالصيغة المهيكلة المبنية :المستوى الثاني 

 
وم عل                   ام و تق  م أساس ض    ىتتضمن هذه الصيغة عناصر بيانات الميتاداتا التي أنشئت للمستفيد الع

ا بالنسبة ل                 ث مع البيانات بحي   رالمعایي ة الصادر و أهميته د قيم يح للمستفيد تحدی تم إنشاء      ه تت  و ی
ل    ذه الصيغة من قب ا   ه وجرافي و من أمثلته ر متخصصين في الوصف الببلي ار : أشخاص غي معي

DUPLIN CORE . 
  RICHالصيغة الغنية: المستوى الثالث 

 
ل المهندسين ؛ و تستخدم إلنشاء                        و یتم إنشائها من قبل أشخاص متخصصين في اإلعداد الفني مث

وى و من   أوصاف أآثر شموال و تفصيال و قد تدمج بين عناصر الميتاداتا و م         عایير الترميز و المحت
ارك و قواعد الفهرسة                  أمثلة الصيغ الغنى توجد في التسجيالت الببليوجرافية التي تنشأ باستخدام م

  . AACR2 االنجلو أمریكية في طبعتها الثانية 
 : معایير الميتاداتا-7 •

 
 :هناك العدید من معایير الميتاداتا وهى تكاد تنقسم إلى قسمين 



المعایير العامة المصممة الستيعاب المعلومات من المصادر الرقمية بكافة أشكالها و            : ولالقسم األ  
  .امجاالته

 . DUPLIN CUREو من ابرز األمثلة في هذا القسم معيار   
 .المعایير المتخصصة و التي تنطبق مع المعلومات في وسيط أو في مجال معين : القسم الثاني 

ایير  ى مع ة عل ن األمثل ادر  وم ن المص ة م ات معين ة  :فئ ال الفني ف األعم ار وص معي
CATEGORIES FOR THE DESCRIPTION WORKS OF ART (CDWA) 

. 
ين       ال مع ة بمج ایير الخاص ى المع ة عل ن األمثل ة   : و م ة الجغرافي ة الفيدرالي ار اللجن  معي

FEDERAL GEOGRAPHICAL PATA COMMILTEE      ار یعرف ذا المعي وه
وى للم  ار المحت ة    بمعي ة الرقمي ا الجغرافي  CONTENT STANDARD  FORيتادات

DIGITAL GEOSPATAIL METADATA  (CSDGM).  
 element set The  یمثل هذا المصطلح اختصار dunlin coreومن أشهر معایير الميتاداتا 

dunlin core metadata وقد تولدت هذه التسمية عن ورشة عمل عقدت في مدینة دبلن 
 oclc أما في آل من مرآز التحسيب المباشر لمكتبات 1995یات المتحدة في مارس بّاوهایو بالوال

 وقد نشأ هذا المعيار من أجل الحصول على NCSAوالمرآز الوطني لتطبيقات الحاسبات الفائقة 
 بواسطة منشئ أي مصدر Filled inمجموعة العناصر المتفق عليها دول والتي یمكن أن توضع 

 هم خبراء من مجاالت DCبالذآر أن المشارآين في الورشة الذین أنشأ إليكتروني والجدیر 
 .متنوعة ناشرون متخصصون في الحاسب ،مكتبيون،منتجو برمجيات ،الخ

 :ویضم هذا المعيار خمسة عشر عنصر تتوزع على ثالث فئات هي على النحو التالي
 

 :المحتوى ویضم سبعة عناصر: أوال
 

 .و الذي یعطى عادة من قبل المنشئ أو الناشراسم العمل وه: Titleالعنوان  -1
الموضوع المحدد للعمل وعادة ما یعبر عن آلمات مفتاحيه أو :Subjectالموضوع -2

 .عبارات تصف محتوى المصدر ویمكن إستخدام المصطلحات المعتمدة ونظم التصنيف
وصف نصي یوضح مضمون العمل مثل المستخلص في حالة : Descriptionالوصف -3

 .لمكتوبة ووصف المحتوى في حالة المصادر المرئيةالوثائق ا
 .معلومات عن المصدر األصلي الذي أشتق من هذا المصدر: Sourceالمصدر  -4
 .للمصدر) النص(لغة المحتوى الفكري : Languageاللغة -5
 .محدد لمصدر آخر وعالقته بالمصدر الحالي : Relationالعالقة -6
نية للمحتوى الفكري للعمل بحيث توضح الحقائق المكانية والزم: Convergeالتغطية -7

التغطية المكانية الموقع الجغرافي الذي یتناوله العمل في حين تشير التغطية الزمنية إلى 
 . الفترة التي یغطيها العمل

 
 

 
 :الملكية الفكریة ویضم أربعة عناصر: ثانيا

 
كري اسم الشخص أو الهيئة المسئولة عن إنشاء المحتوى الف: Creatorالمنشئ  -1

 ......).مثل المؤلف،الفنان ،الخ (للمصدر



، راسم الكيان المسئول عن عمل المصدر المتاح ومثل دار نش: Publisherالناشر -2
 . أخرىةجامعة،أو هيئ

 ة فكریة مهمتاسم الشخص أو الهيئة التي عملت بها أو مشارآا:Contributorالمشارك -3
مثل المحرر، الموضوع، (نشى  ثانوي بالنسبة السم عنصر المهلمحتوى المصدر ولكن

 .)الخ
مثل إذا آان (بيان محدد یعطى معلومات عن الحقوق المرتبطة بالمصدر: rightsالحقوق -4

 .)اإلستخدام مفيدا حتى وقت معين
 
 :اإلصدار ویضم أربعة عناصر: ثالثا

 
 .التاریخ المرتبط باإلنشاء أ واإلتاحة للمصدر: Dateالتاریخ -1
 home pageفئة المصدر أو نوعه مثل صفحة رئيسية : Resource typeنوع المصدر -2

 .على الشبكة العنكبوتية،توریقي ،قاموسي ،الخ
شكل البيانات ویستخدم لتحدید البرمجيات وربما األجهزة التي : formatالشكل  -3

 المادي والرقمي للمصدر مثل البرمجيات المطلوبة الستخدام manifresfanتتناول
 .المصدر

معوقات العمل سواء أآانت رقمي أم صيغة مثل الترقيم الدولي :Identifierالمحدد  -4
 ویالحظ أن هناك بعض المبادئ العامة URLالمعياري للكتاب أو محدد العنوان الموحد

 :لمعيار دبلن
 .یمكن توسيعها للتناول أآثر التطبيقات تعقيدا -1
 .آل العناصر اختياریا -2
 .آل العناصر متكررة -3
 .من السهل تعلمها -4
 . في صفحات الویبembedded invisiblyا بطریقة غير مرئيةیمكن وضعه -5
 .معروفة في وسط تجمع الشبكة العنكبوتية -6
 

 : تأثير الميتاداتا على المكتبات
 

ال شك إن لهذا النمط الجدید تأثير على المكتبات وتذآر فاتن بامفلح في دراستها إن المكتبات ليست 
 متاح من مصادر و لكل ما هOPACط المباشر مطالبة بوضع تسجيالت ببليوجرافية على الخ

المعلومات من خالل اإلنترنت ولكن ینبغي عليها االختيار من تلك المصادر بما یتفق وأهدافها 
واحتياجات المستفيدین منها ومن الممكن أن تنشئ المكتبات ملفات ببليوجرافية مستقلة بتلك 

تاداتا التي ترد بداخل المصدر على الویب وتكون المصادر ویمكن للمكتبات االستفادة من بيانات المي
بمثابة البيانات التي تقدمها عمليات الفهرسة أثناء النشر ومن الممكن أیضا أن تعتمد المكتبة على 

 وهو 1999 منذ عام oclcمشروع الفهرسة التعاوني للمصادر على الخط المباشر الذي أتاحه 
 )1،2،3أنظر األشكال (اإلليكترونية قاعدة بيانات تضم تسجيالت لوصف المصادر 

 
 :أهم المصادر
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