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 داء ـــــــاإله
 

 لعلي العظيــم ومن يمــلك روحـــي... إلـى ا

 ربـــــــــــي

 إلـى من شجعني على خوض التجربة وجعلني أمسك بدفة المركب وأسير بموج هذه الحياة... 

 أبـــي رحمه للا 

 الحياة ومنبع الحــب والحنــــان .. إلى أروع ما خلق الرحمـن...إلـى نور 

 أمـــي رحمها للا 

إلـــــى من بعبوا بي العلم الذي جعلني أحليق في أعالي الجنان وعلموني من العلم والمعار  ما  

 عززت به البلدان...

 أســـــاتذتـــــي 

 لمـــــــــا نطقــــــت ... إلــى الشفـــــاه التـــي أكبــــرت الدعـــاء لــــي ك

 زوجتــــــــــــي

 إلــــــى إخوانــــــــــــــــــي وأخواتــــــي األعــــــــــــــــــــــزاء... 

 إليهـم جميعـاً أهـدي هذا الجهـد المتواظـع عرفاناً منـي بالفضـل والجميل. 

 الباحث
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 شكـــر وتقديـــر 
 

والصالة والسالم على المبعوث رحمًة للعالمين    الحمد والشكر هلل رب العالمين..
وعلى أصحابه    مين, وعلى أله الطيبين الطاهرينسيد الكائنات والخلق العظيم محمد األ

 المنتجبين. 
الفنون  بغداد وعمادة كلية  الكبير إلى رئاسة جامعة    أتقدم بالشكر الجزيل والثناء 

أبدوه من مساعد لما  التصميم,  العلمي  الجميلة ورئاسة قسم  المجال  ة وتسهيالت في 
أتقد  ويتحتم عليً والفني.   الدكتورة با  مان  الفاضلة  عتزاز وتقدير كبيرين إلى أستاذتي 

مخلص   جهد  من  بذلته  لما  الرسالة  هذه  على  المشرفة  العبيدي  الجبار  عبد  شيماء 
يود الباحث أن يعرب عن شكره وتقديره إلى كل الجهود  و ألجل أنجازها.  وحرص صادق  

يبة التي ساعدت على رسم مسار البحث العلمي وأخص بالذكر الدكتورة لبنى أسعد  الط
براهيم  دكتورة هدى محمود والدكتور فوزي إعبد الرزاق والدكتورة نوال محسن علي وال

إالمشهداني   خليل  الربيع الواسطي  براهيم  والدكتور  أحمد  موفق  لجهودهم  والدكتور  ي 
رئيسة  أديب ألبياتي  أسجل شكري وتقديري إلى الدكتورة فائزة  و   القيمة في مجال البحث. 

قسم الدوريات في جامعة بغداد لما قدمته من مصادر أغنت البحث جزاها هللا خير  
جزاء. وأتقدم بالشكر واألمتنان إلى الدكتور أحمد الناهي مدير مكتبة جامعة النهرين  

الزهيري   ناظم  قسوالدكتور طالل  المستنصرية  والمعلوماتالجامعة  المكتبات    الو   .م 
قسم علوم    إاليسعني   العبيدي  احمد طارق  للدكتور  وتقديري  بفائق شكري  أتقدم  أن 

ال الجامعة  وإالحاسبات  نصح  من  لي  أبداه  لما  العلمية  تكنولوجية  الجوانب  في  رشاد 
والفنية لدعم البحث. وال أنسى المواقف الطيبة ومشاعر التعاطف والمساهمة الوجدانية  

التدريسيين  لز  بهيل    والسيمامالئي  خزعل  جاسم  التدريسي  التدريسي  الزميل  والزميل 
صالح نوري محمود والزميل التدريسي علي غازي مطر والزميل التدريسي وميض عبد  

أقدم فائق شكري  و والزميل وليد محمد مهدي.  فاضل حمد    الكريم محسن والزميل رائد
ارة التربية لتعاونهم المستمر وتقديمهم لي  العاملين في وز   جميعأمتناني إلى  خالص  و 

التسهيالت لمواصلة الدراسة ومواكبة التطورات العلمية. وخالص شكري إلى كل من  
 مد يد العون والمساعدة في انجاز البحث.. ومن هللا التوفيق. 
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   الباحث
 

 

 ِأقرار المشرف 

   :ان ِأعداد هذه الرسالة الموسومة أشهد 

 ( معايير تصميمية لحافظات األقراص الليزرية ومكتباتها اإللكترونية )بـ

كلية الفنون الجميلة ، وهي جزء من متطلبات   –شرافي في جامعة بغداد إتحت    ةجر 
 .صناعيتخصص    /نيل درجة الماجستير في التصميم

 

 وقيع : الت                

 أ. م . د : شيماء عبد الجبار حميد العبيدي  

 2010التأريخ :  /    /                                    

 

 بناًء على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 

 التوقيع :                

 ردوري عـراك صـكـقد: أ.م.                                 

 ميم  ـم التصـس قسـرئي                                 



 

6 

 

 2010التأريخ :   /   /                                      
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 إقرار لجنة المناقشة  
 

أطلعنا على هذه الرسـالة الموسـومة  أننا  أعضـاء لجنة المناقشـة،    نحننشـهد 
رونية(( وقد ناقشنا  ))معايير تصميمية لحافظات األقراص الليزرية ومكتباتها اإللكتبـــ 

نها جديرة ونعتقد أسماعيل كــمر( في محتوياتها وييما ل  عالقة بها.  الطالب)عالء إ
 بالقبول لنيل درجة الماجستير في  التصميم / اختصاص صناعي.  

 

 . ادجامعة بغد  –صدقت من قبل مجلس كلية الفنون الجملية 

 

 
 األستاذ الدكتور
 عقيل مهدي يوس  

 عميد كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد                                             
/      /2010 

 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع:
 هدى محمود عمر:د.   االسـم

 الدرجة العلمية: استاذ مساعد
 ( رئيس اللجنة )

 

 التوقيع: 
 مد طارق صادقأح:  د.  االسـم

 الدرجة العلمية: استاذ مساعد
 ( عضواً )

 

 

 

 التوقيع:
 لبنى أسعد عبد الرزاق:د.   االسـم

 استاذ مساعدالدرجة العلمية:  
 )عضواً( 

 التوقيع: 
 : د. شيماء عبد الجبار االسـم

 الدرجة العلمية: استاذ مساعد 
( ً  ( مشرفا
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 ملخص البحث : 
 

الموسوم    اهتم ومكتباتها  بـ البحث  الليزرية  األقراص  لحافظات  تصميمية  )معايير 
الجوانب التطبيقية في المكتبات من خالل وضع    تطوير بالتركيز على  اإللكترونية(  

اسبة لعملية تنظيم, وترتيب, وحفظ وعرض األقراص الليزرية,  األسس الصحيحة والمن 
لحصول على  ق المرونة الكبيرة في عملية البحث عن األقراص وافادة منها لتحقي واإل

ليها المستفيد, وتوفير الوقت والجهد في عملية البحث وتضمن  المعلومات التي يحتاج ا
 :  اآلتيالفصل األول مشكلة البحث المتمثلة بالسؤال 

ها مكانية وضع معايير تصميمية لحافظات األقراص الليزرية ومكتباتما إ
 ؟ الوظيفي والجمالي مع األداء  يتالءم يجابيًا نية بما تحقق تطورًا إاإللكترو 

فيما جاء هدف البحث متضمنًا تحديد معايير تصميمية ألغراض تطبيقية وذلك  
عتماد على  زرية ومكتباتها األلكترونية. بااللتفعيل دور تصميم حافظات األقراص اللي 

المدة )  والمكانية في  الزمانية  لمدينة  2009  –  2008حدوده  المحلية  ( في األسواق 
بغداد, وشمل البحث أيضًا مجموعة من المصطلحات التي تخص موضوع البحث,  

 وإجراءات البحث.  يتالءمف المهم منها بما وقد عر  
شتمل  بقة ومفردات األطار النظري الذي احتوى الفصل الثاني على الدراسات الساوا

األول:   المبحث  تضمن  مباحث  ثالثة  للمكتبات الهيكعلى  التنظيمي  تجاهاتها  وا  ل 
. وكان  النظام التصميمي لحافظات األقراص الليزرية. وتناول المبحث الثاني  الحديثة

رية ودوره في الخدمات الفنية  النظام اآللي لحافظات األقراص الليز المبحث الثالث  
الفصل  . وادارية للمكتبات واإل البجراءات متضمنًا مجالثالث على اإلحتوى  ث  ح تمع 

ألسواق المحلية لمدينة  الذي تمثل في منتجات حافظات األقراص الليزرية المتوافرة في ا
ختيار قصدي بما هو  احتوت عينة البحث على  منها العراقية واألجنبية. فيما ا  بغداد
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( بـ  ممثاًل  عليه  الحصول  ويمكن  األسواق  في  منهجه  8متوافر  وخصص  نماذج.   )
 بالمنهج الوصفي )دراسة الحالة(.

ا فقد  الرابع  الفصل  للعيناتأما  ا  حتوى على وصف  وفق  تحديد  وتحليلها  ستمارة 
الخامس محتويًا على النتائج واالستنتاجات والمعايير    محاور التحليل. فيما كان الفصل

ليها الباحث. وكانت أهم نتائج البحث التي تمخضت عنها  التصميمية التي توصل ا
 :  على النحو اآلتي الدراسة 

في األداء   ةعالقـــ   آخرإلى    أنموذجلشــــــــــــــكلي للحـــافظـــات من  النظـــام ا  ختالفال
ية الحركة, وتحقيق نقطة  نســــــــيابية التكوين الداخلي للحافظة, وحر االوظيفي من خالل  

الرتـباطهـا  في البـناء العـام للنمـاذج نظرًا  الواجهـات األمامـية موقع هيمـنة    تذجذب. اتخـ 
                     بصورة مباشرة بعملية حفظ األقراص الليزرية. 

ضــوئي عالية بســبب أشــكال البالســتك    انعكاستوظيف مادة البالســتك نســبة    حقق
 التي أمتازت بكونها ذات سطوح صقيلة. 

نية واألشــكال الدائرية في تحقيق انســيابية كبيرة في الحركة أســهمت الخطوا المنح 
ســـتخدام ي االتنوع فرتبطت في الوظيفة التصـــميمية. وصـــواًل إلى األســـتنتاجات ومنها  ا

ــكلي حققت ا التقنيات الجديدة التي راعت ــجامًا ملحوظاً فيها مبدأ التنظيم الشـــــــ في   نســـــــ
ميم حافظات ســــــتخدام تقنيات اللدائن في تصــــــاداء الوظيفي, وأن االنظام الشــــــكلي واأل

داء كما أســــهمت في زيادة كفاءة األ  ,شــــكليفي النظام ال  راً تغيي   األقراص الليزرية حقق
ذـلك   فضــــــــــــــاًل عنبمـا تمـتاز ـبه من خواص فيزـيائـية وكيمـيائـية. وـقدم البحـث    الوظيفي

مجموعة من التصــــــــــــــاميم المقترحة التي كان الهدف منها توضــــــــــــــيح المعالجات التي 
من ثم  تضــــــــــمنتها المعايير على أســــــــــاس ما ورد من نتائج على المســــــــــتوى العملي. و 

 ملخص البحث باللغة والمصـــــادر, والمالحق, وأخيراً   تضـــــمن التوصـــــيات, والمقترحات
 .اإلنكليزية
 

 



 

10 

 

 
 
 
 

 

 

 قائمة المحتويات

 الموضوع  الصفحة
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  Research Problem   : مشكلة البحث 1- 1

مقتنياتها   في  وبخاصة  للمكتبات,  الواضح  القصور  في  البحث  مشكلة  تكمن 
اإللكترونية المتمثلة في حافظات األقراص الليزرية, فعلى الرغم من التطور الحاصل  

ومنها أقراص الليزر   في مجال علم المعلومات والمكتبات, ودخول التقنيات الحديثة اليها
ستيعابها  ها، لكي تفي بأغراض البحث العلمي بسبب عدم الم تنل المكانة المناسبة ل

 االفادةووضع األجراءات الفنية الصحيحة لها, مما أدى الى ضياعها وتبعثرها وقلة  
ستخدامها  المكتبات تواجه عمليات تنظيمها وامنها. وأن أقراص الليزر الموجودة في  

ان اختيار  لقصور في المعالجات الفنية لحفظ األقراص الليزرية في المكتبات,  مشكالت ا
الليزرية  وا األقراص  المكتبات و   القتناء  تتم    االستعارةكانت  يتم وفق معايير تضعها 

والتقائه مع عدد من    ستطالع الباحث في ضوء ميدان الدراسة. ومن خالل اعشوائياً 
المكتبات وجود  أمناء  من  وبالرغم  المنضدية  ,  الليزرية  األقراص  لحافظات  تصاميم 

حافظات ومناسبة تعنى بتصاميم    الحظ عدم وجود تصاميم متخصصةمنها, والمحمولة,  
 المكتبات اإللكترونية. األقراص الليزرية المستخدمة في 

 :  اآلتي يمكن تحديدها بالسؤال و وهذا الواقع يمثل مشكلة تستحق الدراسة, 
حافظات األقراص  الواجب توافرها في تصاميم  صميمية  ت المعايير  هي اهم ال ما  

مع    يتالءم يجابيًا  تحقق تطورًا ا  التي  ؟ اإللكترونية  المستخدمة في المكتبات الليزرية  
 ؟ عالمياً تجاهات السائدة مالي للمكتبات, ويمَكن مسايرة ال الوظيفي والج األداء

 
  Importance of the study       أهمية البحث: 2- 1

 أهمية البحث في:  تكمن 
المكتبات    تطوير -1 التطبيقية في  من خالل وضع األسس  اإللكترونية  الجوانب 

الليزرية,   األقراص  وعرض  وحفظ  وترتيب  تنظيم  لعملية  والمناسبة  الصحيحة 
لتحقيق المرونة الكبيرة في عملية التفتيش عن األقراص الليزرية والحصول على  

 
 ( 4راجع الملحق رقم ) 
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وت المستفيد,  يحتاجها  التي  البحث  المعلومات  في  والعناء  والجهد  الوقت  وفير 
 عنها. فضاًل عن تحقيق تخفيض كلف طرائق التعليم التقليدية. 

يسهم في تطوير حافظات األقراص الليزرية ودورها في تأسيس قاعدة نظرية   -2
 تكون ذات فائدة للمصممين والمختصين في هذا المجال. 

 لى الصعيد العالمي. لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والتقني الحاصل ع -3

العمل على األرتفاع بمستوى الخدمات التي تقدمها المكتبات من خالل المصادر  -4
 اإللكترونية. 

 

 Research Goals : أهدا  البحث  3- 1
 تحقيق اآلتي :   إلىيرمي البحث         
تصميمية ألغراض تطبيقية وذلك لتفعيل دور تصميم حافظات   معاييريجاد  ا •

 . المستخدمة في المكتبات اإللكترونية األقراص الليزرية 

  Research Limits  حدود البحث : 4- 1
البحث حدود  ذات    شملت  الليزرية  األقراص  حافظات  استيعابية    سعة تصاميم 

والمتوافرة في األسواق المحلية لمدينة  ويدويًا  التي تعمل آليًا  ( قرص ليزري و 50اكثرمن)
 .  2009 –  2008من  للمدة بغداد
 

  Operational Definitions  د المصطلحات :تحدي 5- 1
 :  Standardsالمعايير 

يعرف المعيار بأنه )المقياس( الذي عن طريقه يمكن للشخص الحُكم على جودة  
... ويطبق المعيار على أية قاعدة أو مبدأ أو مقياس  اهنضباطاالشياء ومالءمتها وا

ى وجه الخصوص قيمة  موثوق من صحته وتستخدم لتقرير كمية ووزن ومدى, أو عل
 . (1)وجودة ومستوى أو درجة الشيء(

 

ــر المكتـبة األـ اديمـية,  )1(  الـهادي, محـمد محـمد : اإلدارة العلمـية للمكتـبات  ومرا ز التوثيق والمعلوـمات ,الـناشـــــــ

.339, ص1990القاهرة,    
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 :  للمعايير ألجرائي االتعريف 

أو أنجازها وتعد المعايير    الحافظاتهي مقاييس يتم بموجبها قياس مدى جودة أداء  
ومن المعايير التي يمكن أستخدامها لتقييم أداء  يًا من أركان أي نظام فعال  ركنًا أساس
تصميمية  اإللكترونية  المكتبات   معايير  كمية  Design Standardsهي  معايير   ,

Auantitative Standards معايير نوعية ,Quantitative Standards  معايير ,
, معايير القيم المعنوية  Time Standards, معايير زمنية  Cost Standardsالتكلفة  

Intangible Standards . 
 

 :   Storages -CDالتعريف األجرائي للحافظات  
ئرية ومتوازي  هي عبارة عن أوعية لحفظ األقراص الليزرية تتخذ في هيئتها أشكااًل دا

وتعمل على توفير    CD- Romمجموعة كبيرة من أقراص الليزر  مستطيالت, وتستوعب  
 المعلومات للمستفيدين بأحسن الطرق وأقل التكاليف وبأقصر وقت. 

 
 :   Rom –CD األقراص الليزرية 

ا عن  عبارة  األسطوانات  سطوان فهي  تشبه  مستديرة  مسطحة  أقراص  بشكل  ات 
ولكنها الصغير  الحجم  ذات  الغنائية  البنفسجي  الموسيقية  اللون  تعكس  اللون    فضية 

, تعتمد على أشعة  انج  5سم أي أقل من    12اليزيد حجم أو محيط القرص الواحد عن  
نة وتكون  سترجاع المعلومات المخزو ليها وكذلك في ا الليزر في تخزين المعلومات ع

(, بحيث يستوعب القرص الواحد  Compactالمعلومات بشكل مكثف ومضغوا جدًا )
 . A4 (2)( الف صفحة 270,000( مليون رمز أي ما يعادل )550حوالي ) 

 

( في التعامل مع مســــــــتخلصــــــــات علوم CD-Rom)2( قنديلجي, عامر :  أســــــــتخدام أقر اص الليزر المكتنزة )
 ,وـقائع المتتمر العلمي الـثامن للمعلوـمات(, بـغداد,  1998/21/19, الجمعـية  LISAالمكتـبات والمعلوـمات  

.120العراقية للمكتبات والمعلومات,ص  
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تلك األقراص التي يمكن حفر أو طبع    : ويعرف قاموس مكميالن أقراص الليزر بأنها
 . (3)أشعة الليزرب تها راءها بشكل سلسلة من الحفر يمكن قالبيانات على سطح

 

هي األقراص التي تختزن المعلومات عليها في    :   لألقراص الليزرية  اإلجرائيالتعريف  
المقروءة والمرئية عليها ومن ثم  شكل إشارات رقمية, ويمكن تخزين البيانات المسموعة و 

 سترجاعها. ا
 

 :   Electronic Libraryالمكتبة اإللكترونية  
ن مقتنياتها من مصادر المعلومات اإللكترونية المختزنة على  هي المكتبة التي تتكو 

المرنة   المتراصة    Floppyاألقراص  البحث    CD – Romأو  المتوفرة من خالل  أو 
 .(4) ( أو عبر الشبكات كاإلنترنتonlineتصال المباشر ) باال

  هي تلك المكتبات التي أدخلت تقنيات:    ويرى كينث داولين أن المكتبات اإللكترونية
المعلومات اإللكترونية في تنظيمها من أجل مزيد من الفعالية والكفاءة وتجري كل تلك  

 . (5)العمليات آلياً 
 

 :  ويورد أبو بكر الهوش التعريف التالي للمكتبات اإللكترونية 

 
(3)  Danni's Longley, Michad Slain. Dictionary of information technology (2nd ed.).- 

London: Macmillan press, 1985. P. 76. 
)4( المالكي, مجبل لزم :  المكتبة اإللكترونية في البيئة التكنولوجية الجديدة  , مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية, 

.34م(, ص 2003فبراير  –م 2002, )ديسمبر 2, ع8مج  
ــين عـبد الرحمن  )5(   يـنث أي داولين :  المكتـبة اإللكترونـية  –  اآلـفا  المرتقـبة ووـقائع التطبيق، ترجـمة, حســـــــ

.76, ص1995, الرياض, جامعة األمام محمد بن سعود األسالمية, رالشيمي, أحمد عبد هللا عبد القاد  
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هي " رؤية مستقبلية بشكل متطور من المكتبات الحالية, فهي مجموعة منظمة من  
التركيب والتجميع الذي كانت المكتبات تقوم به دائمًا مع  المعلومات الرقمية تجمع بين 

 .(6) التمثيل الرقمي الذي جعله الحاسوب ممكنًا "
 

 : للمكتبات اإللكترونية  اإلجرائي التعريف 
التي   المعلومات  من  منظمة  مجموعات  وصيانتها    يمكنهي  وتنظيمها  ضبطها 

سترجاع لمختلف أنواع  بحث وامتكامل يتيح أدوات وأساليب  وخزنها بأستخدام نظام آلي  
 الى حافظاتها عن طريق الحاسبات. مصادرها, ويتاح الولوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــتقـبل مجتمع   ــتراتيجـية عرمـية لمســـــــ )6(  الهوش, أبو بكر : التقنـية الـحديـثة في المعلوـمات والمكتـبات نحو إســـــــ

 المعلومات, القاهرة, دار الفجر للنشر والتوزيع, 2002, ص175-174.
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 :  General View On Libraries  نظرة عامة عن المكتبات 2-1-1

ديهـا من معـارف وعلوم مـقدار مـا لـ ب وبـناء الحضــــــــــــــارات   األمممقـياس تـقدم    ديتحـد 
وقد قامت الحضارات القديمة   ,التي تختزن بطريقة ماوكيفية االفادة من هذه المعارف 

ــارة الفرع ــارات  ونية واليونانية والبابلية وغيرهفي العالم كالحضـــــــــــ   األخرى ا من الحضـــــــــــ
رف وعلوم وخبرات تم اختزانهـا للرجوع  اعتمـادا على مـا تكون لـدى شــــــــــــــعوبهـا من معـا

 .آلخرمن حين   ليهاإ
  ، القران الكريم والســـــــــــنة النبوية نأنذكر   نأالبد قبل الحديث عن تاريخ المكتبات  و 

ــله، ــيل العلم وبيان فضـــ حاولنا التعرف على    وإذا  ومكانة العلماء، قد حثت على تحصـــ
 الكريم والســـــــنة هللاكتاب   إلىفنرجع    ،من نصـــــــوص علميةفي هذا الموضـــــــوع    ما ورد

  اإلنسانخلق   باسم ربك الذي خلق،  قراءا)قال تعالى في سورة العلق   .النبوية المطهرة
ــانعلم    الـذي علم بـالقلم،  األكرموربـك   قراا  من علق، وحول مكـانـة    مـالم يعلم(  اإلنســــــــــــ
ــورة المجادلة:)يرفع هللا الذين امنو  العلماء،  العلم  امنكم والذين اوتو ا قال تعالى في ســـــــــــ
ــا    درجات( ــول )ص(حضـ ــف:)وفوق كل ذي علم عليم(.وقال الرسـ ــورة يوسـ وقال في سـ
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تحرص على    إذاالشــــــــــــــريعـة    على طلـب العلم )من يرد هللا بـه خيرا يفقهـه في الـدين(.
 .(7)العلم والتعلم والتعليم

وقـــد ظهرت بوادر االهتمـــام بـــالمكتبـــات بمفهومهـــا الحـــديـــث بعـــد الحرب العـــالميـــة  
مزيد من المكتبات   إلىبالحاجة    اإلحســـــــــاس إلىانتشـــــــــار التعليم   أدى أنبعد    الثانية،

  الكتب ومواد المعرفة التي تتطلبها النهضـة التعليمية والفكرية، إلىسـدا للحاجة الملحة 
مكتبـات لتلحق    أعـدتمكتبـات جـديـدة،كمـا    وأنشــــــــــــــئـت  تنظيم المكتبـات القـديمـة  فـأعيـد

 .(8)بالجامعات والكليات وكثير من المدارس
ــدور الــذي تقوم بــه جــامعــات ومعــاهــد العلم   اذ كــانــت ــال المكتبــات القــديمــة تقوم ب

  واإلطالع   من حيث تيســـــــــــير ســـــــــــبل القراءة  األياموالمكتبات المركزية الكبرى في هذه 
 والـتأليف وكـاـنت تخصــــــــــــــص حجرات للمطـالعـة والبحـث    اـلداخلـية والخـارجـية،  واإلعـارة
  مناظرات والمحاورات العلميةللترجمة والبعض منها لل  اآلخروبعضــــها   للنســــخ،  وأخرى 
ــين على توفير    .واألدبية ــنوكان القائمون عليها حريصـــــ   أو الظروف لمن يؤمها   أحســـــ
 .(9)يقيم فيها

ــهد مجال المكتبات والمعلومات تغيرات كبيرة منذ النصــــــف الثاني من عقد  وقد شــــ
ثم تسـارعت خطى هذه التغيرات بشـكل مطرد    ات من القرن العشـرين المنصـرم،ي السـتين 
ــلت  أن إلى ــعي  أوائلابعد مداها مع   إلىوصــــ نتيجة لما  لك القرن،ات من ذي ن عقد التســــ
التقنـيات الحـديـثة في مجـال   أفرزتهـاوال يزال يحيط ـبالمجـال من تطورات متالحقـة    كـان

صــناعة مراصــد البيانات ونظم االســترجاع    بنشــأة  بدأتالتي   المعلومات واالتصــاالت،
نظم البحث واالســـــــترجاع   إلىيزات على دفعات وتطور هذه الصـــــــناعة من نظم التجه

 
ة للنشـــــــــرجتمعـبات والمتالمكعـبد التوا  شـــــــــرف اـلدين:  (7) ,  1984والتوزيع, الكوـيت,    ، دار البحوث العلمـي

 .13ص
 اللغة  المكتبة تعريف بالمصـادر الرئيسـية والمسـاعدة في دراسـةالعاني،سـامي مكي،وعبد الوها  محمد علي: (8)

 .19ص ،1979سنة  الجامعة المستنصرية، ،اآلدا كلية  ،واألد 
المكتبة تعريف بالمصـــادر  الرئيســـية والمســـاعدة في دراســـة  العاني، ســـامي مكي،وعبد الوها  محمد علي: (9)

 .10،ص1979،الجامعة المستنصرية،سنةاآلدا ، لية  واألد  اللغة
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ــر  ــكالهاعلى الخط المباشـ ــكل اكبر    المختلفة،  وأنواعها  بأشـ ثم تزايدت حدة التغيرات بشـ
 .(10)االنترنت  والسيماوفرضتها تقنيات الشبكات  أفرزتهانتيجة للتطورات الهائلة التي 

انت المكتبة  ك نأفبعد    فقد تطور مفهوم المكتبات تطورا ملموســـــــا عبر العصـــــــور،
  اآلنمجرد مكـان يحتفظ بـالكتـب لتزود روادهـا بخـدمـاتهـا المعلومـاتيـة المحـدودة غـدت  

 تشكل العمود الفقري لبنية المجتمع التحتية.
المجتمع المحلي    أفراد إثراءدورها على    رال يقتصــــ افية  ثقمنارات   ةبمنزل فأضــــحت

معلوماتيا مع نظيراتها    جديدة في تكاملها  آفاقاباحتياجاتهم من كتب فحســــب،بل تغزو  
رســـــــالتها هذه التقدم المطرد والمتنامي في مجال    أداءســـــــاعدها في    .بأســـــــرهفي العالم 

وم  ـــــــــــــــــ بمفه  األخيرة  اآلونةذي عصــف في ـــــــــــــــــ ات واالتصــاالت الـــــــــــــــــ تكنولوجيا المعلوم
 .(11)المكتبات

من اكبر   أداة يجعل المكتبة   أنوقد اســـــتطاع التطور الحضـــــاري في هذا العصـــــر 
الثقافة   وأصـــــــــبحت  ،األمام إلىقدرة وفاعلية على تجديد طبيعة الحياة ودفعها   األدوات

 .(12)في هذا العصر اإلنساناليومية والثقافة المتخصصة معلما بارزا من معالم  
ســاعد على تحســين مســتوى  ي ومعاييرها    وأنظمتهالذلك فان تطور قوانين المكتبات  

   لبالد.كثير من المكتبات العامة والجامعية في ا أداء
 
 

 
 .7،ص2006وهاشم فرحان سعيد،الرياض، ألعريشي، ترجمة،جبريل بن حسن المكتبات الرقميةوليم ارمز: (10)
 .5،ص1980لعامة،سنة ،القاهرة،المتسسة المصرية االمكتبات العامةحسن رشاد: (11)
المكتبة تعريف بالمصــادر  الرئيســية والمســاعدة في دراســة  العاني، ســامي مكي،وعبد الوها  محمد علي: (12)

 .19،ص 7919،الجامعة المستنصرية،سنةاآلدا ، لية  واألد اللغة 
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 : لورقياوعالقتها بالمطبوع    اإللكترونيةالمكتبات   2-1-2
 Roles Of Electronic Libraries Related by Printed Papers. 

ن عقـد المعلومـات التقليـدي لم يعـد اليوم كمـا كـان من قبـل, بعـد أن بـدأ النشــــــــــــــر إ
بطرق  أخـــذ يطرح المعلومـــات  فـــ اإللكتروني يفرض تـــأثيره القوي على البحـــث العلمي,  

ــاعدة    اإلنتاججديدة غير تقليدية, كما أن  ــيعه أدى بمســـــــ ــخه وتوســـــــ العلمي وتعدد نســـــــ
أوجد طرائق  و قيام نماذج جديدة للطباعة    إلىتكنولوجيا المعلومات والوســــائط الحديثة  

 .(13)جديدة لتبادل المعلومات بين المكتبات العلمية على مختلف األصعدة
ــورة جذ ــبلها,  فقد غيرت التقنيات الحديثة بصــ رية في مجال المكتبات وطبيعتها وســ

وألزمتها بوضــــــع مســــــودات عمل جديد, والمؤثر الجديد لحل مشــــــكالت تبادل النماذج 
(, من خاللهـا تتضـــــــــــــــاعف كميـة  Electronicبين المكتبـات يـدعى اليوم اإللكترونيـة)

تعـد تنمو  المعلومـات العلمـية. ومعروف أن األشــــــــــــــكـال المطبوعـة للكـتب واـلدورـيات لم  
تجاه, بل بدأت األوعية واألشــكال اإللكترونية الرقمية تحل  ورة ملحوظة في هذا االبصــ 

تغير العملية العلمية من    اإللكترونيةمحلها شـــــــيئًا فشـــــــيئًا, وبذلك أصـــــــبحت الوســـــــائط 
 .(14)أساسها

مجموعة المصـــادر اإللكترونية بعد ظهور ما   إلىالمواد الســـمعية والبصـــرية   دخلتفأ 
حيث أصــبح باألمكان الحصــول    Multi-Mediaألوعية المتعددة  بتقنية ا  اآلنيعرف  

على معلومات ثابتة ومتحركة ناطقة وصــامتة ملونة وغير ملونة على أقراص ليزرية.  
لذا نجد بعد هذا التحول في أنماا مصـادر المعلومات, أن المسـتقبل سـيكون لمصـادر 

الســـــــنوات القادمة مع    المعلومات اإللكترونية, وســـــــتكون هي المســـــــيطرة والغالبة خالل

 
( 13 )  Schoolings, Regine.Paradigmentwechsel in wissenschaftbestimmung. BD: 

35(2001), .p. 1039. 
(14)  Zimmer Dieter.e.Die bibliothek der Zukunfr. Text und shrift in den Zeiten des 

internet. Hum burg. Hoffman Camp, 2000.p.66. 
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ــادر التقليدية )الورقية( وغير التقليدية كال ــغرات بقاء المصــــ ــرية والمصــــ ــمعية والبصــــ ســــ
 .(15)ستخدام أكثر محدوديةولكن با

 
 

 ( يوضح طر  الخزن اإللكتروني 1شكل رقم )
 المصدر )تصوير الباحث( 

    
مفهوم  حيث أصـــــــــبحت تكنولوجيا المعلومات تهدد وظيفة المكتبات, اذ غيرت من  

ــر التقليدي  ــورة الكترونيًا تتواجد بطريقة موازية للنشـــــ ــبحت المواد المنشـــــ ــر, وأصـــــ النشـــــ
السـابق. وأصـبحت المكتبات التي تجمع فقط المواد المطبوعة, تضـم سـجاًل غير كامل  
لمخرجات النشــــر. والموقف اليوم شــــبيه باألمس عندما ظهرت المصــــغرات بين أوعية  

ــكلة الحيز    اإلفادة  المعلومات فقد حاولت المكتبات ــغير في حل مشـــ من مميزات التصـــ
فنقلت مقتنياتها الورقية على مصــــــــغرات, خاصــــــــة تلك التي تشــــــــغل حيزًا كبيرًا, والتي  

المواد النادرة فتحفظ النسخة   فضاًل عنتتنامى بشكل ملحوظ مثل الصحف والدوريات 
نفســـه بعد    ســـتخدام على النســـخة المصـــغرة. وقد حدث األمرفي االاألصـــلية وتقتصـــر  

 

)15( جاـسم محمد جرجيس ورياض بن لعالم : أـساـسييات علم المكتبات والمعلومات, مركز  اإلـسكندرية  للوـسائ   

.31, ص2008الثقايية والمكتبات, مصر,   
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 إلى فلجأت المكتبات أيضـــًا   كثيرةظهور المصـــادر اإللكترونية وما تحمله من مميزات  
ختزان اإللكتروني, حتى ظهر مـا يطلق علـيه المكتـبة  اال  إلىتحوـيل جزء من مقتنـياتهـا  

 وكما موضح في النماذج اآلتية:  .(16)اإللكترونية

 
 
 

في عصــــــــــــــرنــا هــذا, ويعــد النشــــــــــــــر الطبيعي للمكتبــات التقليــديــة    االمتــدادتعتبر  
ة التي ادت إلى ظهور المكتبات  ادر المعلومات من االســـباب الرئيســـ االلكتروني لمصـــ 

ــتوى الدولي مكتبة جامعة واترلو ) ( وقد صـــــــممت  Waterlooااللكترونية فعلى المســـــ
هـذه المكتبـة لكي تكون مكتبـة الكترونيـة مرتبطـة بشــــــــــــــبكـة حـاســــــــــــــوبيـة وتحتوي على  

ومن مميزات هـذه    مرفقـًا للمعلومـات االلكترونيـةءة وهي بـذلـك تعـد  طـابعـات واجهزة قرا
المكتبة ان القارئ يســــتطيع ان يحصــــل على المواد المطلوبة من الحاســــب مباشــــرة أو  
تصـــــــــــــور له عند الحاجة. وعلى الرغم من اهمية هذه المكتبة كونها تحوي مصـــــــــــــادر 

ال يخلو من وجود بعض  لها نســـــخ ورقية اال ان االمر    دال توج ومعلومات ومراجع قد 
  ومن هذه المشــــــــكالتها  المشــــــــاكل منها متعلقة ب لية عمل المكتبة االلكترونية وانظمت 

ــخ المادة   ــتخدام التقنيات الحديثة المتمثلة في نســــ ــتفيدين من اســــ عدم قدرة بعض المســــ
 

)16(  محمـد فتحي عبـد الهـادي ونبيلـة خليفـة جمعـة :  المكتبـات العـامـة والمكتبـات الوطنيـة في الوطن العرمي, 

.247, ص2003تونس,   

دولية يوضحان المكتبات اإللكترونية التصميمان ( 3,2رقم )  انموذج  

مصدر )انترنيت ال (www.kla-tencor.com/integrated-circuit/acushap.html 
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المطلوبة وتحميلها على االقراص الليزرية فضـاًل عن الوقت المبذول في انجاز عملية  
 النسخ.  

كذلك عدم معرفة المســــــــتفيد من تحديد المصــــــــطلحات الدالة للوثيقة كما ان هنا   
مشـكلة في تصـنيف وتوصـيف المواقع المتاحة على الشـبكة لبيان كم ونوع المعلومات  

 المتوفرة منها والموضوعات التي تتناولها وتحديث هذه الخدمة.
ــاكـل االخرى فتتعلق ـبالتكوين العـام للمكتـبة االلكت  ودوره في ابراز   رونـيةامـا المشــــــــــــ

القيم الوظيفية والجمالية فيالحظ انها لم تسـتطع ان ترتبط ارتباطًا تكوينيًا صـحيحًا مع  
ادائها الوظيفي بســـــــبب افتقارها لالنســـــــيابية والمرونة في الحركة والتنقل داخل المكتبة  

شـكليًا   حقق تناسـباً ما ان حجم االجهزة واعدادها لم ت مما اضـعف القيمة الوظيفية لها ك
 .تنظيم عالقاتها بعضها ببعضمع الهيأة العامة للمكتبة نتيجة عدم التوافق في 

 (17):  يأتيويتميز النشر اإللكتروني عن النشر التقليدي )الورقي( بما  
 إمكانية أن يتم تجميع الوثيقة بأشكال متعددة: صوتية, نصية, وصورية. -1

 التكاليف.  نخفاضبسرعة فائقة وبكميات كبيرة وا  اإلنتاجيتم   -2

 يتم المحافظة على الوثيقة األصلية ويمكن أن تضيف أو تعدل عليها. -3

 تصال الحديثة والحواسيب.وزيع السريع لوثيقة عبر وسائل االيتم الت  -4

 توفير إمكانية البحث والوصول إلى البيانات والمعلومات المطلوبة. -5

 :فيتميز بما يأتيأما النشر التقليدي 
التقليدية ويســـتغرق وقتًا وزمنًا أطول, ومســـتحيل أن   صـــعوبة العمل في الوثائق -1

 يتم الحصول على الصوت.

 الوثيقة.  وقتا ويشوهوالحذف, إن ذلك يستغرق   اإلضافةعدم القدرة على  -2

ــافة بيانات يؤدي لثباتها وعدم   -3 ــافة أو تعديل على الوثيقة من إضـــــــــــ عدم إضـــــــــــ
 العبث بها.

 

)17( جمال يوسـ  بدير : المدخل لدراسـة علم المكتبات ومرا ز المعلومات, دار الحامد للنشـر والتوزيع, عمان,  

.129,ص2008  
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 طويلة. وإجراءاتنشر الوثيقة وقتًا   يستغرق  -4

أن للتوثيق ونظم المعلومات والبحث العلمي والتكنولوجي أهمية    ,قمما سـب نتج  نسـت 
لزامًا على   فأصـبحالمجتمع وتقدمه,    في حياةحيوية تؤثر بصـورة مباشـرة وغير مباشـرة  

ــذين هم أهـــل   ــاحثين الـ البـ ــذلـــك  ــات وكـ ــاملين في التوثيق ونظم المعلومـــات والمكتبـ العـ
يجاد الوســــــــــائل والســــــــــبل الكفيلة عاونوا من أجل إيذ أبحاثهم, أن يت وتنف  إلنجازالحاجة 

عصر "المعلومات"   . فمع بدء(18)ــة وجعلها طليعة تخدم البلد بأجمعهشكللحل هذه الم
ســــــــــــــتمرار في معـالجـة المعلومـات ـبالطرق التقلـيدـية.  م يعـد ممكـنًا التعـامـل, أو حتى االل
كتبات خيارًا واحدًا أن التطورات المتســارعة في تكنولوجيا المعلومات, تفرض على المو 

المعلومــات,    عنــه, هو تبني التقنيــات الحــديثــة لتحــافظ على مكــانتهــا في عــالم  لال بــديــ 
شــــــــــــبكة    والســــــــــــيماوفي ظل التنافس الذي تواجهه من شــــــــــــبكات المعلومات العالمية, 

 .Internetاإلنترنت  

 
, مديرية مطبعة  مقارنة بين القراءة المباشرة وغير المباشرة وحسا  الوقت الضائعح :  القيسي, أحمد صال (18)

 . 224, ص1980جامعة السليمانية, العرا , 
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  ROM–CDاألقراص الليزرية  2-1-3

ات يعبر أصـــدق التعبير عن  لوســـائل حفظ المعلوم  ألتأريخيإن دراســـة التطور     
التطور الحضـــــــاري لفنســـــــان, فكلما تقدم اإلنســـــــان في الحضـــــــارة والعلم والتكنولوجيا  

تطوير عمليات تدوين المعلومات,  والصناعة, وظف إنجازاته ومخترعاته تلك من أجل  
ســــــتخدم الحجارة وعظام الحيوانات وجلودها وأوراق النباتات وأغصــــــانها في تســــــجيل  فا

خترع الورق وظف هــذا م يكن في الطبيعــة غيرهــا, وعنــدمــا اراتــه عنــدمــا لمعــارفــه وخب 
المخترع في تطوير ســــــــــــجالته, ثم جاءت الفلميات من المصــــــــــــغرات ومن ثم األوعية  

خزن المعلومات والبيانات, وهكذا  الممغنطة المطلية بثاني أوكسـيد الحديدوز والجاهزة ل
ائل التدوين عليها حتى الربع ســـــــتمر اإلنســـــــان يطور في أوعية المعلومات وفي وســـــــ ا

 األخير من القرن العشــــــــــــــرين, إذ ظهرت أوعيـة جـديـدة تســــــــــــــمى اليوم أقراص الليزر

Laser Disc     الـمـكـتـنـزة األقـراص  أو    Compact Discأو  الـمـلـيـزرة  األقـراص  أو 
 .ROM -CD  (19)الضوئية أو الـ 

المعلومـــات على األقراص المـــدمجـــة   -CD)  –ذاكرة قراءة فقط    –وكـــان تخزين 

ROM  )compact disc read only memory    نقطة تحول رئيســــــــــة في مفاهيم
ــوعة على الرفوف أو تلك المختزنة   المكتبة بالمقارنة بالمواد الورقية المطبوعة الموضــــــ

المختزنـــــة على المعلومـــــات  وأصــــــــــــــبحـــــت  الممغنطـــــة,  األقراص  الليزر   على  أقراص 
ــول إليها من اولويات أهتمام المكتبة. وا ــتملت  والوصــــ على األدلة والقواميس ودوائر  شــــ

ــاـفات والكـتب واـلدورـيات وتطبيـقات الحـاســــــــــــــوب  المعـارف والكـتب اـلدراســـــــــــــــية والكشــــــــــــ
تدريب واألفالم ومجموعات الصـور واأللعاب ومواد التعليم وال  softwareوالبرمجيات  

ــتعمال األقراص اوغيرها. وقد أدى ا ــار أســــ ــات إلى نتشــــ ــســــ لمدمجة في مختلف المؤســــ
قتنــاء  م الكثير من المكتبــات بــاهتمــافي تكلفــة البحــث كمــا أدى إلى ا حــاد  نخفــاض الاال

 أمام روادها.وتوفيرها  األقراص المدمجة  

 

)19( الشــــمري, مرزة حمزة حســــن :  المعالجات الفنية ألقراص الليزر الطبية في مكتبة كلية الطب بجامعة بابل, 

.17, ص2005لجامعة المستنصرية, كلية اآلدا , ا إلىرسالة ماجستير , مقدمة   
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ل  فخالل السـنوات األخيرة من عصـر المعلومات ظهرت تقنيات جديدة في تسـجي   
والحاســبات اآللية    واإللكترونياتتصــاالت عن بعد  المعلومات وتوصــيلها كالصــور واال

ننا نشــهد في وقتنا  فإ  فيما بينها  ةالجديدمن تكامل في هذه األشــكال   مؤخراً  لوما حصــ 
للمعلومات وفي تناقلها والصـــــوتي والضـــــوئي   اإللكترونيالحاضـــــر ثورة في التســـــجيل  

الكم الهائل   اهو هذعام ولكن ناتجها    500  نحو شــــــبيه بثورة الطباعة التي فتحت منذ  
 .(20)كل مكانالتي أصبحت تتواجد في    اإللكترونيةمن المصادر 

  جميع القرص الليزري من وحدات التخزين المباشـــــــــــرة ويمكن أن تخزن عليه    وُيعدً 
ــتخدامه كوحدة إدخال وإخراج في التتابعية والمباشــــــــــــرة ولهذا يمكن اأنواع الملفات  ســــــــــ

 وللقراءة والكتابة.نفسه الوقت 
ــلة للمعلومات وقد دخلت المكتبات   في واألقراص الليزرية إحدى األوعية الحاصـــــــــــ

منتصـف العقد الثامن من القرن العشـرين ولهذا أصـبح هذا الوعاء له صـداه في مجال  
الــذي قلص األموال    ءاهو الوعــ المعلومــات نتيجــة مــا يتميز بــه من ميزات, وأن هــذا  

المباشـــر( وقد   باالتصـــالتصـــال في المرحلة الســـابقة ) مرحلة البحث  التي رصـــدت لال
هذه القواعد التي تحمل على    بإنتاجالربحية   بدأت المؤســــــــــســــــــــات الخدمية أو التجارية

نصــوص    ســواء كانت تســجيالت ببليوغرافية أو كشــافات أم مســتخلصــات أو األقراص 
من التقنيات لخصــــــائصــــــها الجيدة في مجال    الكثير. )وغطت هذه األقراص  (21)كاملة

مـات, وبمـا أن المكتـبات  ونشــــــــــــــر المعلو   إلنـتاجالخزن المتمثـلة بكونهـا وســــــــــــــيطـًا جـيدًا  
في بث ونشـر المعلومات في المجتمع أصـبحت المكتبات هدفًا لمنتجي    عنصـر رئيس

 .  (22)هذه األقراص (
 

  features & characteristicsمميزات وخصائص األقراص الليزرية: 2-1-4

 

)20( جاسـم محمد جرجيس ورياض بن لعالم :  أسـاسـيات علم المكتبات والمعلومات, مركز األسـكندرية للوسـائ   

.27, ص2008الثقايية والمكتبات, مصر,   
)21( الصمادي, نسيم حسن : األقراص البصرية وتأثيرها على نظم األسترجاع المباشر للمعلومات, مجلة مكتب ة  

.67-62, ص1988,  2, ع 15اإلدارة, مج  
ــية  , عمان, دار  ــماعيل : التكنولوجيا الحديثة ومرا ز المعلومات والمكتبة المدرســـ ــوفي,  عبد هللا  إســـ )22( الصـــ

. 77, ص2005المسيرة للنشر والتوزيع,   
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ســــم تعرف با مم  1.2تتفوق هذه األقراص التي تتكون من البالســــتيك بســــمك قدره  
Polycarbonate   ــمك  وجد طبقوعلى هذه الطبقة ت ة رقيقة من األلومنيوم الالمع بســـــ

على غيرهـــا   Acrylicنـــانومتر مغطـــات بطبقـــة حمـــايـــة من مـــادة األكريال     1.25
نهـــا تحمي البيـــانـــات والمعلومـــات المســــــــــــــجلـــة عليهـــا من التلف متعـــددة إذ إبجوانـــب  

والتالشي وذلك بوجود هذه الطبقة العازلة التي تكسو سطحها الخارجي وتعمل كغطاء  
امـل هـذه األقراص مع أشــــــــــــــعـة الليزر التي لهـا قـابليـة ات والمعلومـات وتتعـ واق للبيـانـ 

ــغر في ســـطح القرص بغرض  ا ــل إلى المواقع المتناهية الصـ ختراق المادة العازلة لتصـ
في األقراص قراءة أو تســـجيل البيانات من دون مالمســـة فعلية للقرص كما هو الحال  

زيادة كمية البيانات المخزونة    ســـــــــــــتخدام أشـــــــــــــعة الليزر يعنيالممغنطة, وكذلك فإن ا
مقابل تقليص حجم القرص المســــــــــتخدم إذ تفوق اإلمكانية التخزينية لتقراص المكتنزة  

 .(4رقم )وكما موضح في الشكل    .(23)مائة مرة القدرة التخزينية لتقراص الممغنطة
 

 
 مكونات القرص الليزري ( 4شكل رقم ) 

 ( www.hazemsakeek.com/QandA/CD.htmالمصدرانترنيت) 
 
 

                              

 

)23( النجار, حسـن رضـا حمود :  أسـتخدام األويية السـمعية والبصـرية في متسـسـات التعليم العالي  وأتجاهاتها  

 الحديثة , أطروحة دكتوراه , مقدمة الى كلية اآلدا , الجامعة المستنصرية , 1999, ص82.
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السـي دي يحتوي على مسـار متصـل من البيانات في شـكل لولبي يبدأ من الداخل إلى 
ــي دي عن    الخارج، وهذا يعني أنه باالمكان تقليل قطر ــم إذا رغبنا في   12الســــــــــ ســــــــــ

يمكن وضـــــــــعها    business cardsوفي الحقيقة يوجد بطاقات بحجم بطاقة   ذلك.
 ميكابيت. 2في جهاز قارئ السي دي وتحتوي على بيانات بسعة تخزينية قدرها 

 

 ( المسارات اللولبية التي تحفظ البيانات في القرص الليزري 5شكل رقم )

 ( www.hazemsakeek.com/QandA/CD.htmالمصدر انترنيت)

وبالنظر تحت المجهر على شــــــــكل هذه المســــــــارات اللولبية التي تحتوي على البيانات  
ــكل  ــورة مرتفعات   (8رقم)نجدها تظهر كما في الشـــ ــها  Bitsعلى صـــ اليتجاوز   عرضـــ

ــافة تبل     125ميكرون وارتفاعها   0.5 ــار والذي يليه مســــ ــل بين المســــ نانومتر ويفصــــ
ميكرون. وهذه مســــاحات متناهية في الصــــغر وللتوضــــيح أكثر نفترض أننا قمنا   1.6

ميكرون  0.5تحويل المســار اللولبي إلى مســار مســتقيم ســنحصــل على شــريط عرضــه 
هذه المعلومات نحتاج إلى جهاز خاص هو    كيلومتر!! ولقراءة 5وطوله يتجاوز الــــــــــــــ 

 .CD ROM Driveجهاز الـ 
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 (24):اآلتيةتتميز األقراص الليزرية بالمميزات و 
 صفحة.  300لها قابلية خزن معلوماتية كبيرة تقدر بألف كتاب ذي  -1

 المعلومات منها وبسرعة فائقة.  استرجاعسهولة  -2

 .CD-Romأقراص الليزر  واقتناءقلة التكلفة الخاصة لشراء  -3

ثابتة أو   اً المعلومات المخزونة عليها قد تكون نصــــــــــــوصــــــــــــًا كتابية أو صــــــــــــور  -4
 متحركة أو تسجيالت صوتية أو جميعها معًا.

 
ــغيرة الحجم   ــيد حيز ومكان التخزين, فهي صــ وكذلك تتميز األقراص الليزرية بترشــ

رطوبــة  بــال  رال تتــأث عنــايــة كبيرة ألنهــا    إلىوتوفر عــددًا كبيرًا من الرفوف. وال تحتــاج  
بـــإمكـــانيـــة تحويلهـــا   ورق دون    إلىأقراص مرنـــة ممغنطـــة أو    إلىوالعفن. كمـــا تتميز 

 .(25)مشقة
  

 

)24( الشــــمري, مرزة حمزة حســــن :  المعالجات الفنية ألقراص الليزر الطبية في مكتبة كلية الطب بجامعة بابل, 

.19ص, 2005رسالة ماجستير , مقدمة الى كلية اآلدا , الجامعة المستنصرية,   
)25( الصــــوفي, عبد هللا إســــماعيل : التكنولوجيا الحديثة ومرا ز المعلومات والمكتبة المدرســــية  , دار المســــيرة  

.49, ص2005للنشر والتوزيع, عمان,   
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 Storages -CDحافظات األقراص الليزرية :  2-1-5

لم يعــد بــإمكــان أحــد التنبؤ بــالتطورات التي ســــــــــــــتحققهــا تكنولوجيــا المعلومــات في 
عرض كــل من  مجــال التخزين والحفظ, وفي خضــــــــــــــم التطور التكنولوجي الحــديــث تت 

 وإن مراجعة وســـــــــائلها وأســـــــــاليبها المتخذة.   إلىتأثيرات تدفعها   إلىالوثائق والمكتبات  
أن العصـــــــر القادم لن يكون  ائل الحفظ اإللكترونية يؤكد لنا الصـــــــراع بين الورق ووســـــــ 

 القوة التي بدأت   إلىعصر الوثيقة الورقية. والدالئل كلها في عصرنا تشير  

  فظ المعلومات اإللكترونيةح طر  ( يوضح 6شكل رقم )
 المصدر )تصوير الباحث( 

ــها, وأصـــ  ــائل المعلومات اإللكترونية الحديثة تطور نفسـ بحت تتميز بميزات  بها وسـ
نتشـار عبر المكان والزمان, ذلك قدرتها على اال إلىتكلفتها, أضـف   نخفاضوا  متعددة
كس وســـــــــائل  على ع  ها, وأصـــــــــبحت أكثر جمااًل وترتيباً بين مســـــــــتخدمي   زال تمي وهي  

ــاوئ ا ــائل  لحفظ الورقية وما تحمله من مســـ ــتكون وســـ . وفي ظل التطور التكنولوجي ســـ
على    ه مـا نرا حفظ المعلومـات ومنهـا حـافظـات األقراص الليزرـية مختلفـة تمـامـًا عن كـل  

األلعاب اإللكترونية, وســـــــــتكون جســـــــــرًا  إلىرفوف المكتبات وســـــــــوف نراها قريبة جدًا  
شـــورات التقليدية من جهة وعصـــر تكنولوجيا المعلومات  وحيدًا بين عصـــر الورق والمن 

من جهـة أخرى, وهـذه حـافظـات األقراص الليزريـة ســــــــــــــيتم توزيعهـا في المكتبـات عن  
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ــبات   . فالمخزون من المخطوطات والوثائق  اإللكترونيةطريق ربطها بواســـــــــطة الحاســـــــ
عمليـة  عنـايـة وإعـادة تخزين وهو بحـاجـة أيضـــــــــــــــًا الى    إلىوالكتـب كبير جـدًا وبحـاجـة  

التقليدية على أخرى حديثة,    توجيه واسعة النطاق من أجل إدخال وحفظ تراث الوسائل
هولة وســـرعة فائقة,  وهذا األمر ســـيســـاعد المســـتفيد في الحصـــول على المعلومات بســـ 

ــبح ا ــوعات  ومن هنا تصــــ ــائل المعلومات موضــــ ــتخدامات وســــ ــية في    مهمةســــ ــاســــ وأســــ
 تحديات القرن الحادي والعشرين.

ــمح واســـــــــــــ    اإللكترونية طة التخزين المتمثلة بحافظة األقراص في المكتبات  )فتســـــــــــ
ــريعة في التخزين وقراءة   ــة وهي ســــــ بتخزين كميات هائلة من البيانات بتكلفة منخفضــــــ

الــــدوام ) (. وأن األقراص الليزريــــة Long Lastingالبيــــانــــات ويعول عليهــــا وطويلــــة 
هذه األقراص بين أجزاء هي وســــيط التخزين, ويتراوح حجم   Rotating Disk الدوارة  

هــذه   آالف الكيكــابــايــت  من الميكــابــايــت )ألف مليون بــايــت أو ألف ميكــابــايــت( إلى
, حيـث يمكن قراءة  اإللكترونيـةاألقراص ســــــــــــــريعـة بمـا يكفي لمعظم تطبيقـات المكتبـة  

البيـانـات من األقراص, وعنـد قراءاة البيـانـات من القرص يكون هنـا  تـأخير بســــــــــــــيط  
ــل إلى   روؤس القرص   اعتدالوهو وقت  Millisecond 15ملي    15  نحو للغاية يصـــ

ميكــابــايــت في الثــانيــة    25  نحو لبــدء القراءة, ثم تبــدأ قراءة البيــانــات في وحــدات كبيرة  
التي    اإللكترونيةيًا, وتناســــــــب خصــــــــائص إداء هذه األقراص تطبيقات المكتبة  انموذج 
 .(26)(نفسه يًا لقراءة وحدات ضخمة من البيانات في الوقتانموذج تحتاج  

الثقـــافـــة وحفظ مواد    بـــاقتنـــاءهتمـــام  ب المكتبـــات بـــأنواعهـــا المختلفـــة اال)ومن واجـــ 
التي تعتمد على    المهمةســـــــترجاع المعلومات من األنشـــــــطة  العامة, فإجراء البحوث وا

في هـذا    اقتنـاؤهـاالمجموعـات الشــــــــــــــاملـة وجيـدة التوازن. ولمـا كـانـت المواد التي يمكن  
التي تصــــاحبها من حيث    للمشــــكالتحد اإلعجاز, وبالنظر   المجال بالذات كثيرة إلى

حفظ مـادة مـا للمجتمع قبـل أن يتعـذر الحصــــــــــــــول عليهـا إلى األبـد. ومن هـذه الزاويـة 

 

 )26( عبد الحميد بسيوني: المكتبات الرقمية , دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, القاهرة, 2008, ص537.



 

38 

 

تؤدي المكتبة دورها في إتخاذ الطريق المناســـــــب لتنظيم مجموعاتها بما يســـــــاعد على  
 .(27)نشر وتقديم مواد الثقافة العامة للجمهور(

للحفظ    اإللكترونيةلة حصــــــول المكتبة على نســــــخة من المواد )بعد أن تحل مشــــــك
والصــــــــــــــيـاـنة من أجـل األجيـال القـادمـة, نجـد أن هـذه العبـارة األخيرة تحمـل في طيـاتهـا  

وإذا كان العلماء   مشــــــكلة جديدة, وهي حفظ وصــــــيانة هذه المواد على المدى الطويل.
الورق حتى يمكن أن   الحموضــة من  بإفراغقد قطعوا شــوطًا كبيرًا في دراســات خاصــة 

أطول, فال يسـتطيع أحد أن يتنبأ من اآلن بالمدى الزمني الذي يمكن للمواد   مدةيعمر  
أن تقضـيه قبل أن تتلف محتوياتها أو المادة المسـجلة عليها, أو حتى تقل    اإللكترونية

 صالحيتها.  
تقدم  أنها   وســــــيلة إختزان,   بوصــــــفها  CD-Romوقد أثبتت األقراص المضــــــغوطة 

 .(28)ل الوحيد للنقل(الح 
ــها العالم, وت وإ    ــال المتطورة الحديثة  قنيات االن الثورة المعلوماتية التي يعيشـ تصـ

إســتطاعت تغيير الكثير من األعمال والســلوكيات, وســبل األتصــال بين الباحثين, كما  
ــا,   ــاتهـ ــالجـ ــا ومعـ ــاتهـ ــات, ومقتنيـ ــات ومراكز التوثيق والمعلومـ ــال المكتبـ غيرت من أعمـ

حر   عصر وآفاقه المتغيرة يومًا بعد يوم, ألن هذه المؤسسات العلمية إن لم تت مواكبة لل
إن   .نها الشــك ســتفقد مكانتها وأهميتها, وتصــبح فائضــة عن الحاجةفي هذا االتجاه فإ

يــدهــا قوة التكنولوجيــات المتطورة في المكتبــات ومراكز المعلومــات إنمــا يز   اســــــــــــــتخــدام
,  اإللكترونية ظات األقراص الليزرية في المكتبات  ســـــتخدام حافوتأثيرًا, وصـــــالبة. وإن ا

فضــاًل عن الفهارس اآللية وما إليها اليعني بالضــرورة أنها ســتحل محل المكتبات, بل  
وتجعـل    اإللكترونيةتزيد من أهمية المكتبات    تالتكنولوجياوتقضــــــــــــــي عليها. وأن هذه 

 

)27(  البنهـاوي, محمـد أمين:  عـالم الكـتب والقراءة والمكتـبات, دار ومكتـبة الهالل, بيروت,  2008, ص  121- 

221.  
)28(  محمـد فتحي عبـد الهـادي ونبيلـة خليفـة جمعـة :  المكتبـات العـامـة والمكتبـات الوطنيـة في الوطن العرمي, 

.251, ص2003تونس,   
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لم   تلتكنولوجيااهذه  والســــــــــيما انالباحثين يقبلون عليها أكثر من أي وقت مضــــــــــى,  
ــة عن الحــاجــة, بــل وقفــت إلى  تجعــل أوعيــة المعلومــات التقليــديــة حتى اآلن فــائضـــــــــــــ

,  اإللكترونية جانبها, ويشـــــدد كثير من المســـــتفيدين على أهمية وجود أوعية المعلومات 
ــاـندة أوعـية المعلومـات المطبوعـة, وجعـل المعلومـات     بجميع كـاألقراص الليزرـية, لمســــــــــــ

 دين, وتقديم أفضل خدمات متاحة في المكتبات اليوم.أشكالها متاحة للمستفي 
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 القيمة العلمية لحافظات األقراص الليزرية: 2-1-6
 Scientific Value in CD-Storage 

ــر وتنوعت, وكان لتكنولوجيا      ــادر المعلومات في الوقت الحاضـــــــــ تعددت مصـــــــــ
ا المجال.  المعلومات وتطَور صـناعة النشـر اإللكتروني واإلنترنت الدور األكبر في هذ

ولم تعد مصـــــادر المعلومات التقليدية المطبوعة الســـــمعية والبصـــــرية هي الســـــائدة في  
المعلومات اإللكترونية,  أصـــــــــبح تزاحمها على نحو واضـــــــــح مصـــــــــادر    وإنماالمكتبات  

ــبح اال ــتقبل القريب. وأصــــــ ــادر قويًا في المســــــ ــيادة هذه المصــــــ ومن أبرز  تجاه نحو ســــــ
مكتبات في العقدين األخيرين من القرن العشـرين هو  التطورات الحديثة التي شـهدتها ال

تلك الثورة الهائلة في مجال تخزين المعلومات واســــترجاعها ونشــــرها, ومما الشــــك فيه  
, وحتى  أدائهـامـا لهـذه الثورة المعلومـاتـية من أثر ـبال  في خـدمـة المكتـبات وتحســــــــــــــين  
فيجب إعادة تبقى المكتبات مؤســــــــســــــــات لها دورها األســــــــاســــــــي في خدمة المعلومات 

ــلوب مبتكر في تطوير خدمات المعلومات, والتعامل   ــمن نظرة جديدة وأســـ تنظيمها ضـــ
وتوظيفهـا في المكتبـات إذا مـا أريـد لهـا    نيـات المعلومـات ومصـــــــــــــــادرهـا المتـاحـةمع تق
 .(29)البقاء

فالمعلومات اليوم دعامة أســــــــاســــــــية من دعائم التنمية في المجتمع المعاصــــــــر إذ 
ــات واأل ــسـ فراد في عمليات التخطيط واإلدارة وإتخاذ القرارت وغيرها من  تعتمدها المؤسـ

التي أصــبحت  أيضــًا في إجراء البحوث العلمية,  األنشــطة المهمة, ويأتي دورها الكبير  
ــهممن أهم الركائز التي   ــامل   عمليةفي دفع   تســ ــاري الشــ التقدم العلمي والتطور الحضــ

مق في البحث من خالل تقديم  ألغلب المجتمعات وكذلك مســــــاعدة الباحثين على التع
 .  (30)المعلومات العلمية الحديثة في أي موضوع

 

)29( المســـند, صـــالح : تقنيات المعلومات واألتجاهات الراهنة في المكتبات ومرا ز المعلومات , دراســـات عرمية 

.12, ص2000, سبتمبر, 3, ع5في المكتبات وعلم المعلومات, مج  
ــنيف في مرا ز المعلوـمات العرمـية, مكتـبة المـلك فـهد الوطنـية, الرـياض,   )30(  وحـيدة, ـقدورة :  التكثيف والتصـــــــ

.131, ص 2000  
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    ه ما ترا أن المكتبات ســـوف تمضـــي في جمع كل   إلى)وعليه فإن المســـتقبل يشـــير  
ضــــــــــــــروريـًا الزمـًا للقيـام بـالبحوث, وفي التشــــــــــــــجيع على تقـديم المزيـد منهـا وفي حفظ  

ــاـئل التقنـية   الحـديـثة المتمثـلة في حـافظـات  التراث. ومن جهـة أخرى ســــــــــــــتحـاول الوســــــــــــ
نجاز  ن تشــــــــــــــق الطريق نحو الســــــــــــــرعة في إالليزرية ومكتباتها اإللكترونية أ األقراص

األعمال والتوفير في المسـاحة والعمل على نشـر المعرفة بطرق أوسـع وأسـهل. وسـوف  
في   اســــــــــتطاعوايعتمد الباحثون على المكتبيين في تحقيق مطالبهم المســــــــــتقبلية ألنهم  

 .(31)البشرية من نجاح( إليهبما بذلوه من عرق وجهد تحقيق ما وصلت الماضي 
ــباب التي تشـــــجع على ا)ومن ا ــتخدام حافظات األقراص الليزرية ومكتباتها  ألســـ ســـ

ــالـيب العقيمـة التي تتبعهـا بعض المكتـبات في اإلعـارة والقيود التي   اإللكترونـية األســــــــــــ
كتابين على األكثر طوال مدة    تفرضــها على المســتعير, مثل إعارة كتاب واحد فقط أو 

, أو عدم تجديد مدة اإلعارة بحجة  أسبوععلى  دال يزي اإلعارة, أو تحديد هذه المدة بما 
أن هنا  من يريدون قراءة الكتاب, أو الغرامات المالية الباهضــة التي تفرضــها بعض  

باب المكتبات على المتأخرين في رد الكتب المعارة,  وقد يكون لدى البعض منهم أســـــ 
هذا التأخير. ومن بين األســـــــــباب أيضـــــــــًا ســـــــــوء تنظيم المكتبة   إلىأدت  الإراديةقوية  

ــحيحة مما يؤدي في النهاية   ــعها الصـــ ــع الكتب في مواضـــ ــياعها.   إلىوإغفال وضـــ ضـــ
وكـل مواد المكتـبات ـقابـلة للضـــــــــــــــياع, ويحرص الكثيرون من أمـناء المكتـبات ومـديريهـا  

تحت ما يســـــمى )نســـــخ بديلة( أو)نســـــبة    ئهاإخفاعن المشـــــكلة, أو   اإلعالنعلى عدم 
ــاب  ــئنان ه ذلك, وإالفاقد( أو)عجز بالعهد( أو ما شــ ــياع الكتب    شــ ــكلة ضــ الدقة فإن مشــ

ســــــــــــــتخــدام حــافظــات األقراص وإن التوجــه نحو ا. )(32)تعــد تبــديــدًا ألموال المكتبــات(
ن  م  اما لديهجانب   إلىالليزرية ومصــــــــــــــادر المعلومات اإللكترونية من قبل المكتبات  

 

 )31( البنهاوي, محمد أمين : عالم الكتب والقراءة والمكتبات , دار ومكتبة الهالل, بيروت, 2008, ص186
 )32( البنهاوي, محمد أمين : مصدر سابق, ص169 .
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مصــــــــــــــادر تقلـيدية أو التحول الـتدريجي عنهـا نحو الـبديل الجـديد له فوائد جمـة للمكتـبة  
   (33)نذكر منها(:

ــاد في نفقات االاال -1 ــكلها الورقي. وهذا قتصــــ ــراء الكتب بشــــ ــترا  بالدوريات وشــــ شــــ
التزويد    إجراءاتيعني التوفير في الكثير من المصاريف التي كانت تصرف في 

ــحن والنقل ونفقات  وطلب المطبوعات وأجور ال الفنية وكلفة تجليد   اإلجراءاتشــــــــ
 المطبوعات وفقدان المطبوعات وغيرها.

أن تحل  وطرق حفظها وعرضـــها    اإللكترونيةمصـــادر المعلومات   اســـتطاعتلقد  -2
  , الكبيرة منهـا  والســــــــــــــيمـا  ,ورغـبة المكتـبات  مشــــــــــــــكـلة المكـان  للكثير من المكتـبات

ــتفيدين  بالحصــــــــول على أكبر قدر ممكن من مصــــــــادر المع لومات لخدمة المســــــ
 الذين تكاثرت وتعقدت متطلباتهم أيضًا.

الرضــــــا الذي يحصــــــل عليه الباحث نتيجة لهذا التنوع والقدرات والســــــرعة والدقة   -3
 إيجابيًا على المكتبة وخدماتها.  سمما ينعكالتي تتمتع بها الحافظات 

المراجع   من طبيعة عمل أو وظيفة أمين  تقد غير   اإللكترونيةأن هذه المصادر  -4
التقليدية وحولته إلى أخصـــائي معلومات يشـــار  المســـتفيد ويرشـــده في الحصـــول  

 على المعلومات.

ــادر المعلومات اإللكترونية    ويوفر ــة جدًا   اإلفادةالتعامل مع مصـــ من جهة عريضـــ
من المعلومات في موضــــــوع متخصــــــص أو أكثر. وهذا يتحقق بشــــــكل أســــــاســــــي عن  

 ظات األقراص الليزرية.طريق البحث اآللي المباشر في حاف

  األخرى إن زيادة تكاليف صــيانة المباني القديمة لتخزين الكتب المطبوعة والمواد و 
الذي تنخفض فيه تكاليف التخزين اإللكتروني ســـــــــنويًا بمقدار كبير  نفســـــــــه  في الوقت 

%. فمنذ عشـــــــرة أعوام كانت تكلفة تخزين  30ثالثين بالمائة    نحو وبمعدل يصـــــــل إلى 
أقل من تكاليف تخزين    CD-ROMى األقراص المضـغوطة للقراءة فقط  المسـتندات عل

 

)33( جاسم محمد جرجيس و رياض بن لعالم : أساسيات علم المكتبات والمعلومات, مركز  اإلسكندرية للوسائ   

. 32-31, ص2008الثقايية والمكتبات, مصر,   
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ــة تكلفــة معظم أشــــــــــــــكــال المعلومــات في   الكتــب في المكتبــات, وفي الوقــت الراهن قل
الحاســـــــــب إلى حد كبير جدًا وأصـــــــــبحت أرخص بكثير من تخزين األشـــــــــكال المادية 

 .(34)في المكتبة  األخرى 
 
 

  
 
 
 

 (  8شكل رقم )                           (          7شكل رقم )          
 يوضحان  طريقة خزن الكتب في المكتبات التقليدية

 المصدر )تصوير الباحث( 
ن الباحث والعالم أصــــــبح أكثر تخصــــــصــــــًا ودقة فلم يطلب مصــــــادر تقليدية  إلذا ف

شــــكل   مراعاةأتســــعت حاجته البحثية في طلب معلومات أكثر تعمقًا وتحلياًل مع    وإنما
دة أو الوعاء الذي يحوي هذه المعلومات أو الوســـــــــــــيلة التي تحفظ هذه المعلومات  الما

علومات المطلوبة بســــــــرعة من التلف وتؤمن للباحثين والمســــــــتفيدين الوصــــــــول إلى الم
من    للكثيرهذا العصـــــر من تقدم وتطور   هما شـــــهدفي األداء من خالل    تينودقة عالي 

 اً لتطور تنظيم المكتبـات كونهـا عنصــــــــــــــر . وقـد تطلـب هـذا احـافظـات األقراص الليزرـية
زدهار البلد وبســـــــــبب الدور الذي تؤديه في تجميع مصـــــــــادر المعرفة افي تقدم و   فعاالً 

 منها. اإلفادةوتيسير  

 

 )34( عبد الحميد بسيوني : المكتبات الرق مية, دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع, القاهرة, 2008, ص43.
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ــة  اال 2-1-7 ــميمية الخاصـ   ها مكتباتبحافظات األقراص الليزرية وعتبارات التصـ
 Design Consideration  :  اإللكترونية

 Locationالموقع:   -أولً 
تســــــــاع دائرة طالبة بالتطور المســــــــتقبلي نظرًا الماإللكترونية  كانت المكتبة   إذا)    
ومنها خدمة حفظ األقراص الليزرية, فيجب أن يكون هنا  مرونة في الموقع   هاخدمات 

 .  (أحتياجاتها, ووظائفها وخواصهامراعاة مع   ,الخاص بحافظات األقراص الليزرية
إمكانية التشبيك   مراعاةن مختلف النواحي مع  م  اً كما يجب أن يكون الموقع مناسب 

ــبكات المعلومات   مع عدد من قواعد البيانات وبنو  المعلومات العالمية من خالل شـــــــ
 .  Network)(35)شبكة األنترنت    والسيما
حافظات األقراص الليزرية   والســيمايؤدي موقع المكتبة اإللكترونية ومكوناتها   إذن

خالل ذـلك ا , وعلـيه يتوقف ـقدر كبير من نجـاحهـا ومن  دورًا حيوـيًا في تحقيق وظـائفهـ 
البـــد أن تتميز في موقعهـــا  حـــافظـــات األقراص الليزريـــة ومكتبـــاتهـــا اإللكترونيـــة  ن  فـــإ

ــول   ــهل الوصـ التي تتميز    اإليجابياتالموقع يعد أحد    واختيار, إليهاالمناســـب الذي يسـ
ــا ــافيــة والتف عــل مع جمهور  بهــا المكتبــات اإللكترونيــة في توصــــــــــــــيــل رســــــــــــــــالتهــا الثق

ــتفيدين, وعليه فإ الصــــحيح لتلك األماكن ســــيكون أول لبنة في صــــرح   االختيارن المســ
 النجاح.
 
 :  Design Mannerأسلو  التصميم     -ثانياً 

ــاا يتعلق بتطبيق القواعد العل    ــميم نشـــــــــ مية والفنية والتجريبية عن طريق  التصـــــــــ
يـــة  ســــــــــــــتخـــداميـــة والجمـــالالجـــات وتحقيق جوانبهـــا الوظيفيـــة وابتكـــار أو تطوير المنت ا

الضرورية بأساليب   احتياجاتهوتوفير  اإلنسانقتصادية والبيئية بهدف السمو بحياة واال
 وطرق أفضل مما تنتجه له المنتجات السابقة.

 

 )35( همشري, عمر أحمد : مدخل الى علم المعلومات والمكتبات , دار صفاء للنشر, عمان, 2008, ص62.
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وترتـيب وتوليف عـناصــــــــــــــر المنتجـات وتركيـباـته بطريـقة أو   إعـادةوهو يعمـل على  
واص الســكون والحركة ونقل  بأخرى تعبر عن خواصــها عن طريق الشــكل واألبعاد وخ 

االهتمام بكل جوانب    تصــــميم مناســــب للحاجة البشــــرية والبيئة مع  ابتكاروهو   ,الطاقة
. )فيحدد مســاحة المكتبة اإللكترونية  (36)ســتخدامية والمظهر العام والتكلفةالوظيفة واال

  التي تســــــتخدمها. ويختلف  دأو المواحد كبير األنشــــــطة والتجهيزات التي تحتويها   إلى
البرنامج الوظيفي وأســـلوب التصـــميم للمكتبة اإللكترونية تبعًا لحجمها وللغرض المعدة 
من أجله فمن حيث الحجم يمكن أن نجد المكتبات الصـــــــــغيرة, والمتوســـــــــطة, والكبيرة,  

والمكتبات المدرســـــــــــية أو الجامعية,أو الملحقة   حيث النوع هنا  المكتبات العامة  ومن
والمكتبات المتخصـــــــصـــــــة في أحد علوم المعرفة,    ت المتنقلةاكز البحثية, والمكتبابالمر 

ومكتـبات األطـفال, ومكتـبات المراجع العـامـة. وتشــــــــــــــتر  جميع أنواع المكتـبات في أن 
لتخزين    وفضــــــاءعلى المعلومات    طالعلال فضــــــاءالوظيفة األســــــاســــــية لها هي توفير  

 .(37)المعلومات وحفظها(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )36( أحمد عوض :دراسات بيئية , دار نومار للطباعة ,القاهرة ,2002 ,ص273 .
ــر والتوزيع ,بيروت,   ــة  ,دار قابس للطباعة والنشــ ــي , محمد ماجد :أبنية المكتبات العامة والخاصــ )37( خلوصــ

. 14,ص 2000لبنان,  
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 ام حافظات األقراص الليزريةمقاييس اإلنسان واستخد  -ثالثاً 

كان الكتشـــاف خامات حديثة ذات امكانيات عالية في طرق التصـــنيع والقولبة 
تتســـــــــــم تصـــــــــــاميم   أخذتوالتي   حافظة األقراص الليزريةفي اخراج الهيئة ل  ســـــــــــاهمت
مع متطلبات األداء الوظيفي    تتناســــــــــــب  أحجاماالتكوينية   أجزائهافي اغلب   الحافظات

ومدى حركة اليدين واثرها   اإلبصـــــــارمن ناحية زوايا   اإلنســـــــان  جســـــــم  آلليةمته  ءومال
 على العمود الفقري والرقبة.

فـان معرفـة مـديـات وزوايـا االبصـــــــــــــــار من االمور المهمـة والالزمـة في عمليـة  
علما ان زوايا االبصــــــــــــــار عند   والحافظة للحافظةتحديد المســــــــــــــافة بين المســــــــــــــتخدم  

ــعية الجلوس اقصــــى زاوية ت  ــتخدم في وضــ ــتقامة الجذع تبل   المســ ــلها العين مع اســ صــ
(15)  ( 50درجة تحت مسـتوى النظر و)    درجة فوق مسـتوى النظر، واقصـى زاوية

والعين    للرأسمع راحة الحركة   (38تصلها العين عند انحناء الراس الى االمام تبل  )
 وان عملية توسيع مدى االبصار قد يسبب اجهادات وتعب بعد فترة من الزمن.

ــياء التي تضــــــــع ضــــــــمن المســــــــاحة  كما ان العين تســــــــتطيع ان تبصــــــــر االشــــــ
على كل جانب، وان حســاب زوايا االبصــار يتطلب   (45زاوية مقدارها )ب المحصــورة 

ايضـــــــــــــــا االخـذ بنظر االعتبـار مـديـات حركـة الراس التي تعـد مـدى اضـــــــــــــــافي لزاويـة 
ون  االبصــــــــــــــار الفعلية لجعل مداها اكبر ولتتمكن من احتواء المشــــــــــــــهد البصــــــــــــــري د

 .(10,9كما في الشكل رقم ) (38)االضطرار الى االنحناء الزائد

 

 
 

(38)  Julius Panero, marten zelnik (human dimesion and interior space) on imprint of 

Watson- guptill publications , London, 1980, p. 115. 
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والى الخلف  (40اذ يســــــــــــــتطيع الراس ان ينحني الى االمـام بزاويـة مقـدارهـا )
ــنعها الراس عند انحناءه الى  (50بزاوية مقدارها ) ، كما ان مقدار الزاوية التي يصـــــــــ
على محور الرقبة، وتبل  الزاوية على    فضـــــــــــال عن زوايا الراس  (40الجوانب هي )

، تجعل  الحافظةان عدم مراعاة هذه الزوايا في تصــــــــــــميم منضــــــــــــدة    (55الجانبين )
فكلما   اليهايضــــــــطر الى االنحناء بجذعه بزاوية كبيرة للوصــــــــول  للحافظةالمســــــــتخدم  

 (39)كبرت زاوية انحناء الجذع كلما زاد تركيز االجهادات على العمود الفقري.

ســـــاب مدى امتداد راحة اليدين ضـــــروري ليحصـــــر فعاليات العمل داخل  ن ح فإ
الى مـد ذراعـيه ـبدرجـة كبيرة    للحـافظـةالمـدى الحركي للـيدين ـفاضــــــــــــــطرار المســــــــــــــتخـدم  

محاوال الوصول الى نقطة محددة قد يؤثر سلبا على سيطرة وراحة اليد والعمود الفقري 
 د الفقري.فكلما  امتدت اليد قل التركيز وزاد الوزن على العمو 

ــله اليدين عند الحركة بحرية يكون على شــــــكل نصــــــف   اذ ان المدى التي تصــــ
ــى مدى ممكن ان 5.45-  5.40دائرة قطرها ما بين ) ــافة هي اقصـــــ ــم وهذه المســـــ (ســـــ

 
(39) Julius Panero, marten zelnik (human dimesion and interior space), p. 115. 

   (9شكل رقم )

 يوضح مديات حركة الرأس وزوايا األبصار عند الرجال 
( 10شكل رقم )  

 يوضح مديات حركة الرأس وزوايا األبصار عند النساء 
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تغطيـه اليـد عنـدمـا تكون ممتـدة الى االمـام. امـا ابعـد مـدى تصــــــــــــــلـه اليـد عنـدمـا يكون  
كما في   (40)( ســم.21.5-24.0)  العضــد مالصــقا للجذع فتمثل بنصــف دائرة قياســها

 .(11الشكل )

ــات   آخرمن جانب   ــار وابعاد وقياســــــــ حافظة  فان مراعاة مديات وزوايا االبصــــــــ
من خالل   للحافظةمن االمور المهمة والالزمة في تحقيق النظام الشــــــــــــــكلي  األقراص

 .للحافظةعلى القيمة الجمالية   تأثيره

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(40)  Julius Panero, marten zelnik (human dimesion and interior space) on imprint of 

Watson- guptill publications , London, 1980, p. 115. 

 

(11شكل رقم )  

 يوضح المديات التي تصل اليه اليدين إلى األمام
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  نيالباالمبحث 
 

                :األقراص الليزريةحافظات ل التصميمي النظام 
Design system  of CD-

Storages                                               

                                          
 لوظيفة ودورها في النظام الخارجي :شرطية ا 1- 2- 2

employment conditions in the external system role. 

 الليزرية:  األقراصي تصميم حافظات التركيب والتنظيم ف 2- 2- 2

 Organizing and construction of CD- storages design. 

 : حافظات األقراص الليزرية نتاجإفي التكنولوجي  لتطورا 3- 2- 2

Technological development in CD- storages productions.  

 : العوامل المؤبرة في تصاميم حافظات األقراص الليزرية4- 2- 2

 Influent Factors Of CD- Storages Design.     

 المؤبر اللوني والضوئي :  1- 4- 2- 2
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    Lighting & Chromatic Color Influent        

                                        Texture Influent :المؤبر الملمسي 2- 4- 2- 2 

 Transparency:                                             الشفافية  3- 4- 2- 2

                                                                Simplicity : البساطة  4- 4- 2- 2

الرمزية  5- 2- 2 إالدالالت  في  والوظيفيةودورها  الجمالية  النواحي  :     براز 

Indicative Symbolical of functional & aesthetics productions. 

براز النواحي التصـــميمية للحافظات:  م الجمالية والوظيفية ودورها في إالقي2-2-6

The Functional & Aesthetic In Design Sides.                                 

  الخارجي النظام في  ودورها  الوظيفة شرطية 2-2-1
ons in the external system role.employment conditi 

المؤكد   أهم    نأمن  من   ، التصميم  في  طبيعته  عن  النظر  بغض  الوظيفي  المؤثر 
العامة    هيأةال  نأالعامة للتصميم . ومن المؤكد كذلك    هيأةالمؤثرات التي تخضع لها ال

التي تفرضها   للمقومات التصميمية  العامة  تنشأ بداية وفق الحسابات  ألي تصميم ، 
فالنظام الداخلي لحافظات األقراص لوظيفة، وهو متأثر بتلك المقومات بصورة مباشرة .  ا

فلو عرفنا التصميم انطالقا من المفهوم القائل    .النظام الوظيفي  ل ما يمث الليزرية عادة  
 ألداء : ) انه عملية فنية تتم بتدخل اإلبداع في اختيار عناصر وتوزيعها داخل الفضاء  

هنا ال نحدد األفق الخاص بعملية التصميم فقط بل نركز على كون  وظيفة(. فنحن  
التصميم.   العامل األساسي في تحديد  ُثمً الوظيفة هي  التصميمي وهيئته    ومن  شكله 

 
  ــناعي هو)غالف أو ســـطح ال ــفات المظهرية,  هيأةالنظام الخارجي للمنتج الصـ (والذي غالبًا مايمثل جميع الصـ

لجمالي, واألدائي أيضــــــــًا, وكل ما يتعلق بالمتانة واألمان للمســــــــتخدم, فالنظام  والذي يعول عليها في التقدير ا
 الخارجي هو الكل العام, الذي يعبر عن الداخل والخارج معًا. 

    ـــفات الوظي ـية الـفاعـلةو ـفالنـظام الوظيفي وهو مجموـعة من إجراءات األداء الوظيفي اـلداخـلة في نـطا  الصـــــــ
 .Martin E.modell what is system Design, flore press, Denemark, 2005, p.20المصدر 
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التصميم الذي ينشأ في فكر المصمم قد بدأ أساسا لتحقيق    نأالعامة . على اعتبار  
ة جمالية . وتجدر اإلشارة هنا منفعة معينة وأداء وظيفة خاصة به حتى لو كانت وظيف

الوظيفة الرمزية الجمالية تسهم في تطبيق النظام المعقد لحاجات االستخدام    أن  إلى
 اليومي مع الوظيفة العملية . 

نحكم الوظيفة ونربطها    فإننا.  (41) ولو اعتبرنا الوظيفة ) دراسة دقيقة للمتطلبات العملية (
كا أيا  للتصميم  العملية  بالمتطلبات  الن  هنا  حولها،  جدال  ال  حقيقة  وهذه  نوعه،  ن 

العملية للتصميم هي جزء رئيسالمتطل إنها    بات  القول  ومهم من وظيفته بل ويمكن 
 جوهر الوظيفة التصميمية. 

العامة مرتبطان    هيأةالشكل التصميمي وال  إنالقول    إلىووفق الطروحات السابقة نخلص  
الوظيفة بحد ذاتها محدد أساسي    نوا  مباشرة بالمقومات التصميمية للمؤثر الوظيفي. 

تحكم الخطوا األساسية في تصميم المنتج بصورة ال  التصميمية. وهي لوحدها    هيأةلل
في النظام الخارجي مثلما يبدع    اإلبداعأن ذلك ال يمنع المصمم من    إال  . مفر منها تقنيا

شياء معينة  فالقول إنها  مظهر خارجي ألوصاف أ  في مديات وفعاليات النظام الداخلي.
هو تحديد يحتوي على إشارة مباشرة في كون الوظيفة    في نسق معين من العالقات.
نسق   أنلم تكن جزءا منها . سوى    إناألشياء    ألوصافلها عالقة بالمظهر الخارجي  

يفة الجزء التصميمي المكون  العالقات يختلف من بنية تصميمية الى أخرى حسب وظ 
 د هيئته . التي كما سبق القول تحدللكل 

 
,   بغداد,   العرا ,   الداخلي التصـــــــميم في واســـــــتخداماتها  الخامات  اتكنولوجي,    ثابت  محمد,   البلداوي   - (41)

 .37ص, 2003
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ولذلك فان الفنان المصمم عليه    .وباختالف الوظيفة تختلف الخامة ويختلف الشكل)
يدرس متطلبات وظيفة الشيء المطلوب ليضمن التصميم الناجح وليختار الخامات   أن

 .(42) المناسبة ويشكلها بوعي بحيث تفي الهدف منها (
يدفعنا   الذي  هو  القائمة  إلىوهذا  رأس  على  الوظيفة  وضعنا    وضع  يمًا  تصمعند 

. والتصميم بصورة عامة.   الحافظة  هيأة التي تخضع لها  لحافظات األقراص الليزرية,  
ال تقيد المصمم لدرجة الخضوع لها    أن الوظيفة يجب    نإوانطالقا من المفهوم القائل )  

ويجب   الجمالية.  الناحية  يرضي    أنونسيان  جماليا  حال  الوظيفي  الحل  ذلك  يكون 
 هيأةال  فينحاول فهم المحدد الوظيفي وتأثيره    فإننا.  (43)الية عند الفنان (الحاجة الجم

إبداعه وتقلل من القيمة    فيلكي ال يساق المصمم وراء الحاجة الوظيفية بصورة تؤثر  
 الجمالية للتصميم بالنسبة له وللمستفيد من التصميم . 

ال يحدد  الي   هيأةوالذي  ترمز  أن  يجب  ما  على  اعتمادا  تكوينها  الخارجية  عناصر  ه 
, والمنتجات الصناعية بشكل  ودالالتها، كما في تصميم حافظات األقراص الليزرية  

حافظات   ومنها  الصناعي  المنتج  في  الوظيفة  وجود  فلوال  الداخلي  النظام  هو  عام 
من أجزاء وعالقاتها في النظام الداخلي,  األقراص واألساس الوظيفي لها وما يعتمل  

األجزاء   هذه  والثابتةووجود  الحركية  األدائية  ال  ,وأنظمتها  تكونت    ةالخارجي   هيأةلما 
المحيطة بهذا النظام الداخلي. وغاية القول هو أن الوظيفة الداخلية يجب أن تت لف 
مع النظام الخارجي وجميع شروطها بحيث ال يكون هنا  أنفصال بين الكلية الداخلية  

وبحيث ال يكون النظام الداخلي   وعيها وبين الوجود الخارجي الموضوحاالتها ونظم 
أحدهما عن اآلخر وفي حالة عدم توافق متبادلة, بل ينبغي    ين والنظام الخارجي غريب 

   على العكس أن يقوم توافق فيما بينهما, وأن يتكيف أحدهما مع اآلخر. 

 
ــماعيل- (42) ــوقي إســ ــماعيل شــ ــميم الفن:   إســ   ,1999,  القاهرة.  حلوان جامعة.  الفنية الترمية كلية.    والتصــ

 . 48ص

 . 48ص, 1999, مصدر سابق:  إسماعيل شوقي إسماعيل - (43)
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التصميم عندما يحتاج المنتج الصناعي   هيأةوتبرز الوظيفة بصورة مؤثرة جدا في تحديد  
فضاء داخلي أو خارجي ألداء وظيفة معينة . كما في تصميم الحافظات التي    إلى

داخلي )  إلىتحتاج   داخلها. و فضاء  األقراص  لخزن  تحتاج  ت سعة(  برز عادة عندما 
الناقل   إلىالحافظات   أجزاء متحركة لتحقيق األداء الوظيفي األمثل. كما في الحزام 

المس والعجالت  األسطوانية  والروالت  يعمل  للحركة  مميزًا,  الشكل  يكون  وحتى   . ننة 
المصمم الصناعي على أبداع حالة من التوازن بين الشكل والوظيفة مع العناية بالنواحي  

القيم   إضفاءالفنية والقيم الجمالية, قدر العناية بالنواحي الوظيفية للمنتج, ليتمكن من  
ب   الجمالية ا  الكثير ستخدام  اعلى تصاميمه  الوسائل أهمها )  الخام, واللون, من  لمادة 

" قد نتجادل حول أولوية كل من الشكل والوظيفة,  ذلك بقوله:والملمس(. ويوضح فتوري  
. (44) على اآلخر "  أحدهم   عتمادا ليس بمقدورنا أن نتجاهل    اال أنخر,  أحدهما على اآل 

 والعالقة هي ألتزام أحدهما بالتعبير عن اآلخر في بنية تكوينية مؤثرة ومتأثرًا به. 
د يكون النظـام الـداخلي هو الغـالـب ونقطـة االنطالق للنظـام الخـارجي, لكونـه يتمثـل  وقـ 

هنا بالمحددات الوظيفية الممثلة بوحدات األداء الوظيفي, وعلى ســـــــــــبيل المثال أجهزة  
التبريـد )الثالجـات, المجمـدات, المكيفـات(, إذ تمثـل هـذه الوحـدات خطوطـا إرشـــــــــــــــاديـة  

ــوئها الخطوا ا ــمم يحدد على ضــ لعامة للنظام الخارجي, األمر الذي يعد محددا  للمصــ
 .نفسه إبداعيا في الوقت

باآلخر, وهو ما أتاحه التطور    اهمـ ألحدعالقة   الداخل والخـارج ال الربمـا يكون نظـامـ   و 
التقني في عمليات اإلنتاج, والتطور التكنولوجي في عمليات اإلبداع الصــناعي, وعلى  

تطور التكنولوجي في إبــداع وحــدات الكــارت ســــــــــــــبيــل المثــال: أجهزة الهــاتف, ودور ال
االلكتروني, ووحدات المعالجات المصـــــــــغرة, األمر الذي مكن المصـــــــــمم الصـــــــــناعي,  

 
, الثقايية الشــتون  دار, مهدي علي عبد ســعاد  ترجمة,  العمارة في  والتناقض التعقيد:   رومرت,  فيتوري  - (44)

 .37ص, 1987, بغداد
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وبالتكامل مع إمكانيات التطور التقني من تكوين هذه األجهزة بأشــــــــكال ونظم خارجية  
 متنوعة ومتباينة.     

وفق أسس  على  رطتان  فالخارج والداخل منظومتان متكاملتان متالزمتان ومشت   
كل ما في  و  أ الن كثيرا    ؛علمية وتقنية وفنية في أي نظام تصميمي صناعي مهما كان 

كل أو جزء من الخارج قد فرض شرطيته على  و   ,الداخل قد يفرض شروطا على الخارج
  لذلك فالداخل جزء من الخارج فهو جوهر متناوب مستمر  ,الداخل في النظام التصميمي

 .(45)  تج صناعي من حيث الترابط الوظيفي والحجمي والشكليالحضور في أي من 
  

 
ــناعي فن وعلم  ,  هدى محمود عمر. (45) ــميم الصـ ــر,  التصـ ــات والنشـ ــة العرمية للدراسـ ــسـ , األردن,  1, المتسـ

 .59, ص2004
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ــميم حافظات األقراص الليزريةالتركيب والتنظيم ف 2-2-2   Organizing:ي تصـ
storage design -and construction of CD 

فيزيائية    أو ، مفاهيمية  ذات طبيعة معينة   األجزاءالنظام عبارة عن مجموعة من    نإ
وبذلك يركز    خر اآلالبعض    في متبادلة ، ويؤثر بعضها    ترتبط مع بعضها في عالقات

 والعالقات المتبادلة فيما بينها .  األجزاءعلى طبيعة   Ackoffأكوف 
من    إذالهدف من النظام )  أوالغرض    إلى  Sommer Hoftويشير سومر هوفت  

  أو نتائج    إحداثهدف موجه... وال يتضمن الهدف    أو متطلبات أي نظام وجود غاية  
يتعداها    وأحاالت   بل  فحسب،  محددة  وترتيبات  التقدم    إلى تشكيالت  بعض  تحقيق 

النظام من  المطلوبة  للفعالية  العام  هوفت  (46)( والتحسن  سومر  يركز  وبذلك   .
Sommer Hoft  الهدف الموجه للنظام .  أو الغرض  أهمية على 

عملية منهجية لتنظيم الكل ويهدف    بوصفهالنظام    إلى   Arnheimويشير ارنهايم  
 Processعملية  )   بأنه يصف النظام    إذ،  معنى العمل بشكل منظم ومنسق  إيصال  لىإ

جزئيات تتضمن نظمًا ثانوية وتجمع    أو عدة  لتشكيل مواد    متعددةتدخل في مجاالت  
 Complete Homogeneityفي نظام واحد وتحقق حينها حالة التجانس الكامل 

مل مع أي مؤسسة تنظيمية ... وهو  وال غنى عنه في التعا  أساسيايعُد النظام    إذ...  
ضمن الكل لتجنب التناقض والتنافر ... كما يعُد ضروريا    األجزاء ضروري لتنظيم   

  موضوع أي    إن   إذفيزيائيا ...    أو معنى العمل على اختالف نوعه... فكريا    إليصال 
Object   حدث    أوEvent    يقدم بشكل    أن ، لكي يكون له معنى وفائدة فانه يجب

 . Orderly) (47)ق نظامي منس
والمعلومات ومصادرها   اإلنسانبانه "تفاعل منظم يتكون من  أما النظام المكتبي فيعرف  

معينة وأهداف  غايات  لتحقيق  معًا  المرتبطة  المستخدمة  والبرمجيات    ,والحاسوب 

 
( 46 )  -Emery,F,E: Systems thinking, penguin books ltd,harmonds 

worth,England,orth edition,1972.p.148-149 

(47)  Arnhiem,Rudolf: The dynamics of Architctural form,uniy-of California press 

California,1977.p.162 
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تساعد المكتبي على تأدية أعمال مختلفة ومعقدة بأقل    أداة "فالحاسوب هو مجرد آلة أو  
 .(48)دقة أكبر وبسرعة فائقة تزيد عن دقة النظم التقليدية وسرعتهاكلفة ولكن ب 

، العناصر  األجزاءفالنظام هو عملية منهجية متسلسلة ومنسقة لتشكيل مجموعة من  
معنى    إليصال  أو نظم ثانوية ، في كل متجانس ، لغرض تجنب التناقض والتنافر    أو 

منهجية ،    بوصفه عمليةنظام  على ال  Arnheimالعمل الكلي ، وبذلك يركز ارنهايم  
من   المتكون  الكل  على  يركز  وفق     أجزاءكما    فضاًل عنتنظيمية    أنساقمترابطة 

 الغرض من النظام. 
  ، تقدم  مما  العملية    نأيستنتج   ، شيئان  هو  بالنظام  يقصد  والنتاج   Processما 

Product   ،كز  ركزت جميع التعريفات السابقة على النظام كنتاج كلي في حين ر   إذ
 على النظام بوصفه عملية منهجية .  Arnheimتعريف ارنهايم 

تكوين وحدة شكلية يبتغيها المصمم من خالل    أوتحقيق كل    إلىوبذلك يقودنا النظام  
التنظيم إلى تسلسل األداء  يشير   النظاميوفي عملية تركيب البناء  النظام الذي اتبعه.

اء لتحقيق مستوى موحد من األداء  بما يتضمنه من عالقات ربط بين العناصر واألجز 
الكلي، إذ عد التنظيم كونه " مجموعه من المكونات و الخواص التي تتفاعل فيما بينها  

فهو يؤكد  ،  49هدف ما، يتجاوز أهداف كل جزء على حده ضمن الوحدة الكلية "  ازج نإل
يحقق  ل  منها دورًا فاعاًل في الناتج الكلي، ؤدي كلي  معينه،هنا أن لكل جزء خصائص  

التنظيم   يحددها  التي  العالقات  من خالل  للناتج،  الموحدة  األداء  عمليه  في  التوافق 
 البنائي لعالقة كل جزء باآلخر وبالناتج الكلي. 

وأهميــة    ةفــاعلــ   ةفــاعليــة ربط األجزاء في وحــديجري التــأكيــد على أهميــة تحقيق    ذاولهــ 
ــتوى من األدا  ربطها ضـــمن أبعاد النظام المشـــروطة، حيث    ء الفاعل للكل،لتحقيق مسـ

  ةعالق عنتشير عمليه التنظيم هنا إلى أهمية مستوى عالقة ربط الجزء بالكل، فضال 

 

)48(  الترتوري,محمد عوض وأغادير عرفات جويحان :إدارة  الجودة الشاملة في متسسات  التعليم  العالي والمكتبات 

 ومرا ز المعلومات,دار المسيرة للنشر والتوزيع,عمان,2009,ص 182. 
491970.p7.  -Me. Graw Hill Series in management – Systems psychology''De Green, Kenyon. B:'' -   
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حيث نجد عالقة متبادلة الفاعلية بين ما يهدف إليه النظام  ،  ربط األجزاء مع بعضــــــها
إذ يعـــد )    لتحقيق هـــذه األهـــداف أو النواتج الكليـــة.  ةلتنظيميـــ او مـــا تحققـــه العمليـــات  

لذي يهدف إلى ا  و   هو األســـــــــلوب أو المنهج الذي يعتمد عليه في تنظيم الكل،النظام 
" عملية بناء تركيبية  التنظيم  و   للناتج بشـــــــكل منتظم ومنســـــــجم ، ةتحقيق معنى أو دالل

ينة في خصائصها  متباو                 تشكيالت من أجزاء متنوعة  ةنتاج عدإمن شأنها  
)(50). 

من األجزاء تحقق عملـية التنظيم البـنائي لهـا ،    ةوعـ بمعنى آخر يمكن عـد التنظيم مجم
منســــــــــــــجمـة لتتفـاعـل التنويعـات  نظم ثـانويـة أوعالقـات رابطـه لتجزاء في وحـده    إليجـاد
ــتوى موحدمحققة   ــه النظام   اً مســـ ــســـ ــتند إلى ما يؤســـ تخاذ  المن األداء. فالتنظيم هنا يســـ

ي  ت ، الالليزريةلحافظات األقراص   ةن لتحقيق تســـــــــلســـــــــل العمليات البنائي أســـــــــلوب معي 
ــع األجزاء ا  اتحكمه   ةلمتباينة و مدى فاعليتها االدائي مجموعه من القواعد لربط مواضــــــ

نســـــــــــــجام و التوافق الكلي وتوجيه عملية البناء في حالة اال  للتعبير عن المعنى الناتج،
عامل وضــــوح وبســــاطة في   إلضــــفاءحيث يرتبط التنظيم البنائي هنا    لمســــتوى األداء.

، بما تؤديه عالقات جميع أجزاء الحافظةاألداء المدر  لتســلســل فاعلية مســتوى    تســليم
 الربط للناتج الكلي.

تخضــــــــــــــع عمليــة البنــاء التركيبي فيهــا    ةنظــاميــ   بنيــةعمليــه التنظيم  لمن هنــا نجــد أن  
 .لحافظات األقراص الليزريةموحدة    أدائيةوأبعاد   ةتعبيري   ةدالل إلضفاء

ت التي تتخـــذ منهجـــًا لتجميع األجزاء، وهي مرتبطـــة  عمليـــة التنظيم من العمليـــا  وُتعـــدً 
  ةلتحقيق وحدة األهداف الظاهر  الشـرطيةالنظام  وأهدافبعملية البناء الخاضـعة ألبعاد  

 .  التنظيمية  للعملية حافظات األقراص الليزريةومضامينها المدركة في 

 

University of California  – es of Architeetural Form"The Dynami"  ---------------_ 1 

Press –California – 1977,p.162. 



 

58 

 

وتياراتها    صميمية ومختلفة باختالف األفكار والرؤيا الجمالية والت   متعددةوللشكل مفاهيم  
كر  وال شك في أن الشكل ينقاد بصورة أساسية    لطبيعة الف  .التي يعبر عنها الشكل

المصمم    يبرزهي  ، أو تبعا لطبيعة المهمة أو الدور الذالمعبر عنه في العمل التصميمي
تخذ أشكاال مختلفة  االزمان نجد النتاج التصميمي قد ا، فمنذ أقدم في عمله التصميمي 

 .  ة من حيث الفكر السائد لكل مرحلةختالف مراحله التاريخي تبعا ال 
في حين    اقتصادية  ألسباب  ت التصميمية نزعة مطابقة للطبيعة شكال النتاجاأ  تاتخذ

النزعة   هذه  تلك    أشكال  إلىتغيرت  وراء  يقف  الذي  الفكر  نتيجة الختالف  تجريدية 
 .(51) النتاجات 

لوسيط المادي التي يتضمنها العمل،  ومن معاني الشكل هو تنظيم وتركيب عناصر ا
.  (52) والخطوا  األنغاموتحقيق التركيب واالرتباا المتبادل بينها ، فعناصر الوسيط هي  

ضعها في العمل كل بالنسبة  والشكل لفظ يدل على الطريقة التي يتخذ فيها العناصر موا
خدم لفظ الشكل خر ، وكثيرا ما يستآليقة التي يؤثر بها كل منها في اخر وبالطر آلإلى ا

للداللة على نمط محدد معين من التنظيم كما في النماذج الشكلية التقليدية مثل تركيب  
 .  قراص الليزريةحافظة األأجزاء 

الصياغة  ف إذن هو  العام    هيأةال  ماأالمادة .  أو للجسم    األساسيةالشكل  المفهوم  فهي 
تدر  بمجموعها وليست  للشكل، وهو حسب النظريات مجموعة العناصر المتراكبة التي  

له  (53) تجمع عفوي   ألينتيجة   متراكبة    أشكالمكونة من مجموعة    هيأة. فكل منتج 
المنتجات    أنواعالتي تتيح لنا التعرف على  و لبناء المفاهيمي للعمل التصميمي  تمثل ا

 
، دار الكـتا    1، تر ، د.فتاد زكرـيا ،مر، احـمد ـخا ي ، جالفن والمجتمع عبر الـتاريخ ـهاوزر ، ارنوـلد : -  (51)

 .24, ص 1990العرمي للطباعة   والنشر 

ــتولنتز،جيروم :   - (52) ــر،بيروت،،النقد الفنيســ ــات والنشــ ــة العرمية للدراســ ــســ ,  1981تر،د.فتاد زكريا،المتســ
 .34ص

ــوا : - (53) ــكلة    مولنار، فرانسـ ــيةالوحدة والكل المشـ ــاسـ ــكيلية األسـ ــفوت، في الفنون التشـ ، تر،نجدي فتحي صـ
 .79,ص 1982مجلة فنون عرمية،   
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تفاصيلها   في  تختلف  والتي  الهيئات  هذه  مكونات  وتفاصيل  خصائص  خالل  من 
تعبر عنها الخطوا    أساسيةدركه حاسة البصر من صفات  التكوينية على وفق ما ت

لهاالخارجية   الداخلي  البناء  عملية  تحدد  وترتبط  (54) التي  في    األشكال.  والهيئات 
. حيث يدر  التصميم  (55) وأجزائهالتصميم من خالل التنظيم الكلي للتكوين التصميمي  

من الوظيفة المصممة  وفق مقاييس جمالية وفنية تؤ  واألشكالكترتيب وتركيب للهيئات  
مع بعضها البعض لصياغة    شكال األيتم تركيب    إذ الهدف المطلوب...    إلى لها للوصول  

 ( 57) وعمودية  أفقية. في حين يتم تركيب الهيئات بشكل سطوح  (56) التكوين التصميمي
 . األبعادمجسمة ثالثية  هيأةلتكوين 

وال الشكل  ارتباا مفهومي  تقدم،  مما  بمستويات      Form & Shape  هيأةيتضح 
بالمستوى الكلي والجزئي للتصميم من    األول يرتبط    إذ مختلفة من التصميم،   والثاني 
 للسطوح .  األبعادوالثنائي  األبعادخالل التكوين الثالثي 

متال   ال  هيكلي في التصــميمبين مفهوم الشــكل والتنظيم للبناء ال العالقةإذ يعد تطابق  
غير قابله للفصــل  عالقةا على اآلخر في  يعتمد أحدهم  ةكل منهما خصــائص مشــترك

بينهمـا ، فالتنظيم يعمـل على تقويم الشــــــــــــــكـل وهو يحـتاج إلى ما يدل علـيه، فنجـده هـنا 
يصــــعب فصــــل أي منهما     اآلخر ويجســــده في ناتج فيعالقة تبادليه يؤثر كل منهما  

التي   إذ عد الشـكل "الحصـيلة  أو إدراكه على حده . وهما بالنتيجه هدف وناتج للنظام،
 

 .184,ص 1982  ،دار دلفين للطباعة والنشر،ميالنو،2،جعلم عناصر الفنعبو, فرج :   -(54)

                                   الشــــــــكل والجمال، الخصــــــــائص الشــــــــكلية قياســــــــها واثرها على  :  جلبي ، شــــــــوان عبد الخالق - (55)
، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الهندسة المعمارية ، الجامعة التكنولوجي  ،بغداد الستجابة الجمالية

 .9, ص 1998،

 .194, ص 1985،مكتبة اليقظة العرمية،بغداد،مبادء الفن والعمارة:  إحسان شيرزاد،شيرين - (56)

(57) -  Ardalan , Bakhtiar , L: The sense of unity,Apubication of the center for Middie 

Eastem studies,the university of Chicago press, 1979.p.33. 
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أي أنه جمع لعدة عناصـــر والبد أن تكون    ،ةر عنها االتحاد بين عناصـــره مجتمعيســـف
ــكل هو   ــر، وطابع الشـ ــر"  نتعبير عفيه هذه العناصـ   ،(58)كيفية االئتالف لهذه العناصـ

لتحقيق التوافق ،  ئـه في توجيـه عمليـة التنظيم وتحـديـد عوامـل بنـاؤدي دورًا فـاعالً فهو ي 
 .حافظات األقراص الليزريةو منه في  المرج   لمستوى أداء معين

بمقتضى    أجزاؤهتتخذ    إذ  , ن نظام العالقات الموجود بين العناصر يمثل بنية التكوينإ
ويهدف    األجزاءالمطلقة للكل على    األولويةرابطة االلتحام وهو نظام يعتمد على مبدأ  

يير في العالقات تحقيق الوحدة الداخلية واالنتظام الذاتي على نحو يؤدي فيه كل تغ  إلى
هذا المجموع الكلي    أن   المعبر عنه  نموذج تبدل اال   إلى  ومن ُثمً   ,تغير في النسق   إلى

 . (59) نظام دال على معنى بمنزلةللعالقات ينطوي على داللة فهو 
دراسة   وتقع  النظام الوحدة الشكلية  وُيعدً   األجزاءالتركيب في التصميم فيعني تراكيب    ماأ

قضايا نفسية    إلىالبعد النفعي والداللي، ويتطلب هذا التطرق    ي فالمعنى ضمن المفهوم  
وشخصية. فالمعنى في المفهوم التركيبي، بتركيب النظام، هو المحصلة الناتجة من  
عالقات األجزاء التي يبينها المتلقي بفعله الذهني، مما يتيح دورا للمتلقي في االستقبال  

زاء يصبح فعال فرديا يعتمد على وعي المتلقي  وبناء المعنى ، فإيجاد العالقات بين األج 
 وفكره من دون اشتراكه مع آخرين. 

بين   العالقة  التوجه موضوع  هذا  إلى  والدراسات  الطروحات  من  الكثير  تطرقت  وقد 
التغير التركيبي في النظام ودور المتلقي في االستقبال في ضوء االعتماد على مؤشرات 

التركيب  بتغالمتغيرات  المتعلقة  النظام  ية  تركيب  التأويل. ير  لذاتية  مجاال  تفسح    التي 
  إدراكهعملية تنظيم التصميم من خالل االستعانة بعملية    إلى  Scottوتطرقت دراسة  

افتراض   محاولة جعل التصميم فعاال حركيا ال يؤخذ من وجهة نظر    أنوذلك على 

 
,  1986, 2مير علي , دار الشــــــتقن الثقايية, العرا ,  ,ت,ســــــ  الحســــــاس بالجمالســــــانتيانا, جورج :  (58)

 .120ص

( 59 )  -  Broadbent,Geoffrey,Bunt,Richard and Gencks,carles: Sign,Symbal and 

Architecture ,John wiley and sons ,chicheston,1980.p.190. 
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ذلك   ىإلمن وجهة نظرتنا الخاصة    أيضا مع بعضها في الكل ولكن    األجزاءوضع  
 الكل. 

  إلعطاءالعالقة بين الشكل واآلخر )الجزء والكل(    أحكام  Scott  رأىوفي ضوء ذلك  
تصميم    إلعطاءنمط العالقة بين الجزء والكل هو العامل المحدد    َعدً   إذتكوين موحد،  

اذ يصبح من الضروري االبتعاد عن التطبيق البسيط لتلك العالقة ، لتعمل    ,حركي 
 . من خالل تحقيق التنويع ضمن الوحدة (60) االدراكيةعلى تطوير قابليتنا 

إنها    أنفيرى    Chingأما   أساس  على  والفضاء  للشكل  األساسية    مبادئ العناصر 
تعد    أنهاالى    Ching  وأشارللتنظيمات يتوقف عندها الوقت والحواجز الحضارية ،  

 مصادر إلنتاج ترابطات وعالقات ومستويات من المعنى جديدة. 
لموضوع العالقة بين التغير التركيبي للنظام    Chingاسة التي وضعها  وفي ضوء الدر 

التي تقلل الفعل الذاتي في    األساسية  األشكالودور المتلقي في االستقبال ، طرحت  
. وذكر انه يمكن القيام بتغييرات (61)التي تمثل المربع والمثلث والدائرةلبساطتها    إدراكها

من خالل   إدراكها، وتحقق الفعل الذاتي في   كانيةأمتعطي  أشكال إلىعليها لتحويلها 
على   الممكنة  عد  األساسية   األشكالالتغيرات  التغير  التي  عالقة  لقياس  موشرا  ها 

 التركيبي للنظام ودور المتلقي في االستقبال . 
يتضح مما تقدم ومن خالل الدراسات والطروحات لهذا التوجه في طرح متغيرات تركيبية  

يب النظام لها عالقة بدور المتلقي في االستقبال يمكن اعتمادها في  متعلقة بتغير ترك
 . تصميم حافظات األقراص الليزريةبناء  

ء مدخال رئيسا لتنظيم جميع القوى الداخلة الذلك يمكن أن تعد العالقات الرابطة لالجز 
، وذلك بتحكمها في عمليات الشد المتبادلة بين هذه  للحافظات  في البناء التصميمي

،حيث عدت العالقات للحافظاتأسهامها في وضع الهيكل البنائي  عن  قوى، فضاًل  ال

 
ــميم  أســــس:  جيالم  ســــكوت،رومرت - (60)   يوســــ ،دار  محمود مدومح  إبراهيم محمد الباقي ،تر،عبد3، التصــ

 .30 ص, 1994والنشر، للطبع مصر   نهضة

(61)  -,space,order,ven nostrand reinhold,London  Architecture,from Ching,F:

,1992.p.55  
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ل منها نظاما  النظام مع بعض بالشكل الذي يجع   أجزاءكونها " كل ما يعمل على ربط  
 .(62)نافعا "

  والبتكار،  األجزاءمؤشرا لتحديد مواضع   لتصميم الحافظاتالتنظيمية    األهدافذا تعد  ل
التنظيمية وفاعليتها لتحقيق وحدة    الى القواعدبعض استنادًا     نظم وعالقات ربطها مع 

 .األداء
 
ــي   2-2-3 ــوجـ ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ ــور  ــطـ ــتـ ــي  الـ ــاجإفـ ــتـ ــراص   نـ األقـ ــات  ــظـ ــافـ حـ

ــة ــزريـ ــيـ ــلـ storage  -Technological development in CD:الـ
productions. 

مميزاته، فقد غزت معطياتها تفاصيل    وإحدى التكنولوجيا سمة من سمات عصرنا    ُتعدً 
 أنهامجاالتها وتتقدم في كل يوم مستثمرة االكتشافات العلمية المذهلة. والشك  الحياة ب 

تو  التي  المعضالت  على  التغلب  في  الفعالة  الوسائل  التطور.  إحدى  عمليات  اجه 
الفعاليات    فالتكنولوجيا من  كبيرًا  قدرًا  مضامينها    اإلنسانيةتعني  العلمية  التساع 

لسائد للتكنولوجيا بين الشرائح االجتماعية الواسعة فالمفهوم ا  ,واالجتماعية واالقتصادية 
يمت   الباحثين    لةلآلهو كل ما  التطبيقات    بأنها واستعماالتها بصلة. ويعرفها بعض 

التكنولوجيا    إنابعد من ذلك ليقول    اآلخر العملية للنظريات العلمية. ويذهب البعض  
واألدو  والمتاحة  المتراكمة  والخبرات  المعرفة  من  مجموعة  المادية  هي  والوسائل  ات 

أو وظيفة في مجال حياته    في أداء عمله  اإلنسان  التي يستخدمها  واإلداريةوالتنظيمية  
المجتمع،    ية سواء أكانت على مستوى الفرد أمالحاجات المادية والمعنو   إلشباعاليومية,  

يرتبط  ويجب التفريق بين مفهومي التكنولوجيا والتقنية, فاألول يتمثل بالمعرفة الفنية و 
بالعمليات ذات العالقة بالتعامل مع التقنية من أجل النتاج وتحسينه والمهارات ذات  

شيء ما, وهو أيضًا مجموعة    إلنتاجالعالقة, أما الثاني فهو المكائن والمعدات الالزمة  
. أما مصطلح تكنولوجيا  اإلنتاج تستند إلى معارف علمية تستخدم في    طرائق منهجية

 
,  2001, 1, دار الفكر للطباعة والنشــــــــر, الردن, عمان,  الدارة نظريات ومبادئمهدي حســــــــن زوليف:(62)

 .52ص
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النشاطات الخاصة بإنتاج وتشغيل وتخزين ونقل ومعالجة ونشر  المعلومات فيتضمن  
 (63) المعلومات.

السيطرة عليها    اآللةالتكنولوجيا هي كل ما يخص    إذن والمنظومات وآلياتها وطرق 
وتنظيم تطبيقات معطيات العلوم المختلفة في أطر المفاهيم االجتماعية واالقتصادية  

العلم    أنعلم والتكنولوجيا ، ولكن يفترض عادة  والبيئية. وليس من السهل الفصل بين ال
والبرهان    إلى يهدف    باألساس المالحظة  الحقيقة عن طريق  الحقائق  و كشف  تنظيم 
مبادالعال  وإدرا  شكل  في  وصياغتها  بينها  تعنى    , قوانين  أو عامة    ئقات  بينما 

المباشر بالتطبيق  تج(64) التكنولوجيا  بطرق علمية  يؤدي  فالتكنولوجيا هي عمل  عل  . 
البيت ،    أو المختبر    أوكفاءة في أي من مجاالت الصناعة    أكثرالتصنيع التطبيقي  

 .(65)أي هي تصنيع العلم
ولكن ربط التكنولوجيا بالعلم حالة ليست مستمرة وال ثابتة، فقد بنى المجتمع البشري  

الحدس من   يقترحه  اعتمادا على ما  الحجم والتعقيد  تكنولوجيا هائال في    أفكاركيانا 
اعتماد محاوالت    زمنية طويلة، ودون   مدةخطأ خالل  وال  بالتجربةامة تثبت فاعليتها  ع

تطويرها.    أو منظمة لمسألة موضوعية او كفاءة ما متبع منها بهدف تحسينها    أو جادة  
لفظة    وإنمالذلك فان التكنولوجيا هي ليست ظاهرة العصر الحديث كما يتوقع البعض،  

 .اإلنسانالجديد، ولكنها كفعالية ذهنية تنفيذية قديمة قدم  التكنولوجيا هي الشيء الوحيد  
فسح المجال    وقد  للمصطلح  الحديث  الظهور  بالمخترعات    إمكانية   أمامهذا  ربطها 
ألنترنيت( في  كاألتصال عبر األقمار الصناعية وأستخدام الشبكة العنكبوتية )االحديثة  

التي غيرت معالم الحياة  ,  وربطهابأجهزة الحاسوب المحمول  الحصول على المعلومات
 

, دار المســــيرة المعلومات والمكتبة المدرســــية  ومرا زالتكنولوجيا الحديثة  إســــماعيل : الصــــوفي, عبد هللا  (63)
 . 84, ص2005للنشر والتوزيع, عمان, 

 .95, ص 1990،دار المعارف،نظريات وقيم الجمال المعماري  حموده ، الفت يحيى : - (64)

جمعية عمال   ،اإلسـالميةتبة النهضـة  ، منشـورات مكالتكنولوجيا في عالم متغيرجرار ، د.عادل احمد :   - (65)
 .123, ص 1981، عمان ،   1المطابع التعاونية،  
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في   اإلنسانتحل محل    أن  اآلليةاستطاعت المكننة  ف.  (66)البشرية في العصر الحديث
ما يميز    أهمالكثير من المهام ، فقد زودتنا بمنتجات كثيرة وبزمن قصير ، ولكن    أداء

في    أصبحت التي  وظيف التقنيات الجديدة في حينها  هو ت   المدةتلك المنتجات في تلك  
نحو متواز    اد متزايد في تقدمها نتيجة سلسلة من االبتكارات التقنية التي حدثت علىطر ا

بلدان   وفي  خاص،  بشكل  بريطانيا  الصناعية    األساليبلتتحول    ، أخرى   بية و أور في 
. فنالحظ التسارع  (67) اآلليةالواحدة تلو األخرى من اعتماد العمل اليدوي أي استخدام  

التك  التطور  في  النسبي  وظهور  الزمني  الصناعية  المتغيرات  جسدته  الذي  نولوجي 
ومن ثم الحقا المتغيرات الشكلية المظهرية    ,المنتج  أدائيةالمتغيرات الواضحة على تطور  

المنتج الناتجة عن السلو  التقني الموظف فيها. وهذا ما شجع الكثير من    هيأةعلى  
واكتشاف مواد جديدة  المزيد من المنتجات    وإنتاجالمصممين الصناعيين على تصميم  

الوظيفية للمنتج بل    األدائيةالسلو  التقني لم يحدث في    أنحديثة، حيث    إنتاجوطرق  
بدأت تبرز خامات جديدة بديلة    إذوحتى الخامات المستخدمة فيه،    إنتاجه  أسلوبفي  

التي أسهمت في تطور  طويلة     لُمَدةتحل محل الخامات التي كانت سائدة في التوظيف  
   لصناعي.المنتج ا

حفظ المعلومات في المكتبات    وبدخول التكنولوجيا الحديثة عالم المعرفة بدأ تغير وسائل
مجموعة حافظات لتقراص   تحتوي من خزانات ورفوف للكتب إلى مكتبات إلكترونية  

مواد   إلى  المطبوعة  المواد  من  مجموعة  من  المكتبة  مقتنيات  تحويل  وبدأ  الليزرية, 
التي    CD-Romألقراص الليزرية  ا وعية ألكترونية يطلق عليهاخزنة في أإلكترونية م

زء من عملية  وأن تقدم خدماتها كج   إليجاد بيئة تربوية غنيةتحفظ وتنظم داخل حافظات  
من  التعليم الهدف  ليتحقق  للمكتباتو التكن   إدخال,  الحديثة    اإلنتاج  إدارةوهو    ,لوجيا 

 
(66)  -  : نــــاهي  ــرة  الخفــــاجي،طــــالــــب  المعــــاصـــــــ النــــاميــــة  المجتمعــــات  تطور  في  والتقنيــــة  العلم  ،دار                                دور 

 .8, ص 1992الحرية للطباعة،بغداد،

،دار الطليعــة للطبــاعــة  لعــالم الثــالــث والتحــدي التكنولوجي العرميا  محمــد عبــد الشـــــــــ يع، ييســـــــــى :  -  (67)
 .50-48, ص 1985والنشر،بيروت،
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لشكل والكم والنوع الالزم لتحقيق الفائدة  وتنظيمه وتقديمه للباحثين با  لفنسانية الفكري  
شكل  ب   اإللكترونية القصوى من خدمات دقيقة وسريعة للمعلومات, وأن تعنى المكتبات  

المعلومات بتطوير وسائل حفظ  إرئيس  الليزرية  نتاج  , من خالل  لتقراص  حافظات 
بفاعلية  على توظيفها    المالكات, وتدريب  استخدامهاوتوفير أجهزتها ومتابعة    الحديثة 

التعليمية, وتوفير فرص تبادل   العملية  التعلم   اآلراء في  والخبرات بينهم وتنمية مهارة 
للمتغيرات  ونظرًا  للمستفيدين.  الحديثة  والمعلومات  المكتبية  الخدمات  وتقديم  الذاتي 

  اتكنولوجي   والسيما  يالتكنولوج الكثيرة في المعرفة والنمو السريع للنظريات العلمية والتقدم  
وفي سبيل تعلم أفضل وعلى    ,تجاه العلمي وأساليب ونظم التعلم المختلفةلمعلومات واالا

أوسع,  في    نطاق  التوسع  الضروري  من  المعلومات    اتكنولوجيمن    اإلفادةأصبح 
الوسائل التعليمية جميعها لنقل الخبرة وبكل دقة وعمق وزيادة المعرفة من    واستغالل 

البدائل الناجحة لحفظها, فمنذ الربع    وإيجاد مات  خالل تطوير وسائل حفظ هذه المعلو 
وظهرت معها    CD-Romاألخير من القرن العشرين ظهرت أوعية األقراص الليزرية  

ستيعابها وحفظها, ووضع اإلجراءات الفنية المناسبة لها أسوة بباقي أوعية  الحاجة ال
بتطورات    ,المعلومات األقراص  على    سيماوالمتسارعة    ةتكنولوجي فقد مرت حافظات 

ساعدت في عملية تكوين   متعددةإذ وظفت وسائل   , صعيد األنظمة الشكلية والوظيفية
لها من   الشكلي  التكوين  التحكم في  الحافظات فيمكن  أنظمتها  خالل  وتشكيل  تغيير 

شبية أو معدنية أو بالستيكية  تكون الحافظات مصنوعة من مواد خ   الداخلية, وعادًة ما 
أكثر من خامة. فكانت الحافظات في بداية نشأتها تعاني من  تشتر  في  أو  أو جلدية  

الشكل ومحدودية  العمل  في  وبطء  الكبير  األشكال    اتخذتفقد    ,الحجم  تصاميمها 
  وتم تصنيع معظم أجزائها من خامة واحدةواألسطوانية  الهندسية المربعة والمستطيلة  

األقراص في داخلها بشكل    وتوضع   , أو القطعة الكاملة  الُمجًزأة ومجهزة بطريقة الُقطع  
أرفف أو في خانات متعددة. ولم يكن يحوي هذا النوع من الحافظات على أي عملية  

 (. 15,14,13,12وكما موضح باألشكال ) إلكترونيةميكانيكية أو 
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( حافظة أقراص 13ذات قطع خشبية مجزئة/ شكل رقم )راص ليزرية ( حافظة أق12شكل رقم )

 ليزرية بالستيكية ذات قطعة واحدة المصدر ) تصوير الباحث (.
 

 

  
 
 
 
 

 أقراص ليزرية ذات قطع بالستيكية مجزئة  ( حافظات15,14شكل رقم )
 المصدر )تصوير الباحث(

 
فالتقنية أدخلت أنظمة    ,ن عليه ولم يقف التطور عند نقطة بل زاد بدرجات أكبر مما كا

صممت بوابة الحافظة بشكل جرار  إذ    ,فمنها ما يعمل وفق أنظمة ميكانيكية   ,متنوعة
الليزرية األقراص  من  كبير  عدد  بداخله  فتحه  ويت   ,يحفظ  النابض  ب م  على  الضغط 

javascript:popup_img('Uploads/Products/4459_41_156_336.jpg')
javascript:popup_img('Uploads/Products/6403_41_142_418.jpg')
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البوابة إلى الخارج بشكل عكسي  الحلزوني يقوم بدور دفع  يسهل من عملية  ف  , الذي 
كذلك سهولة حمل الحافظة إلى أماكن مختلفة كما موضح    , قراص الليزريةتداول األ

  (.16,17)  األشكالفي 
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لألقراص  حافظات (17,16شكل رقم )
 الليزرية ميكانيكية العمل 

 المصدر )تصوير الباحث(
 

نظمة  على صعيد األ  والسيمامتسارعة    ةتكنولوجي شهدت تصاميم الحافظات تطورات  و 
مكانية حفظ  إ   واحد وهي   أنموذجندماج ثالث تقنيات في  جية, فيأتي االداخلية والخار 

رقمية  آ  وتسلمهااألقراص   شاشة  بواسطة  القرص  رقم  وعرض    إلكترونياً وتعمل    ليًا 
 (.21,20,19,18)  األشكال سهولة نقلها كما في    فضاًل عنبواسطة محر  كهربائي,  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 الكترونية العمل  يزريةللاقراص لأل ( حافظات19,18شكل رقم )

 المصدر )تصوير الباحث(
 

http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/b62b/zoom/
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 لألقراص الليزرية تعمل الكترونياً  ( حافظات21,20شكل رقم )

 المصدر )تصوير الباحث(
ليه بأن هنا  تقنيات مؤثرة في تشكيل الحافظات وحركتها  إنستطيع تلخيص ما تطرقنا  و 

شكل الحافظات   فيمن حيث كونها محتواة ضمن الوسائل المحركة لها وتقنيات مؤثرة  
بها فتؤثر   طبيعة    فيوحركتها من الخارج, ونعني بها المحيط الخارجي الذي يحيط 

متعددة من التقنيات    اً ثرة من الداخل فهي تشمل أنواعتشكيل الحافظات. أما التقنيات المؤ 
  أوتوماتيكي حيث تتم عملية تحريكها يدويًا أو    ,التي تحر  أوعية حفظ األقراص الليزرية
 أو بواسطة الدفع والسحب )ميكانيكًا(. 

ف على  إلذا  الليزرية  األقراص  حافظات  من  ت و   تشهد  التي  اختالفهان  الكثير  شهد 
التقنية التي    ةمنقاد التغيرات المظهرية   وفق أساليب التطور التقني وفاعلية التصاميم 

حتواء  ليه المصمم وأساسه الغنى في االإ( الذي يلجأ  Varietyظهرت من خالل التنوع ) 
وبشكل    يسهمختالف في صفاتها ضمن العمل التصميمي مما  والتوليف للعناصر واال

نتباه دون أن يؤثر في  ها شد االكلية أو حركية ناتجة هدفكبير في تأسيس معالجات ش
سًا يرتبط بوجود الوحدة وهما يرتبطان على حد سواء  اوحدة الشكل, بل أن التنوع أس

 . للحافظة يالداخل التصميمي بالفضاء 
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 العوامل المؤبرة في تصاميم حافظات األقراص الليزرية 2-2-4
Storages Design -Of CDInfluent Factors   

( محاولة جعل  CD-Storagesم حافظات األقراص )تؤثر بعض العوامل في تصمي 
               بالحافظات مالئمة لتداء المطلوب. هذه التصاميم الخاصة 

 ومن هذه العوامل : 
 

 المتثر اللوني والضوئي: 4-1- 2-2
 Lighting & Chromatic Color Influent 

, وأن أعراف اللون  في التصميم لما لها من معاِن على مقاييس مختلفة  ر ي ث تألتلوان  
اتختلف من مجتمع آلخر, والدالال جتماعية  ت على وظائف األلوان ضمن سياقات 

 وثقافية مختلفة تكون متناقضة.
نفسه هو ما  فإنوهكذا   اللون  بل طريقة    ليس  الوظيفة,  تحقيق  فقط في  يعتمد عليه 
 .(68) عن المعيار ودرجة تقبله انحرافه
األحمر    ن كاللو األلوان األساسية  تعطي انجذابًا نحوها    األلوان التي رتباا تأثير  فمثاًل ا

والرموز ولوحات    التأشيراتفي تصميم حافظات األقراص في تعريف  أو اللون األزرق  
مما يساعد المستفيد في سهولة    اإلضاءةالمفاتيح, كما يتداخل تأثير اللون في مكون  

 أستخدام الحافظة وقراءة المعلومات والدالالت بوضوح.
العملية    وفي في  أساسيين  عنصرين   ولكونهما  واللون  الضوء  مع  التعامل  سبيل 

ق من أجل تدعيم العمل التصميمي  التصميمية يجب التعامل معهما بحذر وتخطيط مسب 
نهما سيعمالن على تقويم العمل  جرى العمل وفقًا لتخطيط مدروس, فإما   وإذاغنائه. وإ 

بمستوى شمولي ير   وإن. )(69)التصميمي  بعالقة  الضوء  والملمس  اللون  بكل من  تبط 
  ,ن أن يرفع من قيمة اللون أو يخفضها حسب قوتها وزوايا سقوطهاكحيث أنه يم   ,وثيقة 

أن   الصناعية, وعليه  للمنتجات  التصميمية  األنظمة  مع  يتعامل  الصناعي  فالمصمم 
 

(68)  Long, Jon, "Creating Architectural Theory", the Vole of the Behavioral sciences in 
Environmental Design, Van no strand Reinhold Company, New York, 1987. P, 208 . 
(69)  Koenig Soberer O.H.,and There's: Manual of Tropical Housing and Buildings, part 
1, Climatic Design , Longman ,1974,p.117 . 
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المنتج, فالضوء الطبيعي    هيأةضهار  إل   الطبيعية واإلصطناعية  اإلضاءةيدر  أنظمة  
حسب أشكالها   اإلضاءةيمتلك خاصية محورية معتمدة على أسلوب توزيع منافذ دخول  

 . (70)وعددها كأن تكون أحادية أو متعددة تأثيرية(
تساعد  فاللون    إذاً  النظرية  الناحية  من  فدراسته  التصميم,  في  المهمة  العناصر  من 

ها تصاميم حافظات  ومن  , األلوان المناسبة لتشكال المراد تصميمها  اختيار المصمم على  
اذ ان توظيف األلوان الباردة او األلوان الحيادية لها    اإللكترونيةاألقراص ومكتباتها  

عند الناحية الجمالية للحافظة    فال تتوق, والشك أن أهمية اللون  المستخدم   في نفس  تأثير
 التي تمنحها المتعة الحسية والذهنية.  اإلبداعيةفحسب بل أنه يولد الحاالت 

 

 :   Texture Influentالمتثر الملمسي  4-2- 2-2
تمثل هذه الخاصية التعبير الذي يرتبط بحاسة اللمس ويدل على الخصائص السطحية,  

عن طريق    إدراكهاولكل مادة خصائصها الملمسية التي تميزها عن غيرها والتي يمكن  
يم ثالثي  . وفي التصم (71)الجهاز البصري أواًل ثم التحقق منها عن طريق حاسة اللمس

الملمس خليطًا من   الملمس والناتج عن    اإلحساساألبعاد يشكل   اإلدرا  الناتج عن 
 .(72)البصري 
التي تتغير بتغير المسافة نطباع الذهني ضمن حالة محسوسة ماديًا,  لك يمثل اال وهو بذ
 .(73) تجاه الضوء الساقط والمنعكسوقوة وا

وأن الضوء يؤدي  ة والخشونة,  لوصف السطح من حيث النعوم  لما يستعموهو غالبًا  
 وانكساره  وانعكاسهمتصاصه  القيمة الملمسية للسطوح من خالل اظهار  دورًا كبيرًا في إ

 

ــاس بالعمارة, ترجمة رياض روفائيل, مطبعة الجامعة التكنولوجية, بغداد, 1986,   ــين :  األحســـ ــموســـ )70( راســـ

.185ص  
 )71( عبد الفتاح رياض: التكوين في الفنون التشكيلية  , 2, دار النهضة العرمية, القاهرة, 1996, ص68 .
ــتوفر:  يوطوميــا تجرمــة اللون  ,تر, مركز الترجمــة والتعريــب,الــدار العرميــة للعلوم, بيروت,   )72(  بيرون, كريســـــــ

. 294, ص1989  
ــلة عالم المعرفة, الكو يت, 1987,   ــلسـ ــوير, سـ ــلمان: العملية اإلبدايية في فن التصـ ــا ر عبد الحميد سـ )73( شـ

. 48ص  
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وتشتته عن تلك السطوح, فالمصمم الصناعي يفكر بالسطح الذي يسقط عليه الضوء 
  فإن أوعية حفظ المعلومات  .(74) كان ناعمًا أو خشنًا أو مصقواًل أو غير صقيل  اذافيما  
لها قيمة ملمسية ناعمة نستدل عليها من خالل    CDبالقرص الصلب    ى ما يسمأو  

 الضوء الساقط على أسطح القرص الليزري. انعكاسات
اال   اإلدرا يتكون  و  نتيجة  للملمس  البارزة  العام  األجزاء  بين  تكون ختالفات  من    هوما 

خلفيته دورًا مس و وتؤدي عملية التضاد في اللون بين بروزات المل)ظالل على الخلفية.  
 . (75)(ستيعاب البصري لملمس بدن الحافظةكبيرًا في عملية اال

فأن   األساس  هذا  ينشبالملمس    اإلحساسوعلى  اال  أال  خالل  من  تصال  بالضرورة 
المباشر بين المنتج والمتلقي عن طريق حاسة اللمس فقط. بل يمكن إدرا  الملمس  

مظهر الخارجي للنسيج الغطائي الطبيعي  أن الملمس هو ال  اعتبارعن بعد نسبيًا. على  
. فنحن ندر   (76) أو الصناعي لتجسام أو األشياء المختلفة التي نراها أو نلمسها باليد

 الخشب والمعدن والقماش دون أن نلمسه. 
 (77)ويمكن تصنيف ملمس السطوح:

 : الىمن حيث الدرجة  -أ

 ملمس ناعم  •

 ملمس منتظم  •

 ملمس غير منتظم  •

 : الىمن حيث النوع  -ب

 
, هندســـة اإلنارة, رســـالة  بعض التطبيقات الذهنية في هندســـة المشـــاريع الصـــناييةمحمود إبراهيم فالح :  (74)

 . 3, ص1997ماجستير,الجامعة التكنولوجية, غير منشور,

)75( األمام, غسـان محمد:  الظل والنور فلسـفة تعبيرية في العمارة المحلية,رسـالة ماجسـتير مقدمة الى الجامعة  

. 16, ص1979التكنولوجية,قسم الهندسة المعمارية, بغداد,   
 )76( شيرزاد, شيرين أحسان: مبادىء في الفن والعمارة, طبع في الدار العرمية, بغداد, 1985, ص143 .
 )77( شوقي, إسماعيل : الفن والتصميم, كلية الترمية الفنية, جامعة حلوان, القاهرة,  1999, ص174 .
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 س حقيقي ملم •

 ملمس طبيعي  •

 ملمس صناعي  •

 ملمس أيهامي.  •

 
كونه وسيلة تعبير عن مضمون معين,    اً ومؤثر   اً مهم  اً ن للملمس كما ذكر دور عليه فإو 

أهميته المادية المجردة بشكل عام. فالملمس في المنتج الصناعي مرتبط    فضاًل عن
.  ميم حافظات األقراصبمتطلبات وظيفية تتطلبها الحالة األدائية للمنتج, كما في تصا

كما في سير تثبيت األقراص   دام الملمس الخشنستخ فهنا  أجزاء يغلب على تصميمها ا
في داخل الحافظة أو العكس, كما في بدن الحافظة وأجزائها الحركية  ) الشريط الناقل(  

كخامة البالستك والمعادن المطلية بمادة  تخدم في تصميمها خامة بملمس ناعم  التي يس
والقصدير  الكرو  والنيكل  االم  معامل  من  للتقليل  لتوذلك  تحصل  التي  سطح  حتكا  

تسهم في تحقيق المتطلب األدائي للمنتج, كما    وهينزالق.  المتماسة وتزيد في عملية اال
 مظهرية جمالية له.  إضافةتسهم في 

 
 
 
 Transparency الشفايية  4-3- 2-2
الإ المنتجات الصناعية  تي ينفذ خاللها الضوء والرؤيا تعمل  ن الخامات الشفافة في 

المعلومات   )أي  الصناعية  المنتجات  من  الواردة  المعلومات  مشاهد  لنقل  كموجهات 
الواقعة خلف هذا السطح(, مكونة وحدة شكلية من خالل األجزاء التي تربطها بعضها  

 
  ــفايية كل ــر  , بيروت ,الطبعة   الشــ ما ر  من الشــــيء فظهر ما ورائ )المنجد في اللغة واألعالم ,دار المشــ

 . 394, ص1986الحادية والعشرون ,
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ضافية ذات عمق  فتحقق الوحدة من خالل ربط مشاهد إمع بعض بعالقات بصرية,  
.  (78)باتجاهها  يهامباالتجاهية السطح الشفاف الذي يسحب العين  بسبب قوة ا  إيهامي 

في   سعة  بذلك  الحيز المحققة  أو  للحافظة  حجم  تصميم    ,الداخلي  ذلك  على  مثال 
تحدث      Transparent Plasticستخدام اللدائن الشفافةاحافظات لتقراص الليزرية ب 

ال في حجم الحافظة وكسر حالة ختز راق ونفوذ بصري يساعد على تحقيق اخت عملية ا
فإن اللدائن الشفافة    ستمرارية.إيحاء بصريًا بعدم قطع الرؤية واالالشعور بالجمود وتولد  

تساهم في تحديد خصوصية الفضاء وصفاته وعالقته مع فضاء آخر أقل شفافية في  
تحققه   الذي  والبصري  الفيزيائي  الربط  خالل  من  وذلك  الليزرية  األقراص  حافظات 

شفافية لذلك الفضاء في الحافظة, لذا فإن معامل أنكسار مادة شفافة كثيفة أعلى من  ال
مادة شفافة أقل كثافة, على أن سرعة الضوء أقل في المادة الكثيفة. كما موضح في  

 (. 22,21األشكال) 
 
 
 
 
 

 

ــري الحديث,1976,   ــكندرية, طبعة10, المكتب المصــ ــول علم النفس, جامعة اإلســ )78( راجح, أحمد عزت:  أصــ

. 356ص  
   عضــــــوي,تتحول هذه المواد عند تســــــخينها الى حالة لدنة  أصــــــل منوهي المواد ذات البنية العالية الجزئية

 وتتخذ عند الضغ  عليها األشكال المطلومة لألجزاء المراد صنعها.
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 يزرية بإستخدام اللدائن الشفافةلذج لحافظات األقراص ال( نما23,22شكل رقم )
 مصدر )تصوير الباحث(ال

 

 :  Simplicityالبساطة   4-4- 2-2
إ البساطة  المصمم  تعد  قدرة  على  تعتمد  التي  التصميم  في  التنظيمية  القواعد  حدى 

ختزال والتجريد في تنظيم البناء الموحد لعالقات ربط األجزاء في عملية اال  اإلبداعية
ولكن   ,كوين المنتجات. فالبساطة هي العنصر األساس في ت(79) في المنتج التصميمي

  جميعالبساطة الحقة في المنتجات تأتي من سهولة تعامل المستخدم مع المنتج وعلى  
سهولة   خالل  من  والحسية,  واإلدراكية  التداولية  التناول  األستخدام,  األصعدة  سهولة 

الفسيولوجية  هيأةال  مالءمة مدى  و والتعامل,   لمدياته  او   ككل  تقبله  للنظام  مدى  لنفسي 
 .(80)لتفضيالته الذوقية والجمالية  هيأةال ومالءمةمدى تفاعله الحسي و ي,الخارج 

ستخدام العناصر في التكوين  بل  الجمال. فالتعقيد وكثرة افكلما كان التكوين بسيطًا  
 الفني يكونان تفككًا بين العناصر المكونة, وتشتتًا ذهنيًا للمتلقي. 

 

)79( لمى أســــــعد عبد الرزا  :التنظيمات الشــــــكلية في تصــــــاميم البطاقات األعالمية لمنتجات وزارة الصــــــناعة 

ــتير مقدمة الى مجلس كلية الفنون الجميلة, جامعة بغداد,2003,   ــالة ماجســــــ والمعادن  وأمكانية تطويرها,رســــــ
. 29ص  

)80( جاســـــــم خزعل بهيل : اإلثراء الوظيفي ودوره في تصـــــــميم أنظمة المكنســـــــة الكهرمائية المنزلية, رســـــــالة  

. 52. ص2007ماجستير مقدمة الى كلية الفنون الجميلة, جامعة بغداد,   
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في التكوين عبد الفتاح رياض الذي  في تأكيد ضرورة البساطة    االتجاه تجه هذا  وممن ا
 .(81)النظر" استدعاءيقول " كلما تميز التكوين العام بالبساطة زادت قدرته على 
 اإلدرا  الزمنية لعملية    مدةفالهيئات التي تتمتع بالبساطة في أشكالها تتسم في تقليص ال

 ذه األشياء. ستعمال همقصودة في الشكل أو معرفة كيفية اومعرفة المعاني والدالالت ال
المستفيد وكثيرًا ما يركز    انتباه  بال تجذواألشياء التي تتميز بدرجة عالية من التعقيد  

 . (82)على جزء منها
 (83) إن سرعة اإلدرا  تعتمد على عوامل أربعة مهمة :و 

 . بساطة المنبه -1

 .بساطة المعنى المراد نقله وتوصيله بواسطة الشكل المدر  -2

 . العالقة بين المعنى والشكل  -3

 الطريقة أو األسلوب الذهني للشخص المراقب. -4

اإلدرا    وعمق  سرعة  معين          فأما  بشكل  والترتيب  التعقيد  عوامل  على          تعتمد 
واال التعارض  وخلفيتهودرجة  الجسم  بين  أو    , ستقرارية  مستقرًا  كونه  حالة  أي 

مهمان.  (84)متحركاً  كالهما  والتعقيد  فالبساطة  األقراص.  تحوي  البس  فحافظات  يطة 
الكثير من أجزاء األداء الوظيفي في داخلها فلتحقيق الوظيفة النهائية يجب أن يكون  
هنا  عدد من األجزاء التي تشتر  مع بعضها البعض ألداء تلك الوظيفة وبفعل التعدد  

ي  الداخلية  األجزاء  بافي  درجته  تختلف  تعقيدًا  لدينا  التي  نتج  األدائية  الكفاءة  ختالف 
تهذيب الشكل أو المكون التصميمي من أية زوائد أو أضافات   إذ إن . فظةتقدمها الحا

 

 )81( رياض, عبد الفتاح: التكوين في الفنون التشكيلية, دار النهضة القاهرة,  1973,ص39 .

 )82( قاسم حسين صالح:  سيكولوجية إدراك الشكل واللون ,دار الرشيد للنشر, بغداد, 1982, ص137 .
( 83 )  Anaheim ,Rudolf, (art and visual perception; a psychology of the creative 
eye),Faber paper covered editions series Faber and Faber, limited, London, united 
kingdom, 1972,p.50-51. 
(84)  saac, Alan R. G, (approach to architectural design ),lliffe books, an imprint of the 
Butter worth group, butter worth and company(publishers), limited, London, united 
kingdom, 1971.p,14. 
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في القيمة التعبيرية واألدائية    أو خلالبنية بسيطة دون أن ينتج ذلك نقصًا    إلىوصواًل  
 تحقيق الجذب البصري.  إلىوالجمالية للمنجز التصميمي يؤدي بالنتيجة 

عمليات  مع  البسيط  والشكل  الحركة  إدرا   والتبسيط      ويتكامل  التعرف 
(Simplification( والترميز   )coding  اإلدراكية الذهنية  الخطط  ( من خالل عمل 

 .(85)نتباه, اللغة, وغيرهالتعلم, الذاكرة, االالتي تعتمد الى حد كبير على ا
في    واالستقرارالحافظة التي تتسم بالبساطة والوضوح    هيأةوعليه فإن التكوين العام ل

في عملية حفظ األقراص الليزرية ,    األدائي لة والدائرية تحقق المطلب  أشكالها المستطي 
كما تسهم في تحقيق القيم الجمالية لها. أما التعقيد فيها فينشأ من متطلب الضاغط 

 , ودرجة كفاءته وتنوع مدياته. Robotic Systemالوظيفي للنظام اآللي الداخلي 

 
(85)  Vernon, Magdalene Dorothy, The psychology of perception ,A pelican original-
pelican Books Series, Penguin Books, Limited, London, united kingdom, 1973.p1. 
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ــة    2-2-5 الرمزي ــدالالت  إال في  ــا  الودوره ــةبراز  والوظيفي ــة  ــالي الجم :   نواحي 

Indicative Symbolical of functional & aesthetics productions.    

 :  Notationالرمز : 
  أوترتبط الدالالت الرمزية بالمدركات الحسية لما حولنا من مثيرات طبيعية كانت    

  , تصالارات دالة على االشأن تكون عالمات وإ  و ال تعدصناعية عبر قنوات حواسنا,  
تصال البد أن يهدف إلى معنى معين يدل عليه سواء بين فرد ع من أنواع االوأن أي نو 

أو   اإلرشاداتويعرف الرمز بأنه "مجموعة من    ,أو بين األفراد واألشياء والظواهروفرد  
 . (86)و الموضوعات"أو الحروف أو خليط منها تعبر عن المفاهيم أ  مالعالمات أو األرقا
الداللة فهي  العالم الخارجي  أما  المادية في  بين األفكار والكيانات  . ويتم  (87)العالقة 

عرض الداللة بكل وسائل التعبير سواء باللون أو التكوين أو األشكال التزيينية التي  
تحتوي على معنى معين. أما في المنتجات المختلفة ومنها حافظات األقراص الليزرية  

المعاني    فنرى  التعبير في  ولأنها تحوي مجموعة من  ما كان الشكل هو أحد وسائل 
ن الشكل ذا الداللة يمكن أن يكون عالمة أو إشارة تدل فيمكن القول إعرض الداللة  

التعبير عن شيء ما.   إلى  التوصل  يتم  إلى مضمون فمن خالله  على فكرة ويؤدي 
الفصل  ل والمادة اليمكن  ولطريقة تنفيذ األشكال أهمية, فمثلما كانت العالقة بين الشك

نه اليمكن فصل الشكل أيضًا عن طريقة التعبير أي عن طريق وسائل تحقيق  بينهما فإ
 .(88) العمل

 
ــيات علم المكتبات والتوثيق والمعلوماتهمشــــــري, عمر أحمد وعليان رمحي مصــــــطفى :  (86) ــاســــ , عمان أســــ

 .194, ص 1996متسسة الرقى العصرية, 

ــيا لينز, جون :  (87) ــتون الثقايية العامة, بغداداللغة والمعنى والســـ ــاد  الوها , دار الشـــ  , تر: يباس صـــ
 .63, ص 1987

ــة بمصـــــــــر ـحث في علم الجـمالبر تملي, ـجان: ب  (88) , تر أنور عـبد العزيز, مراجـعة نظمي لوـقا, دار النهضـــــــ
 . 187القاهرة, بدون سنة طبع, ص 
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الكم  تتعلق  ا   هيأةا  العامة  التصميمي ضمن  الخارجية  الرمزي  الجانب  على  عتمادًا 
ية من التصميم عمومًا.. وتؤثر فيها الخامة والطالءات الخارجية  االوظيفة الشاملة والغ

بتأمين    خراجاإل تقنيات   المتعلقة  الجزئية  بالوظيفة  مباشرة  بصورة  وترتبط  عمومًا. 
الفضاء. وتبرز هذه الوظيفة في تصاميم الحافظات لحاجة هذه التصاميم إلى تأثير  

 أ وظيفتها األساسية. فتصميم حافظات األقراص الليزرية سيحمل رموز   إلسنادشكلي قوي  
نتباه إلى )أن يكون التنظيم  الضروري اال  ولكن من  بشكلها الوظيفيذات دالالت تتعلق  

وتحتوي الحافظات .  (89) اللوني مؤديًا للوحدة عن طريق الهيمنة, كهيمنة الشكل واللون(
األقراص    وإخراجدخال  ين البسيطة كألوان أغطية وفتحات إعلى مدلوالت رمزية تتراوح ب

التشغيل   وألوان أزرار  المعقدةوالغلقالليزرية  المدلوالت  التصنيف  . وبين  فكل    لنظام 
مفهوم أو موضوع في نظام التصنيف يجب أن يخصص له رمز خاص به. فنظام  
التصنيف عبارة عن جداول تشمل موضوعات المعرفة البشرية مرتبة بطريقة منهجية  

  ليهإإال إذا أضيف    الحافظاتمقننة, إاَل أن هذا الترتيب لن يؤدي وظيفته في تصنيف  
موضوع الرياضيات في نظام تصنيف ديوي العشري    عنصر آخر هو الرمز. فرمز 

(. فالرمز  QA(, بينما يكون في نظام تصنيف الكونجرس)510على سبيل المثال هو ) 
 (90)إذًا تابع للتصنيف, وهو مجرد وسيلة لحفظ التسلسل المقنن للموضوعات. 

 (91) :مختلفة وهيال هوللرمز هنا وظائف
فالرمز هنا      تصنيف بصورة آليةحفظ تسلسل الموضوعات الواردة في نظام ال -1

 وسيلة ضبط وترتيب. 

 
 .162ص  ,1985, طبع في الدار العرمية, بغداد, مبادئ في الفن والعمارةان: شيرزاد, شيرين أحس (89)

)90(همشري, عمر أحمد وعليان رمحي مصطفى : أساسيات علم المكتبات والتوثيق والمعلومات, عمان متسسة  

.194, ص 1996الرقى العصرية,   
 
 )91(همشري, عمر أحمد وعليان رمحي مصطفى : مصدر سابق, 1996, ص 194.
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هار العالقة إظ )تقرير طريقة تنظيم األقراص الليزرية في حافظة األقراص و  -2
الصلة  ذات  الموضوعات  ترتيب  الرمز  يؤكد  إذ  موضوعاتها,  مختلف  بين 

 (92)بعض في الحافظات مفصولة عن تلك غير ذات الصلة(.مع  بعضها  

المستفيدين على -3 ا  )مساعدة  أمكنة مصادر  الحافظات معرفة  في  لمعلومات 
 . (ستعمالهاالحافظات بعد ا إلىسترجاعها ومن ثم إرجاعها وإيجادها وا

الكشاف ) -4 الكشاف من  Indexإعداد  يتكون  إذ  التصنيف,  بنظام  الخاص   )
الموضوعات الواردة في النظام مرتبة هجائيًا, وأمام كل منها رمزه الخاص  

 به. 

 صفات الرمز: 
عدة   لكي    فيه  تتوافر  أن  البد  األفضل,  الوجه  على  السابقة  وظائفه  الرمز  يؤدي 

 (93): ما يأتيصفات, أهمها  
1- ( ترتيب   (:Simplicityالبساطة  الرمز  يعكس  أن  البساطة  وتعني 

 الموضوعات بوضوح وجالء, وأن يكون الرمز سهل الكتابة واللفظ والتذكر. 

2- ( واال  (: Brevityاألختصار  البساطة  الرمز    ختصارتعد  صفات  أهم  من 
من قبل أمناء المكتبات والمستفيدين على حد سواء, إذ تعمالن   فيه  المرغوب

المعلو  مصادر  وضع  عملية  تسهيل  واعلى  الحافظات  في  سترجاعها مات 
الحروف   استعمال ختصار هو  ممكنة. ومن أبسط الطرق لتحقيق االبالسرعة ال

الرمز,   في  األرقام  من  الموضبداًل  عن  وعات للتعبير 
الموضوعات "يعني    ( Expressiveness)التعبير ف تمثيل  الرمز على  مقدرة 

ن الرمز المعبر يعكس  ة في نظام التصنيف, وبمعنى آخر فإالرئيسة والفرعي 
 إلى بنية نظام التصنيف بحيث يظهر العالقة الهرمية للموضوعات من العام  

 
(92)  Batley, Sue. 2005. Classification in Theory and Practice. Oxford, Eng.: Cando's 
Opict, p.9. 
(93)  Batley, Sue. 2005. Classification in Theory and Practice. Oxford, Eng.: Cando's 
Opict, p.9. 
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قصيرة, بينما  الخاص, إذ تعطى الموضوعات العامة الكبيرة رموز بسيطة أو 
تعطى الموضوعات الفرعية الدقيقة رموز أطول. وعليه كلما كان الرمز معبرًا 

   (94) ." كان أميل الى أن يكون طويالً 

 (95) :مثال

 الطب     610
 األمراض    616

 أمراض القلب والجهاز الدموي واألوعية الدموية    616.1
 أمراض القلب   616.12

 أنواع الرموز: 
 (96) الرمز نوعان: 

المجرد ) -1 نوع واحد من  Pure Notationالرمز  المجرد من  الرمز  يتكون   :)
أو   )  اإلشاراتالعالمات  الرمز  ذلك  ومثال  الحروف.  أو  (  551.7كاألرقام 

 الجيولوجيا التاريخية في نظام تصنيف ديوي العشري الذي يستخدم األرقام فقط. 

نوعين أو    (: يتكون الرمز المختلط منMixed Notationالرمز المختلط ) -2
أو   العالمات  من  الرمز    اإلشاراتأكثر  ذلك  ومثال  معًا.  والحروف  كاألرقام 

(QE.3  يستخدم ألنه  الكونجرس  مكتبة  تصنيف  في  التاريخية  الجيولوجيا   )
 الحروف واألرقام معًا. 

 Heuristic Colors:   اإلرشاديةاأللوان 
ن العوامل التي  رتياد بعض المكتبات بسبب نقص عامل م لوحظ عزوف القراء عن ا

بسيطة في أذهان كثير من عامة الناس, وربما يكون اللون المستخدم في جدران    ُتعد  
 

ــكندرية, دار الثقافة   ــنيف,  3, مراجعة ومزيدة ومنقحة, اإلســــــ )94( عبد الهادي محمد فتحي :  مباديء التصــــــ

.41, ص2003العلمية,   
)95(  همشري, عمر أحمد :  المكتبة ومهارات  استخدامها, دار صفاء للنشر والتوزيع, عمان,  2009, ص224- 

252.  
 )96( همشري، عمر أحمد : مصدر سابق , 2009, ص225-224.
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المبنى أو أثاثه أو فرشه عامل طرد للمستفيدين كما أن الضوضاء والتلوث يؤثران تأثيرًا 
 الموظفين ورواد المكتبة.                   فيسلبيًا 
والرموز   اإلضاءةصري, بل يتداخل تأثيره في مكون  اللون مجرد مؤثر ب ال ُيعد   )لذلك  

رتياح, وسعة المكان ...الخ من مؤثرات يجب وضعها  النفسي باال  واإلحساس,  اإلرشادية
في الحسبان عند تصميم حافظات األقراص الليزرية ومكتباتها اإللكترونية. والمعروف  

وبقية مكونات الحافظة  أنه كلما كانت ألوان الجدران والسقوف واألرضيات واألثاث ..
توفير   في  ذلك  كلما ساعد  الفاتحة,  لتلوان  وتميل  داكنة  اإللكترونية غير  ومكتباتها 

تساع والهدوء والرونق والذي باال   اإلحساس,وتوفير  لفضاءةالطاقة الكهربائية الموجودة  
                                                     .                            (97) ينعكس بدوره على سلو  المستفيدين من المكتبة(

في   فاعاًل  أثرًا  اللونية  البيئة  لطبيعة  المنبهات    بوصفهالبصري    إحساسنافإن  أحد 
تعد    إذالبصري,    اإلحساسفعلى سبيل المثال تؤثر برودة أو حرارة اللون في    ة,البصري 

ًا في حين أن الصبغات الباردة الصبغات الدافئة ذات الشدة العالية نشطة ومحفزة بصري 
 .(98)البصري   إلحساسناذات الشدات الواطئة أكثر لطفًا وراحة  

والبيئة    اإلنسانيةهم في تحسين الظروف  يعمل المصمم الصناعي في كل ما يسلذا  
فالمصمم يجب أن يكون على    ,والمنتجات والبيئة المحيطة داخليًا وخارجياً   اإلنسانبين  
أهمية  فضاًل عن  ظم والمواصفات والمعايير المتصلة بمجال عمله  ة كافية بكل الن دراي 

قدرته الفائقة على التأمل للكون والطبيعة  و   لها   يصمم وقراءته الجيدة للبيئة التي    استيعابه 
األفكار   على  يمكن   واستنبااللحصول  من    هما  كثير  معالجة  البيئية    المشكالتمن 

البشري   الناجمة عن التكنولوجيا والبناءات   واستلهامسوء األستخدام  أفكار جديدة من 

 

ــرية  , مجلة األهرام , س125  ,   ــية المعمارية المصــــ ــخصــــ ــكندرية والشــــ )97( أحمد حلمي إبراهيم :مكتبة اإلســــ

. 4/5/2001 ,12ص , 41787ع  
(98)  Ching, Francis D.K,"Interior Design ", Van Nostrnd Reinhold, Newyork, 1978, 
P111-115. 
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كثيرًا   التي  الطبيعية  البيئة  في  الحية  تقدللكائنات  الحلول    الكثير للمصمم    م ما  من 
 . (99)إنسانية تكال المعالجات لحل مش و  اإلنشائية 

 
 براز النواحي التصميمية للحافظات:م الجمالية والوظيفية ودورها في إالقي 2-2-6

 The Functional & Aesthetic In Design Sides. 

على حد    والمســــــتفيدينفي تأمين الراحة النفســــــية للرواد    ايجابي  للجوانب الجمالية دور
ألوان منسـجمة وترتيب حسـن   يطويلة داخل مكان جميل ذ ُمدةن الجلوس لإذ إسـواء,  

حافظات األقراص بألوان    االهتمامن  ر العمل, فإأمر مطلوب وضـــــــروري لحســـــــن ســـــــي 
ل المســـــــــــتخدم, ففي  نها تعمل على جذب خياإ إذأمر ذو أهمية كبيرة,  الليزرية وهيئتها  
ستخدم رفوف ذات منحنيات لتشكل أصداف السمك. وعلى ذلك تنتهج  مكتبة بنغلنندا ا

األلوان المنســــــــــــــجمـة مع األداء   ومنهـا  ليهـاإالجمهور    الجتـذاباألســـــــــــــــاليـب المختلفـة  
 .ليهاإكل هذا يغري القراء بالتوجه للحافظات الوظيفي  

أن فكرة الجمال هي قيمة إيجابية قائمة   إلىإن تفســــــــــــــير الجمال والجمالية يوصــــــــــــــلنا 
بذاتها. وأن الشـــــــعور بالمنفعة من خاللها إنما هو نتاج اللذة المتجســـــــدة في موضـــــــوع  
الجمال أو المنتج الجميل أو التكوين الجميل ذاته كما وصـــــف )جورج ســـــانتيانا( )إنها  

 إلى . أما دراســـــــة ســـــــتولنز فقد نظر  (100)(موضـــــــوعتلك اللذة المتجســـــــدة في صـــــــميم ال
الجمال فيها على أنه ظاهرة ديناميكية دائمة التعبير والتطوير وهي حقيقة موضـــــوعية  
متناســقة توجد في بيئة محيطة وتدر  في ظروف نفســية خاصــة وتثير شــعورًا بالرضــا  

 .  (101)والبهجة

 

 )99( أحمد عوض : دراسات بيئية  ,دار نومار للطباعة ,القاهرة ,2002, ص274 .
)100( جورج, ســانتيانا :  اإلحســاس بالجمال, ترجمة ,محمد مصــطفى بدوي, القاهرة, مكتبة األنجلو المصــرية,  

.77-70  ت, ص  
ــمس,   ــ ية, ترجمة, زكريا, د. فتاد, جامعة عين الشـ ــة جمالية وفلسـ ــتولنز, جيروم :  النقد الفني, دراسـ )101( سـ

.12, ص1974  
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ك القيمة الحســــــــــــــية التي  من خالل ما تقدم فإن الباحث يعتقد أن مفهوم الجمال هو تل
وجية  معالم المنتج واألشياء التي تعامل القدرات الحسية السيكول  إلىتمنحها ذاتية الفرد  

 سيكولوجية الذات قيمة لوجودها.  ستمتاع, تكون منحتمعها تسر. وبهذا السرور واال
شـباع حاجاته  إ إلىشـباع حاجاته الجمالية مثلما يشـعر  إ إلىيشـعر بحاجة    اإلنسـانأن 
 .                          (102)واألخرى البايلوجية والمعرفية والسيكولوجية  إلنسانيةا

( المقصـود بالحاجة الجمالية على أنه الحافز أو تلك القوة Sowrioوقد وضـح سـوريو)
 .(103)أن نقتني أسطوانات موسيقية أو كرسيًا أو منضدة إلىالجاذبية التي تدفعنا  

ــبي, وأن المنتجات تكون  ويكون الجمال في المثال مط) لق أما في المنتجات فهو نســـــــــ
جميلة عندما تكون في موضـــــعها وتكون المنتجات غير جميلة عندما تكون المنتجات  
في غير موضــعها, وجمال المنتجات يتمثل في الخاصــية التي يضــيفها المصــمم على  

نســــــــــــــجـام  الالســــــــــــــيمـا بمتمثالت "التوازن واو   لمنتجـات بروحـه التي تـدر  الجمـال,تلـك ا
ا  وتكتســــــــــــــب الكثير من حـافظـات األقراص الليزرـية قيمهـ ).  (104)(والنظـام والتـناســــــــــــــب"

ختبره الفرد على موروث التجارب الســـابقة لما ا  عتمادهاالشـــكلية والجمالية عند الفرد ال
ــالدة والملمس   ــكلية مثل الوزن والصــــ ــائص الشــــ ــية مرتبطة ببعض الخصــــ من قيم حســــ

.  (105)(ختبره مع األشــــــــياء الناعمةماد على ما اويشــــــــعر بالشــــــــيء ويراه خشــــــــنًا باألعت 
والمســــــتطيلة, والدائرة ( الجميلة    )فمعظم الحافظات ذات األشــــــكال الهندســــــية )المربعة

والمسرة للنظر ينتج جمالها عن أنسجام الشكل الكلي في عالقاته مع األجزاء وأنسجام  
ــها وذلك ب  ــتخدام المنظومات التناســــــ ااألجزاء في عالقاتها مع بعضــــ ــئة أو  ســــ بية الناشــــ

( التي من خالل تجانســـــــاتها الرياضـــــــية والهندســـــــية  5,3,2المتولدة من جذر األعداد )
 

 )102( سعيد, أبو طالب محمد : علم النفس الفني, وزارة التعليم العالي, جامعة بغداد, بغداد, 1990, ص245.
)103( سوريو, أسيان : الجمالية عبر العصور, ترجمة, عاصي, د. ميشيل, منشورات عويدات, بيروت, الطبعة 

.11, ص1982الثانية,   
)104( إســـماعيل, عز الدين : األســـس الجمالية في النقد العرمي, دار الشـــتون الثقايية, وزارة الثقافة واألعالم, 

.4, ص1986  
 .15, ص1993, أبحاث النقد الفني, دار المناهل, النقد الفني: حداد, زياد سالم  (105)
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ــكلي (106)تبرز أســـــــس الجمال في التنظيم والتناظر والوحدة, والتجانس( . والجمال الشـــــ
بهذه األســس حيث يتم التعامل بها في   هيأةوضــع بناء هذه ال إلىالحافظة تشــير   هيأةل

ال الهندسـية والفضـاءات ومن أهم مفردات الجمال الشـكلي عالقات آن واحد مع األشـك
ــك  اإليقاع كما هو معروف أن للذوق    .(107)والتناغم والتماثل والتباين والنظام والتماســـــــــ

ــح بالحالة الداخلية للفرد, أو الجمالي ا ــعور وتأثرها الواضـــ ــمي رتباطًا وثيقًا بالشـــ   ه ما يســـ
 .(108)د طبيعة عالقة األفراد بعالمهم الخارجيالبعض بالخبرة الداخلية للفرد, بما يحد

وهذا يعني أهمية العالقة بين المتلقي والعمل الفني التصـــميمي وما يمثله تجاه المتلقي  
الشــــــــــــــكلي   التنظيم  أFormal Organizingوهو  الفنــــان أن , ويرى)جيروم(  ن على 

  Factors)يخفف تعقد التكوين الفني بحسب قدرات المشاهد وطريقة عرض العناصر  
. )فالتوظيف الجمالي لتســـــاليب الفنية  (109)ختزانها في الذاكرة (بوضـــــوح فهو يكفي ال

في تصـــــــــــــــاميم حـافظـات األقراص الليزريـة يعتمـد في طبيعتـه على المفردات المكونـة  
ويعتمد على طبيعة المســتخدم      للتصــميم, وعلى كيفية تنظيم عالقاتها بعضــها ببعض

ن العناصـر التشـكيلية بالنسـبة  إ  ):يقول "ناثان تويلر, وفي هذا (للتصـميم  االسـتجابةفي 
 .(110)للفنان المصمم هي وسائل تعينه على بلوغ الغاية (

ــتخدم في ا  Percept)فالوظيفة الجمالية ترتبط بقدرة إدرا    ــكل  المســــــــ ــتيعاب الشــــــــ ســــــــ
ــكل فني   ــاليبها بشـ ــاميم ومعرفة أسـ والمعنى والرموز والدالالت وقدرته على تحليل التصـ

وهكذا يســــــتطيع    ,بصــــــاري وذوقي تتشــــــكل قبل وبعد عملية اإلا تبادل جماليجعل معه

 

)106( لبنى أسـعد عبد الرزا  : األسـس التصـميمية ألثاث الشـارع في مدينة بغداد, أطروحة دكتورا غير منشـورة  

.140-124, ص1999في التصميم الصناعي, جامعة بغداد, كلية الفنون الجميلة, بغداد,   
( 107 )  U.S.Small Business Administration, Advertising, Marketing SeriesMT-
11,2003,p.63 
)108( آروين, أدمان, الفنون واإلنســـــــــان:  مقدمة موجزة لعلم الجمال, ترجمة, حبيب مصـــــــــطفى, دار مصـــــــــر 

.7,ص1982للطباعة,    
ــمس,   ــ ية, ترجمة, زكريا, د. فتاد, جامعة عين الشـ ــة جمالية وفلسـ ــتولنز, جيروم :  النقد الفني, دراسـ )109( سـ

.356, ص1974  
 )110( ناثان,  تويلر : حوار الرقيا, تر, فخري خليل, دار المأمون للترجمة, بغداد, 1987,ص95.
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التي    Designing Stylesالمســــــــتخدم أن يســــــــتوعب بعض األســــــــاليب التصــــــــميمية  
يبصـرها من خالل ربطها بالصـورة الذهنية التي يحملها, وهذا يتطلب منه وجود حافز,  

Motivate  صــــــور لغرض إثارة الذاكرة والمصــــــمم يمتلك قدرة في التImagination 
أي أنه يســـــتطيع أن يولد من تصـــــميم واحد مجموعة من األفكار لها القدرة على النفاذ 

  Treatmentsنفعاالته وتحفيز ذهنه وجعل معالجات  عقل المســـــتخدم, وتحريك ا إلى
أي توظيف الجانب الجمالي لتسـاليب الفنية في تصـاميم حافظات األقراص إلغراض  

مجرد    )ألن التصــــــــــــميم ليس  (تعبر عن أفكار المصــــــــــــمم  Artistic Purposesفنية  
ــادفات أو اإل ــراقات بل هو ثمرة لقدرة تركيبية هائلة تتمثل في  مجموعة من المصـــــــــ شـــــــــ

لتصــــاميم    Aesthetical Function. )إن الوظيفة الجمالية (111)التنظيم والصــــياغة(
ت التصميم  تفاصيل ومفردا  بإدرا حافظات األقراص تعتمد أصاًل على قدرة المستخدم 

ودالالت تحملهــا حــافظــات األقراص وتعتمــد كــذلــك على    ومــا يحملــه من رموز ومعــان  
قدرة المســـــتخدم على تحليل هذه األشـــــياء وإعادتها الى الواقع الذي تعيش فيه بصـــــورة  

. إذ ان هنـا  )عالقـة أبـديـة بين األشــــــــــــــيـاء  (فنيـة يجعـل بينهمـا عالقـة جمـاليـة متبـادلـة
نـاحيـة وبين الوظيفـة من نـاحيـة أخرى, وهـذا يؤكـد على  والمعـارف والمكتســــــــــــــبـات من  

في كل ما يراه ويســــمعه    Human's Environment  اإلنســــانوجود عالقة بين بيئة  
 .(112)وبين العالقات والوظائف التي يقدمها أو يؤديها لمجتمعه(

في تصــــــــــــــاميم حـافظـات األقراص تؤدي دورًا مهمـًا يحـدد فيهـا    Function)فـالوظيفـة  
التكو  وجــــاذبيــــة    Livelinessينــــات وتجعلهــــا واضــــــــــــــحــــة بمــــا تثيره من حيويــــة  معنى 

Gravitation   عـند تركيزها على مفردة معيـنة ) فتثير فيـنا مرجعـيات في الذاكرة تمـثل
. لذا الوظيفة  (113)(  اً جمالي   اً ومعاني ثابتة في مرحلة معينة وهي بهذا تحقق جانب  اً رموز 

قراص هي ليســــت تأدية غرض مادي  لحافظة األ  Aesthetical Functionالجمالية 
فحســـــــــــــــب وإنمــا هي مــادي ومعنوي يرتبط بــالجــانــب التقني الــذي يعمــل على تحقيق  

 
(111) Delacroix H, Psychology details Lartet Alcan, Paris 1972, p153. 
 )112(  مال عبد , جماليات الفنون , الموسوعة الصغيرة منشورات دار الحافظ, بغداد, 1980, ص59.
)113( نادية عبد القادر إبراهيم : واقع تصـــاميم أقمشـــة الســـتائر في العرا  وطمكانية تطويرها, رســـالة ماجســـتير 

.23, ص2003غير منشورة, جامعة بغداد, كلية الفنون الجميلة,   
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كونهـا حققـت    Incorporeal Sideبـالجـانـب المعنوي    طمـا يرتب المنفعـة المـاديـة, وهو  
ت دورًا نفعـيًا مـادـيًا يرتبط  ســــــــــــــتخـدامـية )فهـنا أدؤمهـا مع الوظيـفة االراحـة نفســـــــــــــــية لتال

ــية المســــــــتخدم    Connectام فضــــــــاًل عن الدور المعنوي الذي يرتبط  ســــــــتخدباال بنفســــــ
 .  (114)(مت مع الوظيفة األستخداميةءبما تضمن من مفردات تال  Comfortوراحته  

ــميم تنطلق من كونه يرتبط بمنفعة ووظيفة وفائدة إ ــوء التصــــــــــ ن قيمة الجمال في نشــــــــــ
لكل    واســتعراضــاً تي يؤديها,  وأداء, ويفقد التصــميم قيمته كوجود بدون تحقيق وظيفته ال

التصـــــــــميم في العمارة والصـــــــــناعة والطباعة واألقمشـــــــــة...كلها ذات أهداف   هما يتناول
. كما يفقد الجمال ســــبب وجوده في التصــــميم دون تحقيق  اإلنســــانيةوظيفية في خدمة  

( هي خالصــــة العالقة الخيالوظيفته أواًل ولهذا فإن المعادلة األســــاســــية )الشــــكل يتبع  
ازنــة بين القيمــة الجمــاليــة في التصــــــــــــــميم والقيمــة الوظيفيــة, أي أن الجمــال في  المتو 

 التصميم مطلوب من خالل منفعته وفائدته.  
 (115)وتتألف الحاجة عند اإلنسان من ثالث مقوالت أساسية :

الحـاجـة النفعـية : ووظيفـة الحـاجـة النفعـية, هي ـتأمين بقـاء الـبدن, إدامـته ونموه   -1
أمين المأكل والحماية والراحة البدنية وملجأ المعيشــــــة وتكاثره, حيث تتضــــــمن ت 

 اليومية.

رضـــــاء متطلبات الحس الســـــيكولوجي لعالقات الحاجة الرمزية : وظيفتها هي إ -2
الواعية بكيانها. كما أن هذه الحاجة هي وعي ســيكولوجي يواجه ويعالج    لذاتا

ؤلف وظيفة  وعي الوجود بالحياة والموت. ت , أي لذاتامســألة بقاء وزوال كيان  
هـاتين الحـاجتين, النفعيـة والرمزيـة, بمـا نصــــــــــــــطلح عليـه بـالوظيفـة أو الحـاجـة 

 القاعدية.

ــا -3 ء متطلبــات ســــــــــــــيكولوجيــة الفرد في  الحــاجــة الجمــاليــة: وظيفتهــا هي أرضـــــــــــــ
ستمتاع بالوجود, فتمنحه قيمة, ومعنى وجوديًا حسيًا مستمتعًا. وذلك بعد أن اال

رضــــــــــاء الحاجتين القاعدية. وما أن يحصــــــــــل تأمين البقاء عن طريق تحقيق إ

 

 )114( نادية عبد القادر إبراهيم : مصدر سابق, ص23.
(115) Newton, E. The Meaning Of Beauty, London: Penguin Books, 1962, p. 274. 
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الحاجة القاعدية, ســــــــتمل ســــــــيكولوجية الفرد من   بإرضــــــــاءيتحقق تأمين البقاء 
ن واقع تـأمين  لوعي بـالوجود حـالـة مملـة. بمعنى, أتكرار التعـامـل, ويصــــــــــــــبح ا

البقاء البيولوجي حالة تبعث الســأم والعبثية. هكذا ظهرت الحاجة الجمالية, مع  
ــان ظهور دماغ   ــوة كحاجة    بتكاريةالعاقل, وتطور قدراته االاإلنســـ ــتقلة, أســـ مســـ

 بالحاجتين القاعدية, وتأصلت في سيكولوجيته.

الحــاجــة النفعيــة, كملجــأ لتــأمين الحمــايــة من العوامــل    إلرضـــــــــــــــاءفــالــدار مثاًل, توظف  
تأمين حيز للخلوة والعزلة وخصـــــــــــــوصـــــــــــــية    فضـــــــــــــاًل عنالمناخية ومن خطر العدو,  
ألنها توظف لتعبر عن موقع مقام الســاكن  ,الحاجة الرمزيةالمعيشــة, كما أنها ترضــي  

السـاكنة فيها,    لذاتافي المجتمع بالنسـبة لآلخرين, أي توظف الدار للتعبير عن هوية  
وعن هوية الجماعة التي تقترن هويتها مع مقام ذلك الســـاكن. وأخيرًا الدار أداة ســـرور 

اء  رضـ أداة تسـخر في إالدار  فإن لذا   المشـاهد. إلىبالنسـبة للسـاكن, وبالنسـبة    واسـتمتاع
ألصـبحت الدور التي   ولوالهاسـتمتاع بالوجود, واألمن  الحاجة الجمالية, وهي حاجة اال

ين مــادة جــامــدة المصــــــــــــــنع.  نعيش فيهــا, والقرى والمــدن التي نتعــايش فيهــا مع اآلخر 
  ســـتمتاعه بوجوده, س ووعي ســـيكولوجية الفرد المعين باذن, ترضـــي حاجة ح الجمالية إ

وســروره بنشــوة هذا الحس. وإن األداة المادية لهذا الحس, هي صــفة المثال القائمة في  
  .(116)التي يجملها بدن الُمَصنعتكوين الشكلي عالقات ال

 

 

 البالثالمبحث 
لخدمات الفنية  في ااألقراص الليزرية ودوره حافظات لالنظام اآللي 

 ت دارية للمكتبا إلوا

 
( 116 )  Crutchifiel, R the C reactive Process. Conference on the Creative Process. 
Berkeley: 4 univ. of California, Instituted of Personality Assessment and Reserarch, 
1961, ch. 6.p.33. 
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Robotic System & ROLE IN Artistic Services For 
Libraries 

 

 :يةقراص الليزراآللي في عملية تطوير وسائل حفظ األالنظام  استخدام 2-3-1

 Robotic System in Saving Devices Development Process. 

 

 Technological :تقنيات الربط ودورها في تصـــاميم حافظات األقراص الليزرية 2-3-2

connections of CD- storage design.                         

                         

 : حافظة األقراص الليزرية باستخدامالعوامل البيئية وعالقتها   2-3-3

 Environment Factors In CD- Storages Employing. 
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 :يةقراص الليزراألستخدام النظام اآللي في عملية تطوير وسائل حفظ ا 2-3-1
 Robotic System in Saving Devices Development Process 

لقد أحدث النمو المتزايد والسريع في مجال المعلومات والنمو والتوسع الكبيرين في  
ــاً أثرًا    ,ـلك المعلومـاتالموضــــــــــــــوعـات المختلفـة التي تمثلهـا ت  على المكتـبات    وانعكـاســــــــــــ

  بجميع ومراكز المعلوات أو أي مراكز أخرى ترفد المؤســــســــات والباحثين والمســــتفيدين  
نجــاز أعمــالهم ومهمــاتهم. ولقــد مقننــة والمنظمــة التي يحتــاجونهــا إلالمعلومــات ال  أنواع

صــبح من الصــعب  ســعًا كبيرًا بحيث اأشــكالها تو   بجميعتوســعت أوعية نقل المعلومات  
قلت  نت . وعندما ا(117)قتناؤها وجمعها كلها وايجاد األماكن المناســــــــــــبة والكافية لحفظهاا

ســــــــتمر ضــــــــياع الكتب  اآللية ا اإلعارة إلىعارة اليدوية  المكتبات في دول كثيرة من اإل
وســـائل في توفير وقت الموظفين عند قيامهم بالجرد  في النقصـــان, فقد ســـاعدت هذه ال

 في وقت وجيز. اإلعارةتمام عملية  لى إكما عاونتهم ع
ــل اآللة أم ــهولة والكشــــــف عن أي كن مراجعة عمليات اإلوبفضــــ عارة بدقة وســــ

ــكلية,(118)ثغرة فيها ــلة من الناحية الشــ اال أنها    . فالمكتبة تتكون عادًة من اجزاء منفصــ
 متصلة وظيفيًا وتعرف بالنظم.

الت  المكتبي  ــام  النظــ األقراص عن اويختلف  ــام اآلقليــــدي لحفظ  لي في ان لنظــ
يـدوي الـذي يقوم بـه األفراد, أمـا إذا النظـام التقليـدي يعتمـد اعتمـادًا كـاماًل على العمـل ال

ــوب في تنفيذ بعض أو كل العمليات المكتبية فيعرف النظام بأنه نظام  ا ــتخدم الحاســـ ســـ
 .  (119)مبني على الحاسوب)آلي(

 

 )117(  شعبان عبد العزيز خليفة : تزويد المكتبات بالمطبوعات ،القاهرة,دار الثقافة,1975,ص13 . 
)118(  البنهاوي,محمد أمين:عالم الكتب والقراءة والمكتبات, دارومكتبة الهالل, للطباعة والنشر, بيروت  2008,   

.  171ص  
)119(  الهمشري,عمر أحمد :  األدارة الحديثة للمكتبات ومرا ز المعلومات,دار صفاء للنشر,عمان,2001    ص  

393 .  
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أو الوثـائق أو البيـانـات أو    )وأن مفـاهيم النظـام المكتبي ترتبط بمفهوم حفظ المواد 
 .(120)المعلومات. وتوضيح موقع هذه المواد داخل هذه الحافظة(

)فالمســتخدم عليه أن يتعرف على النظام المتبع في حفظ المواد المكتبية ومنها   
ــادر المعلومات التي يبحث عنها   األقراص الليزرية حتى يتمكن من الوصـــول الى مصـ

سم  على عدد من النظم الصغيرة تعرف بام مكتبي  . ويشتمل كل نظا(121)بشكل يسير(
( وتشــــــــتمل المكتبة الحديثة على نظم فرعية للخدمات  sub-systemsالنظم الفرعية )

نـتاج, وتســــــــــــــويق المعلومـات, والعالـقات العـامـة, والمـالـية,  والخـدمـات العـامـة, واإل  الفنـية,
ــابقة الى نظم أخرى ف ــم كل نظام فرعي من النظم الســ ــتمل  وغيرها. ويقســ رعية, فقد يشــ

النظـام الفرعي للخـدمـات الفنيـة مثاًل على نظم أصــــــــــــــغر مثـل نظـام تنميـة مصـــــــــــــــادر 
المعلومات على نظم فرعية خاصـــة بمجتمع المســـتفيدين, وبالتزويد وبتقييم المصـــادر, 

 .(122)وتستمر عملية تقسيم هذه النظم الفرعية الى نظم صغيرة كلما أمكن ذلك
سترجاع المعلومات وحفظها  التقليدية اليدوية ال أداء النظم أدى عدم الرضا عن

ســــتخدام النظام  ى لها, وكانت الطريقة األفضــــل هي االى البحث عن طرائق بديلة أخر 
أحـد مـقاييس نجـاح نظـام حفظ    إذ إن. )(123)واســــــــــــــترجـاعهـااآللي في حفظ المعلومـات  

ووضـع   ,نواسـترجاع المعلومات هو فاعليته كوسـيلة لتوصـيل المعلومات الى المسـتفيدي 
من    ُتعـدُ ( في غير موضــــــــــــــعهـا  CDأوعيـة المعلومـات المتمثلـة في األقراص الليزريـة )

تصـــــــال بالنســـــــبة للمســـــــتفيدين من  تزيد من حدة الفوضـــــــى في عملية اال العوامل التي

 

)120(  شوقي سالم :  نظم المعلومات والحاسبات اإللكترونية  : مبادىء تحليل  النظم, تصميم النظم, تنفيذ النظم  

. 31-29, ص1985قياس اإلداء, الكويت, جامعة الكويت,   
)121(  أبو زمن ,هاني أحمد :أستخدام أدارة الجودة الشاملة في تكنولوجيا المعلومات واألنترنت,ورقة عمل مقدمة  

. 2005العولمة والتحديات التكنولوجية ,عٌمان, الى متتمر  
(122)  Walker, Geraldine and Janes,Joseph.1999.on line Retrival:adialogue of theory 

and pract ice /edited by Carol Tenopir-2nd ed .Englewood,colo:libraries 
unlimited,p.21-30 

السالم,  القاهرة,عالم   عبد  الوها   عبد  للمعلومات  ,ترجمة  الموضوعي  )123(  فوسكت,  أ.س:التنظيم 

. 51ص ,2002المكتبات,  
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وقــد تصــــــــــــــعــب من عمليــة أســــــــــــــترجــاع المعلومــات أو    ,المكتبــات ومراكز المعلومــات
فــــإن الهــــدف من إ(124)تؤخرهــــا( التكنول.  الحــــديثــــة في المكتبــــات ومراكز  دخــــال  وجيــــا 

الفكري وتنظيمـه وتقـديمـه للبـاحـث بـالشــــــــــــــكـل والكم والنوع    اإلنتـاجدارة  إالمعلومـات هو  
الالزم لتحقيق الفائدة القصــــــوى من خدمات دقيقة وســــــرعة للمعلومات, ويتوقف تحقيق  
ــة نحو   ــديثـ ــات الحـ ــة بتطور المجتمعـ ــل كثيرة مرتبطـ ــات على توافر عوامـ ــدمـ ــذه الخـ هـ

 (125) :لومات بوصفها عاماًل أساسيًا في هذا التطور ومن هذه العواملالمع
ثورة المعلومات وســـــــــــــرعة نموها وتغييرها مما أدى الى صـــــــــــــعوبة توصـــــــــــــيلها   -1

 وتجهيزها .
النمو الهائل في أعداد البحوث وظهور اآلف المجالت وقصـــــــــر المدة الزمنية    -2

 بين توليد المعلومات وظهور معلومات جديدة .
طبيعـة البحـث العلمي,من البحـث عن مصــــــــــــــادر المعلومـات الى البحـث  تغير    -3

 عن المعلومات وتشغيلها مباشرًة في دعم التنمية الوطنية .
منهــا العــاملون    أفــاد  منــافع كثيرةلــذلــك قــدمــت تكنولوجيــا المعلومــات للمكتبــات   

تدعم    فكانت النظم اآللية التي  بالمكتبات في أداء أعمالهم بســــــرعة وبدقة ودون تكرار,
يطلق عليها نظم إدارة المكتبات. فكان    عمليات ووظائف المكتبات لدرجة سـمحت بأن

ــاتهاكون لها البد وأن ت  ــتفيدين من خدمات أو مخرجات    انعكاســ أو مردودها على المســ
وخــدمــة    اآلليــةعــارة  ل كــانــت التكنولوجيــا وراء خــدمــة اإلتلــك البيئــة الســــــــــــــليمــة. وبــالفعــ 

نواع  كـــل أ  فيلوجيـــا الى عـــالم المكتبـــات والمعلومـــات  . فـــأثر دخول التكنو (126)البحـــث
ــات تجميع وتنظيم وإ ــســـــــ ــفها مؤســـــــ تاحة أوعية المعلومات وقد تعددت  المكتبات بوصـــــــ

جوانب هذا التأثير منذ بدأت المكتبات, شــــــأنها شــــــأن المؤســــــســــــات األخرى, تســــــتخدم  
 

)124(  الصوفي,عبد هللا  إسماعيل  :التكنولوجيا الحديثة ومرا ز المعلومات والمكتبة المدرسية ,دار المسيرة للنشر   

.  49,ص2005والتوزيع والطباعة,عمان ,  
 )125( الصوفي, عبد هللا إسماعيل :  مصدر سابق, 2005, ص61. 
)126(  محمد فتحي عبد الهادي وشريف كامل شاهين :  المكتبات العامة والمكتبات الوطنية في الوطن العرمي 

.   134,ص2003,تونس ,  
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تبات في  ســــــتخدام لها بالمكير العمل داخلها, وكان أهم اتكنولوجيا المعلومات في تســــــي 
ــترجاعها. أما االبداية ,أختزان فهارس المكتبات و  ــتخدامحدث أســـــــ لهذه التكنولوجيا   اســـــــ

ــتخدامها في مجال اوأكثرها ت  ختزان النصـــــــــــوص  أثيرًا على مجتمع المكتبات ,فهو اســـــــــ
الكاملة ألوعية المعلومات, بل وصـــــدور أوعية المعلومات في الشـــــكل األلكتروني الى 

ــكال األخرى المط ــغرةجانب األشــــ ــموعة والمرئية والمصــــ هذه  إذ إن. )(127)بوعة والمســــ
ــبكات ونظم   ــميم ومهام شــ ــيطرتها على تصــ التكنلوجيا من القوى المؤثرة التي تفرض ســ

ــميم أنواع حافظات األقراص   ع المكتبات إلعادة  دفت المعلومات, كما أن اإلبداع في تصـ
أصــــــــــــبحت نظم  . و (128)ســــــــــــتخدام هذه التكنولوجيا لتيســــــــــــير أعمالها(تقويم خططها ال

المعلومات اآللية مهمة وضـــــرورية جدًا للمكتبات في الوقت الحاضـــــر,وذلك لتســـــباب  
 (129):  اآلتية
ـيه  تضــــــــــــــخم حجوم المكتـبات وزـيادة عـدد وحـدتهـا التنظيمـية على نحو لم تعـد ف -1

بــالمعلومــات الالزمــة لهــا بــالنوعيــة    اإلدارةمــداد  األنظمــة التقليــديــة قــادرة على إ
 ي الوقت المطلوب .والكمية المناسبتين وف

ــد   -2 أحــ ــا  التكنولوجيــ ــذه  هــ ــد  تعــ إذ  ــات  المعلومــ ــا  تكنولوجيــ المتالحق في  التطور 
 العناصر األساسية المكونة لنظام المعلومات اإلدارية الحديثة.

زيــادة التعقيــد في مهــام ووظــائف إدارة المكتبــات أو مراكز المعلومــات نتيجـــة   -3
والقانونية    واالجتماعيةقتصـــادية  االالتغيرات الســـياســـية والثقافية و لتأثر المكتبة ب 

والدولي, لذلك والتكنولوجية وغيرها في البيئة الخارجية على الصعيدين المحلي 

 

)127(  محمد فتحي عبد الهادي وشريف كامل شاهين :  المكتبات العامة والمكتبات الوطنية في الوطن العرمي,  

.  247,ص2003تونس ,  
دار  عمان,  المدرسية,  والمكتبة  المعلومات  ومرا ز  الحديثة  :  التكنولوجيا  إسماعيل  عبد هللا  )128(  الصوفي, 

. 75, ص2005المسيرة للنشر والتوزيع,   
)129(  الهمشري ,عمر أحمد :  األدارة الحديثة للمكتبات ومرا ز المعلومات ,دار صفاء للنشر, عمان,2001  ,   

.  396-395ص  
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ســــتخدام وســــائل ونظم جديدة تســــاعد في التزويد بالمعلومات الالزمة البد من ا
 لذلك .

ــفهازيادة أهمية المعلومات وقيمتها في المكتبات   -4 ــتراتيجي  اً مورد  بوصــــ   وأنها  اً اســــ
 .  اإلنتاجيةستمرارية وزيادة س في التقدم والتطور والبقاء واالاألسا

بتبنيها    الليزرية حافظات األقراصالمكتبات من خالل تصـــاميم  وعليه تســـتطيع   
نظمًا مبنية على الحاسوب تحقيق منافع كثيرة من حيث تقديم خدمات أفضل بتكاليف  

مســـــــــــتوى األداء والفاعلية, ذلك على   أقل, وهذا يعني توفيرًا في النفقات معا المحافظة
ــتخدام الحاســــوب في العمليات الفنية والخدمات العامة للحافظات أمر في غاية  أن ا ســ

ومسـتخدميها من فوائد جمة. لذا ينبغي للمكتبة أن   المكتبةاألهمية لما سـيعود به على 
ين من  تســــــتغل النظم اآللية الحديثة وتوظيفها في حافظات األقراص لتمكين المســــــتفيد

 الوصول الى أقصى قدر ممكن من مواردها وخدماتها األلكترونية .
أن   الليزريـــــة   اســــــــــــــتخـــــدامنـــــاكمـــــا  األقراص  حـــــافظـــــات  في  وتوظيفـــــه  آلي            لنظـــــام 

(CD-Storages  وتغذية ذاكرته بالبيانات ) عادة ترتيبها وفرزها حتى يتســــــنى  يســــــهل إ
تب مرة بالمؤلف وأحـيانًا بالموضــــــــــــــوع  نه ير , مـثل فهرس المكتـبة فإمنهـا اإلفادةللجميع  

 عالية.   كتب وذلك في أسرع وقت ودقة وكفاءةكما يمكن برمجته ليعطينا قائمة بال
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 :قراص الليزرية الربط ودورها في تصاميم حافظات األتقنيات  2-3-2
Technological connections of CD- storage design.     

صناعية    هيأةلممكن توفير الحديثة جعلت من ا نيعأن تقنيات التص على الرغم من   
بــــا الغــــالبيــــة كــــاملــــة  إلى جزء واحــــد لكن  ختزال األجزاء التي يمكن ربطهــــا وتحويلهــــا 

العظمى من حافظات األقراص اليمكن تفادي كونها ذات أجزاء متعددة. وهذه األجزاء  
ــها بمتانة تتناســــــــــــب و  تلك    وظيفةتحتاج في العادة إلى تقنيات متعددة لربطها ببعضــــــــــ

ــتعمل لربط   ,الحافظات ــائل الربط التي هي )أدوات تســـــــــ ــمى هذه التقنيات بوســـــــــ وتســـــــــ
األجزاء بعضــــــــــــــهـا مع بعض وهي مهمـة في تركـيب المنتجـات الصـــــــــــــــناعـية والمكـائن  

ــاء المباني( . ومما الشــــك فيه أن التطور التكنولجي المتزايد والمتســــارع أدى (130)وإنشــ
ــرورة تعدد طرق الربط لتالئم ال ــتحدثة  إلى ضـــــ ــاميم المســـــ ــيماخامات والتصـــــ وأن   والســـــ

ــبح من الضــــروري  مراعاة الجانب    عملية الربط لم تعد عملية وظيفية فحســــب, بل أصــ
  علىتقسـيم طرق الربط بصـورة عامة ويمكن  حتفاظ بوحدة التصـميم.  الجمالي فيها واال

 :  على النحو اآلتيأنواع حسب الخامة المراد ربطها   ةثالث 
 معادن  طرق ربط ال  2-3-2-1

 طرق ربط األخشاب  2-3-2-2

 طرق ربط اللدائن  2-3-2-3
 طرق ربط الجلود  2-3-2-4

ســتخدامات الصــناعية  ت الســابقة الذكر هي األســاس في االعلى أســاس أن الخاما
 نتشارًا.وسع اكونها األ فضاًل عنللحافظات 

 

 
 . 147كنولوجية،ص ، الجامعة التالرسم الهندسيعبد الرسول الخفاف : (130)
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   طر  رم  المعادن :  2-3-2-1

ســــــــــــــتخـداما في بـناء المنتجـات  ن المعـادن هي الخـامة األوســــــــــــــع اإكمـا نعرف فـ 
ــناعية للمميزات الفيزيائية التي تتصـــــف بها.   طرق الربط في المعادن مهمة    وُتعدَ الصـــ

ــناعية ــتغناء عن المعادن  ب   ؛جدا من الناحية الصــــــ من  رغم الوذلك لعدم إمكانية االســــــ
ــبيا ومتانتها   ــنيع نســـــ ظهور الخامات الحديثة لما يعرف عنها من انخفاض كلفة التصـــــ

ومن جهة أخرى  نب صـــــفاتها التي تعطيها خصـــــوصـــــية معينة ، هذا من جهة  إلى جا
بســــــبب ارتفاع درجة    ؛ن الخامات المعدنية هي األكثر حاجة لتقنيات الربط المختلفةإف

ــنيع   ــعوبة إمكانية تصـ ــهارها مما يعيق ويزيد في صـ المنتج كجزء واحد    هيأةحرارة انصـ
مختلـفة . ـلذـلك كـان من األســــــــــــــهـل  إال ـبإمكـانـيات تقنـية عـالـية في معـامـل الصــــــــــــــهر ال

الواحـدة ومن ثم ربطهـا بـأســـــــــــــــاليـب الربط المختلفـة    هيـأةتصــــــــــــــنيع األجزاء المختلفـة لل
 والخاصة بالمعادن .

 : (131)قسمين هما  علىوتنقسم وسائل الربط في المعادن 

 وسائل الربط القابل للفتح : كاألسنان اللولبية ، والخوابير، والنوابض( –) أ 

طرق    فضـــــــاًل عن، واألصـــــــماغ ،    شـــــــام )التونك(الربط الثابت: كالبر وســـــــائل    –) ب 
 .اللحام المختلفة  (

 

 خشا  :طر  رم  األ  2-3-2-2

 
 . 147، الجامعة التكنولوجية،ص الرسم الهندسيعبد الرسول الخفاف : (131)
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ــاب  ــاًل عنإن للخواص المختلفة والمتعددة لتخشـــــ ــتخدامات الكبيرة    فضـــــ االســـــ
والمتعــددة لهــا أدى إلى ظهور عــدد كبير من تقنيــات الربط الخــاصـــــــــــــــة بهــا على مر  

والتعاشـيق   هي الربط بالمسـامير، والمفصـالت ه الطرق المسـتخدمة  وأهم هذ  ,العصـور
اللواصـق المختلفة .وتتميز كل وسـيلة من هذه الوسـائل بصـيغة   فضـاًل عنالخشـبية ،  

 )حافظات األقراص الليزرية(.  المظهر العام للمنتج  فيمعينة مؤثرة 
                           طر  رم  اللدائن :  2-3-2-3

، إذ يمكن  مات التي تشـكل كيفما يشـاء المنتج( من الخادائن )البوليمراتلالُتعًد  
، ولذلك لم يعد هنا  على  ة كاملة وبتكاليف ومجهودات بسيطةصــــــــب القطعة اللدائني 

ربط خاصـــــة باللدائن تختلف عن    أســـــاليبصـــــعيد اســـــتخدامات اللدائن حاجة لتطوير  
فاللدائن تجمع    خامات األخرى لمســــــــــــــتخدمة للطرق الربط الموجودة في تقنيات الربط ا

، إال في  بط األخشـــــــاب تقنيا ومن حيث العمومربط المعادن وأســـــــاليب ر  أســـــــاليببين  
. إذ باإلمكان ربطها  توظيف تلك التقنية بأســـــــلوبالخاصـــــــة بعض التفاصـــــــيل الدقيقة 

بالمسـامير الملولبة والمسـامير المسـننة مع الصـاموالت ، كما يمكن إخضـاعها لتقنيات  
الحرارة ، ويمكن ربطهـا بمختلف أنواع اللواصــــــــــــــق والتعـاشــــــــــــــيق كمـا في لعـب اللحـام بـ 

األطفال . وباإلمكان أســـــــــاســـــــــا إنتاج القطع اللدائنية مع مفصـــــــــلة هي جزء من نفس  
 كما موضح في الشكل اآلتي.الخامة المصنعة والوصلة المراد تثبيتها .  
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 (24شكل رقم )

 المصدر )تصوير الباحث(

اللـدائن لســــــــــــــهولـة تشــــــــــــــكيلهـا وانخفـاض كلفـة إنتـاجهـا مقـارنـة  وهكـذا نرى أن   
بالخامات األخرى تشــتر  مع بقية الخامات بكل أســاليب الربط الموجودة ، وهي بذلك  
تخضــــــــــع لنفس المعايير المظهرية التي تنتج عن اســــــــــتخدام هذه األســــــــــاليب مع بقية  

يقلــل من اآلثــار  ممــا    ,مرونــة هــذه الخــامــة من النــاحيــة المظهريــة  مراعــاةالخــامــات مع  
 السلبية لكل وسيلة حسب طبيعة استخدامها .

 :طر  رم  الجلود  2-3-2-4

الخياطة و  ربط األنســــــــــــــجة الجلدية منها  هنا  عدد من األســــــــــــــاليب المتبعة في 
 -:. كما تقسم الخياطة إلى الدرازة 

 الخياطة اليدوية : .أ
ــطة مجموعة من المهارات الت  ــتخدام اليد و بواســـــــ ي يتمتع بها  و تتم عادة بأســـــــ

ــكل رقم المنفذ ــمان  (25)كما في الشــــــ ــروري في أغلب األحيان و لضــــــ ، و من الضــــــ
ــير الخياطة عليه كذلك يتوجب أحيانًا تثقيب المكان  ــم خط لتســ خياطة مثالية أن يرســ

خياطة الجلود الصـــــــــناعية و الطبيعية لتســـــــــهيل عملية    ال ســـــــــيما فيو المراد خياطته  
و يجـب أن يراعى عـدم المـبالغـة في شــــــــــــــد الخيط    الخـياطـة و المحـافظـة على نظـافتهـا

           .  132حتى ال يكون ذلك سببًا في قطع أو تلف الخيط أو المادة المراد خياطتها

 

1- كاي وهوايت: األشغال اليدوية ، ترجمة محمد شفيق الجنيدي وحسين علي العجماوي ، مراجعة عبد هللا  

.  دون تاريخ نشر, 51ص علي حجاج ، الناشر مكتبة ومطبعة نهضة مصر ، الفجالة ،القاهرة ،   
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 يوضح فيه طريقة الخياطة اليدوية  (25شكل رقم )

 الخياطة الميكانيكية : .  
ــتخدام مكائن الخياطة و الدرازة و تتكون م عدة   ن طرق و تتم هذه الطريقة بأســـ

 -رئيسية منها:

 الحافة المقطوعة . 1
 الحافة المطوية  . 2
 الحافة الكفلية.  3
 الحافة المقلوبة ) المخفية (  . 4
 الحافة األنبوبية   .5

المؤثرة   ــة  المضـــــــــــــــــــافـــ ــة  التكميليـــ المواد  من  ــالق في  و  المغـــ هي  التصــــــــــــــميم 
(Fastenersومنها ال) سـ(حاباتZippers  ) و(األزرارButtons والطباقات)(Suaps  )

ــا) ــهـــــ ــونـ ــيـ عـ و  ــيـــــــب  ــاللـ ــكـ ــةHooks and eyesوالـ األشـــــــــــــــــرطـــــ و  ــة  (    الـــالصـــــــــــــــــقـــــ
(Nylonhookandtoptap) 

ظات  وعلى هذا األســــاس تأتي أهمية طرق الربط المســــتخدمة في تصــــاميم حاف  
براز الجوانب  األقراص الليزرية ضـــــــــرورية في إنجاز بناء الشـــــــــكل التصـــــــــميمي وفي إ

 -:علىط الحافظات الوظيفية والجمالية ويمكن تقسيم طرق رب 
بة ذات الرأس ول: وهو الربط القابل للفتح, مثل المسـامير المل  طر  الرم  القابل للفتح

التي تســتخدم في تثبيت األجزاء التي  والمســامير ذات التجويف الســداســي, الســداســي, 
تحتــاج إلى عمليــة تثبيــت محكم, مثــل تثبيــت األغطيــة اللــدائنيــة والحــديــديــة التي تغلف  
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ا  افظة والمحر  الكهربائي بقاعدتها. فأن األســـــــــنان الملولبة هي أكثرهلعام للح الهيكل ا
ــاطة) بالبرغي  تنوعًا وا ــعيد حافظات األقراص ويمكن تنفيذها ببســــــ ــتخدامًا على صــــــ ســــــ

المختلفة    (133)لولب في تثبيت الوصالت المعدنية(.لموالصامولة( )ويستخدم المسمار ا
ــبب المتانة التي يمكن أن توفرها طريقة ربط   ــائعة جدًا بســــ ــك أن هذه الطريقة شــــ والشــــ

من مادة مقاومة للظروف   اً كان البرغي مصنوع  إذا والسيما  ,كهذه للوصالت المربوطة
. ولكن يؤخـذ على هـذه الحـافظـات  تعرض لهـات   التي قـد  )حرارة رطوبـة اتربـة(  الفيزيـائيـة

في    اســــــــــــــتخـدامـا  أكثرن البرغي بـارزًا وظـاهرًا للعيـان بمـا يجعلهـا  الطريقـة بقـاء جزء م
الوصــــالت الداخلية كونها غائبة عن العيان وكونها بعيدة نســــبيًا عن المســــتخدم, لذلك 

قراص الحديثة بطرق أخرى أو  ربط األجزاء الخارجية لحافظات األ يســتعاض عنها في
لتقلـيل خطورتهـا كـأجزاء ـبارزة بهـا بعـيدًا عن النظر و   االحتـفاضربمـا تقنـيات خـاصــــــــــــــة  
خاصـة جدًا وال  سـتخدامات  نسـبة للخوابير والنوابض فهي ذات اعلى المسـتخدم. أما بال
ــورة العامة لتقنيات الربط  يمكن تعميم طريقة ا ــتخدامها تقنيًا أو مظهريًا. ولكن الصـــــ ســـــ

ــورة أو بأخرى من الناحية المظهرية ك فينها مؤثرة  القابلة للفتح أ ونها  الحافظات بصـــــــــ
تعتمد على آلية محددة وخاصـة بها تحتاج إلى فضـاء خاص بها تسـتغله على حسـاب  

ســــــــــــــتخــدامهــا في الحــافظــات التي تعتمــد على  تكوين المظهري لهــا. لــذلــك نجــد أن اال
األثر    إلخفاءنتاجي قليل. أو معالج بطريقة ما الجمالية في المظهر العام كأســــــــــــــاس إ

وفرهـا في ربط األجزاء من جـاـنب آخر. ففي  القوة التي ت   والســــــــــــــتغاللالســــــــــــــلبي فيهـا,  
الحـــافظـــات عمومـــًا ال نجـــد هـــذا النوع من طرق الربط إال في األجزاء الـــداخليـــة وفي  

 (.26كما موضح في الشكل رقم )المفاصل التي تحمل الباب الخاص بالحافظة.  
 

 
 
 

 
,  1970، ألمانيا, غ, ترجمة المهندس عبد الكريم عا  , دار ل يبز أشغال الخشب وارنر, هيرت :  (133)

 .97ص

http://www.rockler.com/product.cfm?page=1151
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 الحافظات  أبوا ( يوضح رم  المفاصل التي تحمل 26شكل رقم )
 ير الباحث(المصدر )تصو 

ت  وحتى لو صــــــنعوفي األجزاء الداخلية التي عادة ما تصــــــنع من خامة اللدائن,   
الرأس    ذيختار المســــــــمار اللولبي من النوع)من خامة معدنية نجد أن المصــــــــمم ا

مظهرية    فيلتفادي ظهور رأس المســــمار بطريقة مؤذية أو مؤثرة    (134)المســــتقيم(.
 ق باألمان الصناعي.التكوين العام للحافظة والجانب المتعل

ت  الثباو  وهو الربط الذي يوفر حرية في الحركة  :طر  الرم  المتحركة )متمفصـــلة(
  (135)ضرار باألجزاء المربوطة أو بعناصر الربط.في التوصيل وحركة األجزاء دون إ

ــل   ــتخدمة في عمليات ربط أجزاء الحافظات والمفاصـ وأهم أنواع وصـــالت الربط المسـ
ــتعمل هذه الطريقة لتجزاء التي  المتحركة لها هي مفاصــــــــــــ  ل التراكب والقالبة وتســــــــــ

  اسـتخدامأثناء فترات في  سـتبدال عند الضـرورة  تكون معرضـة للصـيانة كالتصـليح واال
لولبـة بـأنواعهـا  المفصــــــــــــــالت التي فيهـا المســـــــــــــــامير المالحـافظـات, وتســــــــــــــتخـدم في  

الكهربـائي,    الموجودة في هيـاكـل الحـافظـات وأجزائهـا الحركيـة)المحر   (136)المختلفـة.
ــتعمل المفصـــــالت لتجزاء التي  زاوروالت الح  تحتاج  م الناقل, وبوابة األقراص(. وتســـ

سـتخدام.  ب طبيعة االوتختلف أشـكالها وأحجامها حسـ   إلى فتح وغلق بصـورة مسـتمرة
 .  اآلتيةكما موضحة في األشكال  

 
 
 

 
 . 147، الجامعة التكنولوجية،ص الرسم الهندسيعبد الرسول الخفاف : (134)

  .147, ص  1990, منشورات مكتبة التحرير, بغداد, فنون النجارة الحديثة فتحي محمد صالح: (135)

ص     , 1988, جامعة بغداد, بغداد, اللحام اتكنولوجي خزرجي, قحطان خل  وعبد الجواد محمد أحمد: ال (136)
52  . 

http://www.rockler.com/product.cfm?page=16777
http://www.rockler.com/product.cfm?page=16777
http://www.rockler.com/product.cfm?page=16777
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 المستخدمة في الحافظات لمفصالت المتحركةل( نماذج 29,28,27شكل رقم )
 المصدر ) تصوير الباحث(

الزاوية التي تبدو ظاهرة للعيان والتي تطلى بالنحاس   ةفمنها المفصل     
وهنا  مفصلة المنضدة القالبة في كون ثقوب المسامير فيها معكوسة   .المدهون 

المغطاة التي تتميز بأنها تصنع من  ةوالمفصل (137) في أحد جوانبها عن األخرى.
النيكل وكونها تبدو غير ظاهرة للعيان فهي مناسبة  الصلب مع الطالء بصفائح

المفاصل التي تكون ظاهرة للعيان عادة ما تكون   إذ إن (138) لتصاميم الحافظات.
كل   تجعلها أكثر قبواًل للمتلقي, ولكن برغم  إخراجيةمطلية أو معرضة لتقنيات 

صاميم  ظاهرة للعيان( األفضل مظهريًا في تالغير ذلك تبقى المفاصل المخفية )
 الحافظات.

   :طر  الرم  الثابتة
أي من هذه األجزاء  أو أكثر بشــــــــــكل محكم بدون حركة    جزأين  وهي عملية ربط    

األصـماغ, اللحام(. ورغم كونها    , الخياطةشـام )التونك(ومن وسـائل الربط الثابت)البر 
تح  خاصًا بها على حساب التصميم نسبة إلى وسائل الربط القابلة للف  فضاء  لال تحت 

كونها مؤثرة في مظهرية الحافظة بصــورة مغايرة للصــورة   فضــاًل عنلكنها أقل متانة  
عليها في تحمل الضــغوا العالية أو الجهود الميكانيكية    لال يعو األولى, فاألصــماغ  

من الجهة الخارجية لحوافهما الدقيقة   وصـــــلتين, ثم أنها اليمكن أن تربط  االســـــتثنائية
ق بعضــــها البعض لتحقيق األداء الوظيفي المناســــب.  بل يجب أن تربط الســــطوح فو 

فهي تســـــتخدم لربط األجزاء ذات الســـــمك القليل كالصـــــفائح   بالبرشـــــامأما فيما يتعلق  
ــام )التوـنك(ســــــــــــــتخـدام البر الحـال في اكمـا هو    (139)المتوازـية. في تثبـيت مقبض    شــــــــــــ

ل  الحـافظـات المصــــــــــــــنوعـة من القمـاش وبعض أجزائهـا التي تمثـ الحـافظـة الجـلدـية أو  

 
 . 147, ص1985، منشورات مكتبة التحرير، بغداد,  فنون النجارة: فتحي محمد صالح  (137)

 . 147, ص1985، منشورات مكتبة التحرير, بغداد, المصدر نفس  :   .................. (138)

 . 147، الجامعة التكنولوجية، ص الرسم الهندسيعبد الرسول الخفاف : (139)
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  فهي  ,جميع الحـافظـات  مالئ ال ي من النـاحيـة المظهريـة  شــــــــــــــام  ر الهيكـل العـام. وأن الب 
للمعايير الجمالية المختلفة حســـب البناء العام   إخضـــاعهاذات مظهرية ثابتة اليمكن  

. كما تســـــــــــــتخدم الخياطة كطريقة ربط ثابتة لتجزاء المكونة للحافظة وتتم من  هيأةلل
يمـا عـدا خيـاطـة ظـاهريـة لبعض أجزائهـا التي يجـب  الـداخـل ومن ثم تقلـب الحـافظـة ف

ــنوعة من القماش أو الجلد.   ان األقراص الليزريةأن تتحمل أوز  مثل المقابض المصـــــــ
   .(30)  وكما موضح في األشكالولكنها غير مؤدية جماليًا.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 والخياطة  م شاالبر تثبيت مقابض الحافظات وأجزائها بواسطة   ( يوضح طر  30شكل رقم )
 المصدر )تصوير الباحث( 

http://www.iconcase.com/productpg.php?product_id=343&utm_source=CategoryPg&utm_medium=FeaturedProds&utm_content=RoundCDWalletImg&utm_campaign=CategoryPgsFeaturedProds
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ــائــل ربط المعــادن الثــابتــة كونــه من    أمــا فيمــا يتعلق بــاللحــام فهو من أهم وســـــــــــــ
  (140)فاللحام هو عبارة عن ) عملية الحصــــــــول على وصــــــــلة غير قابلة للفك(. ,أقواها
وهنــا  عــدة طرق لربط    (141)ضــــــــــــــرار بهــا(.يمكن فــك األجزاء الملحومــة دون اإل)وال
ومن أبرز    ,ســــــتخدامها في صــــــناعة الحافظات المعدنيةيمكن ا يدية الت حدي اللمعادن ا

 ام الغاز, التسخينهذه الطرق هي )لحام القوس الكهربائي, لحام النقطة, لح 

كما    (142).نوع المقطع أو المعدن المراد ربطهختيار الطريقة حســـــــــــــب والطرق( ويتم ا 
 (.31,30)رقم  األشكالفي 

  

   

 

     

 
        

     
 (  32شكل رقم )                    (               31شكل رقم )     
 

 معدنيةان لحافظتان لألقراص الليزرية ال انموذج
 المصدر )تصوير الباحث(

  

 
 لثانية, دار مسير للطباعة والنشر, ترجمة د.أنور الطويل, الطبعة االمعادن اتكنولوجي أ. مياليشبف: (140)

 . 373, ص  1973اإلتحاد السوفيتي, 

 .195, ص1985بصرة, . ت. حسين باقر, جامعة المبادئ هندسة المعادن والمواد:  بيلي, ف (141)

 . 103ص , 1993, بغداد, ة, الجامعة التكنولوجياللحام اتكنولوجي عبد الرزا  إسماعيل خضر وآخرون:  (142)
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 ستخدام حافظة األقراص الليزرية : االعوامل البيئية وعالقتها ب  2-3-3
Storages Employing. -Environment Factors In CD  

محيط الحيوي الـــذي تعيش فيـــه الكـــائنـــات الحيـــة وغير الحيـــة  تبحـــث البيئـــة في ال
نســـــــانية, بتقاليدها وعاداتها  واها التي تشـــــــكل عوامل )طبيعية, واجتماعية, وثقافية, وإبق

وعقـائـدهـا وتـاريخهـا وتراثهـا وعصــــــــــــــرهـا,التي تؤثر في أفراد وجمـاعـات الكـائنـات الحيـة  
نظامًا شــــاماًل يتكون من تفاعل    . كما أنها مكونة(143)وتحدد شــــكلها وعالقتها وبقائها(

وتداخل البيئة الطبيعية, والبيئة الثقافية, مع الحاجة لتكوين الشـكل الناتج من التصـميم  
 .(144)العقالني

ــير الى المنتجات   ــميم البيئي يشـــ ــادية  لذا فالتصـــ التي تراعي العوامل الطبيعية واالقتصـــ
ــلبية على صــــــــــحة األنســــــــــ واال كما يهتم    ان وآمانه ,جتماعية, وتحد من التأثيرات الســــــــ

الئمة بهدف تحقيق  المناســــب للخامات الصــــديقة للبيئة وأســــاليب األنتاج الم  باالختيار
مكـانيـات التي توفرهـا . وعلى الرغم من اإل(145)نســـــــــــــــان والمنتج والبيئـةالتوافق بين اإل

ــان وزيادة مقدرته في فرض إالتكنولوجيا الحديث   رادته الكاملة على البيئة اال أن ة لالنســـ
ــلو  الفرد. فتكونه    هذا اليكون ناجحًا في غياب الدور الذي تلعبه البيئة في تحديد ســـــــ

ــان بالبيئة من خالل إ ألن التأكيد    ؛رادته الذاتية ضــــــمن ماتوفرها له البيئةعالقة اإلنســــ
تكوين نظـام غير متوازن يمـيل    إلىرادة يؤدي  ادة دون البيـئة أو البيـئة دون اإلعلى األر 

 .(146)بروت في الحالة األولى والى الضعف في الحالة الثانيةالى التسلط والج 
البيئة المناســـــبة لفنســـــان   هيأةميم هو ت فالهدف األســـــاســـــي ألي عمل في مجال التصـــــ 

حتياجات المادية والمتعة الفنية والفكرية الحالية والمســتقبلية وتصــميم  بنظام يوفر له اال
ــك ــان نتفاعية تتيح  إ  ائيةفضـــــــــــ يل المادة لتكوين عالقات  المنتج هو عملية تشـــــــــ  لفنســـــــــ

 

 )143( غرايبة , سامي ويحيى فرحان :المدخل الى العلوم البيئية , دار الشر  للنشر,األردن,1987, ص13.
(144)  AL-kiss, S; the Influence of natural and cultural environment on the fabric of the 

city with reference to Iraq, pho Thesis never city of Sheffield, 1983, p. 623. 

 )145( أحمد عوض : دراسات بيئية   , دار نومار للطباعة ,القاهرة ,2002 ,ص213 . 
)146(  السهيل , أسامة قحطان :  بيئة الذكاء في العمارة  , دراسة ماهية العمار ة الذكية كظهور لتغير المحي  ,  

.  45,ص 1999رسالة ماجستير , بغداد ,  
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اليومية في السـكن والعمل والترفيه والعبادة وغيرها براحة فسـيولوجية    احتياجاتهأسـتيفاء 
 جتماعية وتوافق انفسي 

والهـدف من األـبداع في تصــــــــــــــميم المنتجـات هو تشــــــــــــــكـيل المـادة   ,ومتعـة فنـية وفكرـية
المادية لتشـــبع    الحتياجاتانســـانية فوق  منظومات تشـــكيلية ترقى بالحياة اإلوالحيز في 

بطريقة شــــــــــعورية   ويعمل المصــــــــــمم.  (147)المتع النفســــــــــية واألجتماعية والفنية الفكرية
ــياقكوين أو ا منظمة مع البيئة لت  ــمن ســـــــــــ جمالي وأدائي منظم    عادة تنظيم البيئة ضـــــــــــ

ــياق  ختالفات والتغيرات تعالج فيه اال ــتخدام ســـــــ ــابقة من جهة تغيرات باســـــــ البيئية الســـــــ
ــافة أو  واإلعملية الحذف  ــكلي لل  االختزالضـــــــــ ــع في التكوين الشـــــــــ البيئية   هيأةوالتوســـــــــ

ــة أخرى  ــة من جهـ الوظيفيـ ــا  ــاتهـ ــاج الى (148)بمكونـ ــات التي تحتـ ــل من أهم البيئـ . ولعـ
المقومـات الجمـالـية وصـــــــــــــــياغتهـا في قواـلب فنـية هي بيـئة المكتـبة, ـفاـلذي يجعـل البيـئة  

ن بمـا فيهـا الخصـــــــــــــــائص  تؤدي دورهـا التعليمي وتلبي حـاجـات ورغبـات المســــــــــــــتفيـدي 
, ومن هنا يبرز دور الفنان ســــــــــواء اإللكترونيةوالمواصــــــــــفات المتوفرة في بيئة المكتبة  

لحافظات األقراص أكان رســــــامًا ,أم مصــــــممًا,أم مهندســــــًا في تصــــــميم البيئة الداخلية 
 .اإللكترونية  الليزرية ومكتباتها

الفكري  و لفني  او بــداع المــادي  واء أي عمــل تصــــــــــــــميمي للبيئــة على اإلحت فــإن ا
ــانـية  دراـية كـامـلة وحس مرهف ـبالحـياة اإليفرض على المصــــــــــــــمم أن يكون على   نســــــــــــ

حســــاس  تســــمع وإكون له عين فاحصــــة ترى وأذن مدققة , وهذا يســــتلزم أن ت ومتطلباتها
نســان  عصــره , كل هذه المقومات تحقق لف مرهف وعقل مفكر متأثر وموجه لحضــارة

 .(149)إبداعًا تصميميًا بيئيًا متميزاً 

 

 )147( أحمد عوض : دراسات بيئية   , دار نومار للطباعة ,القاهرة ,2002, ص213 . 
)148(  فاتن يباس لفتة :  اشتراطات التصميم في بيئة الفضاءات المفتوحة لمدينة بغداد,أطروحة دكتوراه,    كلية  

.  23, ص2005ة بغداد, الفنون الجميلة, جامع  
 .  215, ص2002, دار نومار للطباعة ,القاهرة ,  دراسات بيئية أحمد عوض :  (149)
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في إقبــال المســــــــــــــتفيــدين عليهــا    اً كبير   اً دور الكترونيــة  وتؤدي البيئــة ألي مكتبــة  
وقضــــــــاء وقت طويل بها, لذا فإن ثراء المكتبة بموارد المعلومات وكفاءة العاملين فيها  

للمســــــــــــتفيدين من خالل    مهماً ال يغنيان عن توفير بيئة جيدة تجعل هذه المكتبة مكانًا  
رة ومنهــا حـافظــات األقراص التي تعمــل على حفظ هـذه  توظيف تقنيــات حـديثــة ومتطو 

المعلومات وتســــهيل وصــــولها الى المســــتفيدين. وهنا  عدد من المكونات التي تشــــكل  
ن تبــذل جهودًا لجعلهــا تعمــل  وينبغي في المقــابــل أفي فعــاليــة البيئــة الــداخليــة للمكتبــة  

 مظاهره على ذلك. 
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 :  Pointersمؤشرات اإلطار النظري   2-3-4
 

الوظيفـة الجمـاليـة لحـافظـة األقراص هي ليســـــــــــــــت تـأديـة غرض مـادي فحســـــــــــــــب            -1
وإنمــا هي مــادي ومعنوي يرتبط بــالجــانــب التقني الــذي يعمــل على تحقيق المنفعــة  

هـا مع  حققـت راحـة نفســــــــــــــيـة لتالؤم  المـاديـة, وهو مـايرتبط بـالجـانـب المعنوي, ألنهـا
 ستخدامية.فة االلوظي ا

تتميز المكتبات اليوم بالتعقيد والتغير المتســـــــــــــارع والمتزايد في كميات  المعلومات   -2
جديدة أو مســـــــــــــتحدثة من   اً المنتجة على شـــــــــــــكل أوعية الورقية, مما يتطلب أنواع

ــايرة متغيراتها وظروفها,   ــات المعلوماتية القادرة على التكيف معها ومســـــ ــســـــ المؤســـــ
ب الشخصية في المكتبات سوف يقلل المساحة المخصصة  نتشار أجهزة الحواسي فا

 للمكتبة التقليدية ذات المساحة أو السعة الكبيرة.

ســــــــــــــترجاع المعلومات, هو فاعليـته كوســــــــــــــيـلة  وان أحد مـقاييس نجـاح نظـام حفظ  إ -3
 لتوصيل المعلومات الى المستفيدين.

رتـــه  لي, وتوظيفـــه في حـــافظـــات األقراص, وتغـــذيـــة ذاكاآلنظـــام  الســــــــــــــتخـــدام  ان  إ -4
مثل    فادة منهابها وفرزها حتى يتســـــنى للجميع اإلعادة ترتي يســـــاعد على إ بالبيانات  

نـه يرتـب مرة بـالمؤلف, وأحيـانـًا بـالموضــــــــــــــوع, كمـا يمكن برمجتـه  فهرس المكتبـة فـإ
 ليعطينا قائمة بالكتب, وذلك في أسرع وقت ودقة وكفاءة عالية.

مسـي, الشـفافية, البسـاطة( في  تؤثر بعض العوامل مثل )المؤثر اللوني, المؤثر المل -5
ه التصــــــــــاميم الخاصــــــــــة بالحافظات تصــــــــــميم حافظات األقراص محاولة جعل هذ
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من التعرف على أن التصــــــــــــــميم    مـة لتداء المطلوب, ويتحـدد الجمـال بـذلـك,مالء
 ستكمل مستلزماته, وأغراضه الوظيفية.ا

ــه ما يعتمد عليه فقط في تحق -6 رتباا  ه كايق الوظيفة, بل درجة تقبلليس اللون نفســــــــ
تأثير اللون في تصــميم حافظات األقراص في تعريف المؤشــرات والرموز ولوحات  

ســهولة   ما يحقق للمســتخدمب ضــاءة,  ا يتداخل تأثير اللون في مكون اإلالمفاتيح, كم
 ستخدام الحافظة, وقراءة المعلومات والدالالت بوضوح.ا

لمدة الزمنية لعملية  افي البســــاطة في أشــــكالها تتســــم في تقليص  ضــــ الهيئات التي ت  -7
درا , ومعرفـة المعـاني والـدالالت المقصــــــــــــــودة في الشــــــــــــــكـل, أو معرفـة كيفيـة  اإل
سـتعمال هذه األشـياء, فاألشـياء التي تتمتع بدرجة عالية من التعقيد,ليس لها تأثير  ا

 نتباه المستفيد, وكثيرًا ما يركز على جزء منها.ا  في جذب
ــطة, والتجهيزات التي تحتويها أو المواد  -8 ــاحة المكتبة إلى حد كبير األنشـــ يحدد مســـ

التي تســـــــــــــتخدمها. ويختلف البرنامج الوظيفي وأســـــــــــــلوب التصـــــــــــــميم للمكتبة تبعًا  
 لحجمها, وموقعها, والمستوى الثقافي لمرتاديها, والغرض المؤدى من أجله.

ــاليـــب العقيمـــة التي تتبعهـــا بعض المكتبـــات ف -9 ي اإلعـــارة, والقيود التي  إن األســــــــــــــ
ســــــتخدام حافظات األقراص الليزرية اتفرضــــــها على المســــــتعير, أدى الى تشــــــجيع  

 ومكتباتها اإللكترونية.

إن الشكل التصميمي والهيأة العامة مرتبطان مباشرة بالمقومات التصميمية للمؤثر   -10
إن الوظيفي والســـــــيما أن الوظيفة بحد ذاتها محدد أســـــــاســـــــي للهيأة التصـــــــميمية. و 

الوظيفة تبرز بصـــــــــــورة مؤثرة جدًا في تحديد هيأة التصـــــــــــميم عندما يحتاج المنتج  
الصـــــــــناعي إلى فضـــــــــاء داخلي أو خارجي ألداء وظيفة معينة. كما في تصـــــــــميم  
الحافظات التي تحتاج إلى فضــــــــــاء داخلي )ســــــــــعة( لخزن األقراص داخلها كذلك  

 تحتاج إلى أجزاء متحركة لتحقيق األداء الوظيفي األمثل.

إن عملية التنظيم لها بنية نظامية تخضـــــــــــع عملية البناء التركيبي فيها إلضـــــــــــفاء   -11
دالـلة تعبيرـية وأبعـاد أدائـية موحـدة لحـافظـات األقراص الليزرـية. ـلذـلك يمكن أن تعـد  
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ــًا لتنظيم جميع القوى الــداخلــة في البنــاء  العالقــات الرابطــة لتجزاء مــدخاًل رئيســـــــــــــ
ــميمي للحافظات, وذلك بتحكمها ــد المتبادلة بين هذه القوى,   التصــ في عمليات الشــ

 فضاًل عن إسهامها في وضع الهيكل البنائي للحافظات.

إن حافظات األقراص الليزرية على أختالفها شــــــهدت وتشــــــهد الكثير من التغيرات   -12
المظهرية منقادة وفق أساليب التطور التقني وفاعلية التصاميم التقنية التي ظهرت  

ــه الغنى في االحتواء والتوليف  من خالل التنوع الذي  ــاســـــ ــمم وأســـــ يلجأ إليه المصـــــ
للعناصـر واالختالف في صـفاتها ضـمن العمل التصـميمي مما يسـهم وبشـكل كبير  
في تأســـيس معالجات شـــكلية أو حركية ناتجة هدفها شـــد االنتباه دون أن يؤثر في  

 وحدة الشكل.  
 

  Previous Studies: الدراسات السابقة  2-3-5
ظهر عدم وجود دراسة مباشرة الباحث على ما هو متوافر من دراسات, حيث    اطلع

تتعلق  دراسة  تعنى بتصاميم حافظات األقراص الليزرية ومكتباتها اإللكترونية, باستثناء  
ية وتختص بمجال  دعم الدراسة الحالل عتمادها  يمكن ا بالمعالجة الفنية ألقراص الليزر  

ومناقشتها, وهي    يقترب من موضوع البحث من دون الخوض فيه, لذا سيتم عرضها
 : على النحو اآلتي 

 

الفنية ألقراص الليزر الطبية في مكتبة   المعالجةدراسة مرزة حمزة حسن الشمري و* 
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علم    , لية الطب بجامعة بابلو

ت والمكتبات, مقدمة إلى مجلس كلية اآلداب, الجامعة المستنصرية, بغداد,  المعلوما
 م. 2005
معوقات التي تقف  هذه الدراسة على واقع ترتيب األقراص الليزرية, وما هي ال  ركزت

جراءات الفنية الصحيحة لها, ومن ثم تجاوز هذه المعوقات من خالل  بوجه القيام باإل 
ختيار التصنيف المناسب ألقراص الليزر الطبية,  ا, وا ع بطاقة الفهرسة المناسبة لهوض

التسجيل   شاشات  تضم  بيانات  قاعدة  بناء  ثم  أقراص   واالسترجاعومن  لموضوعات 
ختصاص  وتصنيف وتقييم األقراص ذات اال  الليزر الطبية, من خالل الفحص الدقيق لها

ل الدراسة  هذه  وجاءت  بها.  والتعريف  المتشابهان  والموضوعان  هذه  الواحد,  تعالج 
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المشكالت, وتسهم في القاء الضوء عليها, بهدف الخروج بحلول ناجحة لتطوير الخدمة,  
 وتحسينها للمستفيدين من هذه األقراص.

هتمام بتنظيم أقراص الليزر في مكتبة الكلية, أبرزت نتائج هذه الدراسة, ضعف االو 
أقراص  ختيار, تعتمد من أجل توفير مجموعة من  توجد معايير معتمدة عند عملية اال وال  

 حتياج الحقيقي للمستفيدين. الليزر الطبية, وتصب في اال 
 المناقشة 

 بعض األجزاء العامة منها  في   البحث الحاليمع السابقة تفقت الدراسة ا
مناسبة لها لتحقيق  الفنية ال  اإلجراءاتتنظيم وترتيب أقراص الليزر ووضع    ة أهمي 

فضاًل عن اعتماد الدراستين على  نتفاع من هذه التكنولوجيا الجديدة.  مستوى أفضل لال 
والمالحظة.   المقابلة  الدراسة أسلوب  اعتمدت  فقد  الدراستين  بين  االختالف  أوجه  اما 

السابقة على العينة الطبقية التناسبية ألنتقاء العينات أما البحث الحالي فقد اعتمد العينة  
األختالفات األساسية في موضوع البحث السابق الذي القصدية )العمدية( فضاًل عن  

في     الفنية ألقراص الليزر الطبية في مكتبة كلية الطب فقط   تالمعالجاأقتصر على  
تصميمية ألغراض تطبيقية وذلك لتفعيل    معايير ايجاد  حين يهدف البحث الحالي إلى  

المكتبات اإلل المستخدمة في  الليزرية  فضاًل    كترونية.دور تصميم حافظات األقراص 
 تقديم مقترح تصميمي يطبق من خالله ما تم التوصل إليه من معايير. عن ذلك 
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  Research Procedures:البحث  إجراءات
 تبعها الباحث وهي : اإلجراءات التي ايتضمن هذا الفصل 

 
  Methodologyمنهجية البحث :  3-1

الباحثا        ا  على  عتمد  الحالة(لوصفي المنهج   Descriptive  )دراسة 

Research  البحث.  شكلت أساس التحليل العلمي لعينة في جمع المعلومات التي 
 

 

  Population    مجتمع البحث :  3-2
لمدينة    ي األسواق المحلية المتوافرة ف  حافظات األقراص الليزريةمنتجات  عتماد  ا تم        
  المستوردة وقد بل  عدد الوحدات    2009لغاية عام    2008خالل المدة من عام    بغداد

وعلى الرغم من التنوع في أشكال ومواصفات الحافظات ( انموذجًا.  28في هذه المدة )
نوع التصميم إلى ثالثة أقسام اال ان الباحث قام بتقسيم مجتمع البحث للنماذج حسب  

واإللكترونية  اليد الميكانيكية,  تحقيقها  وية,  إلى  واألقرب  الدراسة  أهداف  تخدم  التي 
 وهي كاآلتي:  .فرة في األسواق المحلية اوبأعدادها المتو 

 
 العدد نوع التصميم 

 16 الحافظات اليدوية

 6 الحافظات الميكانيكية 

 6 الحافظات اإللكترونية 
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  Sample   عينة البحث : 3-3
عمدية( لتالفي التكرار في المواصفات العامة قصدية )  عينة باحث باعتماد  قام ال

تم   فقد  البحث  لهدف  البحث ووفقًا  لتمثل  8تيار ) خ ا ألغلب مفردات مجتمع  نماذج   )
اإل مجتماألشكال  من  بمواصفاتها  المتنوعة  البحثنتاجية  النسبة  األصلي    ع  ولتكون 

 %(. 28الكلية للمجتمع هي )المئوية 

 
 
 
 
 
 

  Tools Of Data Collectionالبحث :  أداة 3-4
عتمد  ا عتماد على المصادر واألدبيات، لذلك  واالتبع الباحث طريقة المالحظة  ا       
 ختيارها من خالل : اتحليل عينة المجتمع من النماذج التي تم   على الباحث

ية  جنبعلى المصادر العلمية العربية واأل  طالعالنظري واال  اإلطارعتماد على  اال -1
 طار النظري من مؤشرات.تعلق بموضوع البحث وما نتج عن اإل فيما ي 

في  طالع على واقع عملية األداء الوظيفي لعدد من حافظات األقراص الليزرية  اال -2
 ثناء الزيارات المتكررة ألصحاب المحال وبائعي هذه الحافظات.ا

 عتماد على ما ورد أعاله وتتضمن : تحليل باالالستمارة محاور إبناء  -3

 براز القيم الوظيفية والجمالية. إالتكوين العام للحافظة ودورها في  -أ

 في النظام التصميمي.  ودورهالنظام اآللي  -ب

 العوامل البيئية المؤثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -ت

 الدالالت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية. -ث
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  Tools Candor  :صدق األداة  3-5
ستمارة تحديد محاور التحليل وصحتها تم عرضها  إمة  ء لغرض التأكد من مال         

الخبراء من  عدد  مجال    على  في  والدراية  الخبرة  ذوي  من  المتخصصين  المحكمين 
وتشخيص ما يحتاج  رائهم من حيث صالحية الفقرات  آبداء  إوبعد    ,التصميم الصناعي 
حاطتها بالجوانب الخاصة إستمارة و اعهم على صالحية فقرات اإلجمإ م  منها الى تعديل ت 

 بالبحث. 
 
 
 
 
 
 
 
 Tools Fixity   ببات األداة   3-6

 
  : الخبراء 

 الصفة التي يمثلها          /الختصاص      /اللقب العلمي   /               السم   
 علوم حاسبات     علوم حاسبات/الجامعة التكنولوجية     أستاذ مساعدد.أحمد طار  صاد    
  لية الفنون الجميلة/قسم التصميم    تصميم صناعي  مساعد أستاذ د. لبنى أسعد عبد الرزا 

 فنون الجميلةقسم التصميم / كلية ال   تصميم صناعي   أستاذ مساعد     د. نوال محسن علي
 قسم التصميم / كلية الفنون الجميلة    تصميم صناعي    أستاذ مساعد    د.موفق أحمد مظلوم
   قسم التصميم/ كلية الفنون الجميلة    تصميم صناعي    أستاذ مساعد    د.هدى محمود عمر
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ــحة وثبات   التأكد  لغرض ــتعانة بمحللين داة االمن صــــ من    **  خارجيين  تم االســــ
ــناعي ذوي الخبرة والدراية ــميم الصــــ ــتمارة  في مجال التصــــ قاموا بتحليل العينة وفق إســــ

 يث تم الحصول على اآلتي :التحليل ح 

%( فيما كانت نســبة الثبات  83كانت نســبة الثبات بين المحلل األول والباحث)
 %(.87بين المحلل الثاني والباحث)

%( وبــذلــك تم  85في حين كــانــت نســــــــــــــبــة الثبــات بين المحلــل األول والثــاني)
 الحصول على ثبات التحليل.

 

 Means Statistical :اإلحصائية الوسائل  3-7

التالية لغرض التحقق من نتائج البحث وهي    اإلحصائية الوسائل    استخدامتم           
 : 

 معادلة كوبر :  •
 
 

 
 

 الثبات :  وإليجاد •

 حساب التكرارات والنسبة المئوية لغرض التحقق من النتائج الرقمية.      
 

 

 
 ون الجميلة.جامعة بغداد/ كلية الفن ماجستير تصميم صناعي/ /جاسم خزعل بهيلم.م  -1  **

 جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة. ماجستير تصميم صناعي/ /علي غازي مطر م.م  -2    

=معامل الثبات   

 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق

×100  
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 الفصل الرابع
 Description   هاوتحليل وص  العينة 

Samples & Analysation 
 ( 1رقم ) انموذج •

 ( 2رقم ) انموذج •

 ( 3رقم ) انموذج •

 ( 4رقم ) انموذج •

 ( 5رقم ) انموذج •

 ( 6رقم ) انموذج •

 ( 7رقم ) انموذج •

 ( 8رقم ) انموذج •
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 ( 1رقم ) انموذج

  
 

   النوع: حافظة أقراص ليزرية
 محمولة)يدوية( 

CD DVD Wallets     
   المنشأ: الصين 

 . اللون: أسود , أزر  
 
 
 

 

 ( ث لباحا تصويرالمصدر )                                
 

 الوص  العام لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها 
العامة للحافظة شكل متوازي أضالع منتظم   هيأة مثلت ال العامة للحافظة  هيأةال

 سم 7سم× 29سم×32بقياس  
يبارة عن مساحة مستطيلة بشكل عمودي, تحتوي  داخلية للحافظة  ال هيأةال

المصنعة من مادة اللدائن  على عدد من الجيو  
 لحفظ األقراص الليزرية  الشفافة التي تستخدم

سم مثبت فيها سحا  7مساحة مستطيلة بعرض  الجهة الجانبية للحافظة 
 للتحكم في غلق وفتح الحافظة 

في صناعة  واللدائن الشفافة مادة الجلد تم أستخدام  بدن الحافظة
 الحافظة

ستيعابية  السعة ال
 للحافظة

 اً ليزري اً ( قرص 192ستيعابية للحافظة هي )السعة ال
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 باستخدام مقبض من الجلد بواسطة اليد.  طريقة حمل الحافظة 

 براز القيم الوظي ية والجمالية. إالتكوين العام للحافظة ودورها في  -

على عدد كبير    نموذجاألحتواء تصميم  الظيفي بدرجة كبيرة, نتيجة  تحقق األداء الو 
مة لحفظ األقراص الليزرية, من خالل مبدأ الشفافية  ءلمالمن الجيوب الداخلية الشفافة ا 

  و سم ورقم القرص داخله.  ابراز الوظيفة الثانوية, وهي وضوح قراءة  إالذي أسهم في  
والصقيل في تصميم البدن, حقق الجانب    خامة الجلد ذات الملمس الناعم  استخدامأن 

ستخدامات الخاصة بها, من  الوظيفي فضاًل عن الجانب الجمالي, ألنها تتفق مع اال
بالبساطة,  اخالل   الثبات,    إعطائهاجانب    إلىمتيازها  تحقق  كما  النمطيًا.  شكاًل 

, مما سهل في عملية  نموذجواألحتكا  نتيجة توظيف الملمس الخشن في مقبض اال
 له.  حم

حجم   فإن  الهي   نموذجاأل كذلك  مع  شكليًا  تناسبًا  في   حقق  التوافق  نتيجة  العامة,  ت 
القياسات, وأماكن وضع األقراص الليزرية, أي أن عملية حمل األقراص متحققة ولكن  

حمل   اال  نموذج األ طريقة  في  الراحة  ملالتحقق  وهو  وزنه  ثقل  بسبب    يءستخدام, 
كذلك تسبب بعض المعوقات, من جراء طريقة  ,  غم3225اذ يزن حوالي    باألقراص

كتفاءه باألشكال الهندسية  اللمميزات الشكلية الجمالية, و   افتقادهتداول هذه األقراص. وأن  
عتماد  نسجام اللوني, واالالبسيطة المتمثلة باألشكال المستطيلة والمربعة, وعدم مراعاة اال

 ه. ئ لمباشر على أجزانتباه اعلى لون واحد, أدى الى تقليل مستوى لفت اال 
 

 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  -

أعاله بالبساطة حقق المطلب األدائي من ناحية سهولة    نموذجن تميز النظام اآللي لالإ
شفافة  اال مادة  توظيف  خالل  فمن  الليزرية,  استخدام,  األقراص  حفظ  في  ستخدمت 

األقراص  أصبحت هذه  وأعطت  سهلة  قراءة  أن  إدر   ًً انطباعا,  كما  وزنها.  بخفة  اكيًا 
حتكا  الناتج بفعل  توظيف خامة الجلد ذات الملمس الناعم والصقيل قلل من قوة اال



 

121 

 

اال  مقبض  في  الموظفة  الخامة  بخالف  الجسم,  مع  في  ًُ ستاف  نموذجالحركة  خدم 
 نزالق اليد. ا , وعدم نموذج, لتحقق حاجة حمل اال الملمس الخشن و صناعته القماش ذ 
, اال أنه لم يأخذ  نموذجس به, في تحقيق أهداف االأعلى مستوى ال ب  فاألداء الوظيفي

عتبارات فيما يخص التنوع في أداء الوظيفة. إذ ظهر وهو يؤدي وظيفته من خالل  اال
بعض العناصر والوحدات والمفردات   إلى  رفتقاحفظ األقراص الليزرية ونقلها فقط. ف

ختيار األقراص الليزرية, أو  اى أمكانية  المفعلة للوظيفة األدائية إذ لم يكن يحتوي عل
ر وتفعيل  شارات تظهر نوع القرص, أو تصفح األقراص آليًا, لتسهم في تغيي اوضع  

 متها مع متطلبات الحاجة للمستخدم. ءاألجزاء التصميمية ومال 
 
 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

اال  الحركة مع  بس  نموذجتميز  تعتمد  ؤ المستخدمين, وتالهولة  التي  التطبيقات  مه مع 
ستخدام بعض أنواع الخامات مثل  آخر, ال  ى لإى حمل األقراص الليزرية من مكان  عل

ه التي تميزت  ئ الجلد, والقماش على هياكل كارتونية )ورق مقوى( في تصميم معظم أجزا
والضغط بشكل    بخفة وزنها, وسهولة حملها, ومرونتها وقابليتها على تحمل األوزان,

التماسك  الجيدة على  قابليتها  وكذلك  المؤثر  بعد زوال  على شكلها  والمحافظة  جيد, 
تنظيف  أفكار إل   فضاًل عما  ها. )طبيعة سطح الخامة(, وسهولة  خراج منتج  يقدمه من 

ه للمنتج كما ئ سهل األستعمال, بما يحقق متطلبات المستخدم ويرضي رغبته في أقتنا
ا هذا  تصميم  ا اليحتاج    نموذجالأن طبيعة  التركيز  في  من  كبير  قدر  إلى  ستخدامه 

ستخدام  متوائمة مع بيئة اال  هيأةالذهني, أو العناء, أو صعوبة التحكم, إذا كان على  
 أو العمل. 
أنه   اإلا كما  بعنصر  أيضًا  االهتم  اال  نموذجضاءة في هذا  األساسية  كأحد  حتياجات 

ف تختلفاللمستخدم,  شفافة  مواد  المصمم  ما    ستخدم  فمنها  الطبيعية  في خصائصها 
يعكس الضوء الساقط عليها ومنها ماينفذ الضوء من خالله, مما أسهمت في تغيير  

 متها مع متطلبات الحاجة للمستخدم. ء وتفعيل األجزاء التصميمية ومال
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 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -

اال إ تميز  لكون    نموذجن  بالثقل,  داللة  له  متوازي    اتخذت  هيأةالمظهريًا  شكاًل 
وبلون    نموذجنسيابية في الواجهة األمامية لالان تصميم حافات بخطوا  إمستطيالت, و ال

تقليدي,    نموذج أزرق فوق أرضية سوداء جعل اال  تصميم    إذ إنيظهر بمظهر غير 
على خواص    نموذجالعامة لال  هيأةحتوت الاكان وفق معالم, وخطوا واضحة. إذ    هيأةال

دامات الخاصة ستخ تتفق مع اال  ألنها  ؛للمادة, فالمادة المستخدمة القت قبوالً   تعبيرية 
أعطت الواجهة    فقدمتيازها بالبساطة, وإعطائها شكاًل النمطيًا.  ا, من خالل  نموذجباال

لال مميزًا    نموذجاألمامية  تقنياته  إفي    أسهمشكاًل  بشكل    اإلخراجية ظهار  والتصنيع 
ية الشفافة التي تم تصميم جيوب األقراص الليزرية منها  واضح. كذلك فالمادة اللدائن 

مكانياتها  إوح الرؤيا من خاللها, وذلك بسبب  أعطت مدلواًل واضحًا بخفة الوزن ووض
بشكل نصف دائري,    نموذجفي نفاذية الضوء. أضف إلى ذلك أن تصميم مقبض اال
 . تهوسهول نموذجوبعرض مناسب لراحة اليد, أضفى شعورًا براحة حمل اال 
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 ( 2رقم ) انموذج

 
 النوع : حافظة أقراص ليزرية 

 منضدية)ميكانيكية( أوديسي 
   الوليات المتحدة األمريكية المنشأ:

 اللون : أسود , رمادي
 

 
 

                                            
 

 المصدر )تصوير الباحث(                                    
 

 م لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها الوص  العا
بقياس   العامة للحافظة الشكل األسطواني  هيأةمثلت ال العامة للحافظة هيأةال

 سم 13سم× 55
ية نصف أسطوانية, احتوت على  مثلت مساحة طول القسم العلوي للحافظة 

 ختيار القرص الليزري.أداة ا
حتوت على  نية, اطولية نصف أسطوا  مثلت مساحه القسم السفلي للحافظة 

 جيوب حفظ األقراص الليزرية. 
 صنع البدن من مادة البالستك  بدن الحافظة  

السعة األستيعابية  
 للحافظة 

 قرص  80
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 براز القيم الوظي ية والجمالية. إالعام للحافظة ودورها في   التكوين -

بسبب ضعف    متحققة أدائيًا لكنها تفتقد التنوع الجمالي,  نموذجالقيمة الوظيفية لال    
, فأصبح الشكل يعبر عن  نموذجأهملهما هذا اال  اللذينالتنظيم الوظيفي للون والملمس,  

فلي من ستخدام الملمس الخشن في الجزء السا داللة وظيفية ذات صفة أدائية. فتحقق
نزالق الحافظة.  مما قلل من ا  مع السطح المماس لهحتكا   الحافظة, الثبات نتيجة اال

م غابا عن إدرا  الشكل العام شفافية والتأثيرات الضوئية على التصمي اال أن توظيف ال
  وأدائهوالذوق العام, مما أثر في وحدة التصميم    لذي له عالقة مباشرة مع المستهلكاله  

ا بمظهر واسع, وجعل  أظهره  أجزائهمساحات لونية قاتمة في    استخدامإن  و الجمالي.  
بالتوازن, نتيجة توظيف اللون الرمادي في جانب  ثقاًل بصريًا  وحقق  ثارة.  التصميم أقل إ

 . نموذج اال
 

 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  -

  التكنولوجي بالتعددية الوظيفية, نتيجة التطور    نموذج تميز النظام التصميمي لهذا اال
جاء متناسبًا مع التقنية المتوفرة وزمنها. إذ قام المصمم بتصميم  فقد  الذي وظف فيه,  

أتاح له الحرية في أختيار القرص    نموذج ات االوحد وفق ما يتطلبه المستخدم, مما 
ة  , وذلك نتيج نموذج المناسب حسب رقم القرص الموجود في القائمة المثبتة في أسفل اال 

نتقاء األقراص بشكل أسطواني خال  من الحافات الحادة, وتصميم زر ا  هيأةتصميم ال
اال أن تحقيق فكرة األداء الوظيفي بشكل آلي لم  في الواجهة األمامية بشكل متحر .  

اذ كانت آلية األستخدام    نموذجي تصميم نظام هذا االيكن له من تطبيقات فعلية ف
الليزرية,    انتقاءنسيابي وتقنية  االقتصر على التصميم  او ,  يدوية  التي كانت  األقراص 

 محدودة أيضًا.  
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 األقراص الليزرية. العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات  -

  تالؤماً وتحقيقه    ستعمال طلبات المستخدم من خالل سهولة االمت  نموذج حقق هذا اال    
اءت متوائمة مع  مما ج   ادة اللدائن في تصميم معظم أجزائهحيث تم توظيف م  ,مظهرياً 
سهولة التشكيل, وخفة الوزن, وتعاملها  من  ا تمتاز به هذه المادة  ستخدام. وذلك لمبيئة اال

 لضوء والتكييف مع بيئة العمل. ل
فيالحظ أن قاعدة    ية, دور مميز في العملية األدائنموذجختالف الملمس في سطح االوال
  نموذج أما بدن اال هستقرار وا نموذجستخدم فيها ملمسًا خشنًا لتحقيق ثبات االا نموذجاال

ديًا على  م فيه الملمس الناعم الصقيل فأضفى على السطح إثراء ماستخدالعلوي فقد ا
عطاء  ولمعانًا, أضف إلى ذلك أسهمت في إ متال  هذه المادة بريقًا  مستوى الشكل, ال

 المنتج المقاومة العالية ضد ظروف البيئة. 
 

 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -

ه في  الجديدة  التقنيات  بعض  توظيف  االإن  انموذج ذا  مفتاح  في  والمتمثلة  نتقاء  , 
حقق الداللة   اجهة التصميمية األمامية للحافظةية, الذي أضيف الى الو الليزر   األقراص

 الوظيفية للتصميم. 

يال  االكما  هذا  اال  نموذجحظ في  إذ جاءت معبرة عن  بروز واجهة  التصميم  ستالم, 
, نتيجة توافق  نموذج اال دراكي الوظيفي للنظام الشكلي متحقق في هذا  ككل, فالجانب اإل

التي عبر من خاللها عن الكامن من النظام    نموذجفي هذا االالصور الشكلية الموظفة  
نتيجة بساطة  تحقق  الوظيفي. فإن التناسق, والتناغم بين الشكل وتعبيره عن الوظيفة  

 الخطوا المكونة للتصميم, وأنسيابيتها. 
  نموذج نتقاء األقراص الليزرية في الواجهة األمامية من االكذلك فإن توظيف مفتاح ا

وبشكل مستطيل حقق تميزًا واضحًا, لما يتمتع به هذا اللون من دالالت    بلون أحمر,
نتباه نظرًا لطوله الموجي . كما حققت أغلب أجزاء ية, حيث يعد هذا اللون مثيرًا لاللون 
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من  اإل   نموذج اال األجزاء  هذه  به  تتمتع  ما  بسبب  له,  الظاهري  الحجم  بكبر  حساس 
 . نموذجنعكاسية لالونقل مشاهد ا تدادات عالية للضوء,ملمس صقيل حققت أر 
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 (  3رقم ) انموذج
 

 
 النوع : حافظة أقراص ليزرية 

 منضدية)ميكانيكية(  
   المنشأ: الصين 

 اللون : أسود , أبيض, فضي 
 

                                           
 

 المصدر )تصوير الباحث(                               
 
 ألقراص الليزرية وأجزائها الوص  العام لحافظة ا

بقياس   العامة للحافظة الشكل األسطواني  هيأةمثلت ال العامة للحافظة  هيأةال
 سم 13سم× 27

الداخلية للحافظة شكاًل أسطوانيًا قسم طوليًا   هيأةمثلت ال الداخلية للحافظة  هيأةال
 الى عدد من جيوب حفظ األقراص الليزرية.

من مادة المعدن )الصفيح( المطلي   صنع بدن الحافظة بدن الحافظة  
 بالكروم. 

ستيعابية  السعة اال
 للحافظة 

 قرص  60
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  براز القيم الوظي ية والجمالية. إالتكوين العام للحافظة ودورها في  -
ف تقنية ليست بالجديدة,  من خالل توظي   نموذج عكست الفكرة التصميمية في هذا اال 

 هيأةي البات الغازية )الببسي( التي تمثلت فستعارة الشكلية لعلب أحد المشرو نتيجة اال
ستالم األقراص الليزرية بواسطة ضغط  استغاللها في بوابة  ا , إذ تم  نموذج العامة لال

يعمل  )نابض حلزوني(  اخلي بفعل نابض سبرنكي  ينفتح القفل الد  , البوابة الى الداخل
  نموذجاال   هيأةة لخراج ُدرج األقراص الليزرية. أسهم في تحقيق المتعة الجمالي إعلى  

نتيجة التغير الشكلي الذي من شأنه تحقيق األداء الوظيفي بشكل أفضل, كما أصبح  
المعنى الوظيفي الذي يعكسه  ب شارة توحي  إلشكلي في الواجهة األمامية يمثل  النمط ا

نتيجة   وزنها,  بخفة  والشعور  األقراص,  قراءة  في  الوضوحية  تحققت  كما  التصميم. 
 جيوب حفظ األقراص الليزرية.   توظيف الشفافية في

 
 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  -

الشك اال تضمن  لهذا  التصميمي  نتيجة   ئالمباد   نموذج ل  والجمالية  الحالة   الوظيفية, 
تسم بالبساطة, والوضوح التصميمي فمجرد الضغط على  اتعبيرية لنظامه اآللي الذي  ال

ظ التي تم توظيفها في الواجهة األمامية.  بوابة حفظ األقراص سوف تفتح أدراج الحف
ستعارة الشكلية لعلب  الف المظهر والمضمون, من خالل االعن اخت   نموذجكما عبر اال

المشروبات الغازية )الببسي(, التي وظفت في حافظات األقراص الليزرية, مما حقق  
سهولة    تحققت   الوظيفي, كذلك   على أدائه   إيجابانعكس  انوعًا شكليًا, ووظيفيًا واضحًا,  ت 

الحركة  افي   توظيف األشكال    وإخراج  إدخال أثناء  في  نسيابية  نتيجة  األقراص منه, 
بكفاء متحققًا  الوظيفي  األداء  وكان  األقراص.  أغلفة  في  خالل  الدائرية  من  عالية  ة 

اال   قواعدستخدام  ا أسفل  لهانموذج بشكل مربع في  الثبات,  إ دورها في    ,  عطاء صفة 
 .  ستقرار النسبي لهواال
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 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

حيطة  اليمكن فصله عن معناه وداللته في البيئة الم   نموذجالشكل لهذا اال  استلهامن  إ
ستخدام مفردة شائعة في البيئة المحلية )صناعية( وظفت وفق  انتيجة تصميم الفكرة ب 

الغازي )البيبسي( بغية    ,شكل  مألوف  وكأنه    نموذجظهار اال إتنظيم   لعلب المشروب 
االإضفاء   جذب  وتحقيق  الشكل,  على  محاولة  وضوحية  وهي  تظهر  بتكارية  انتباه, 

ستعمال خامة المعدن في تصميم  اة المحلية. إذ كان  والبيئ   نموذجترابط بين اال  ةعالق
اال  الم  نموذجبدن  ذات  الكروم  بمادة  تم طالؤه  حيث  وظيفية,  بجوانب    لمسمرتبطًا 

متال  هذه المادة العامة, ال   هيأةديًا على مستوى الما  الصقيل مما أضفت عليه إثراء
المقاومة    إعطائهسهمت في  أنها ابريقًا ولمعانًا شبيهًا بلون الفضة, أضف إلى ذلك  

  نموذجالعالية ضد الظروف البيئية لمشاركتها بتكوين قشرة صلدة ومتماسكة, أحتوت اال
حتياجات  اءة في البيئة بصفة عامة كأحد االضإلة عنصر اأهمي  فضاًل عنبالكامل.  

ستخدم المصمم مادة تختلف في خصائصها الطبيعية  ااألساسية للعملية األدائية, فقد  
خالله,   من  الضوء  ماينفذ  ومنها  عليها  الساقط  الضوء  مايعكس    اختيار  وُيعدً فمنها 

األس  من  المنتج  في  المستخدمة  والتقنيات  المالئمة  نجاح    في  ةالرئيسباب  الخامات 
ستخدام )مكان العمل( طبقًا لتوافق وظائف التصميم لهذا  ضاءة في بيئة االإلعنصر ا

اآل  نموذج اال مراعاة  مع  للبيئة  الفيزيائية  الخواص  لعمليات  مع  المختلفة  البيئية  ثار 
 صطناعية. ضاءة االإلا
 
 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -

  احتوت إذ    لمعالم, وذات خطوا تصميمية واضحةواضحة ا  هيأةوفق    نموذج صمم اال
  ءمة فضاًل عن الموا  االنسيابية على خواص تعبيرية للمادة, منها    نموذج العامة لال  هيأةال

ستخدامية من خالل  ألنها تتفق مع البيئة اال  ؛ في التقبل, فالمادة المستخدمة القت قبوالً 
جانب  ا إلى  بالبساطة  مدلإ متيازها  النمطيًا  عطائها  شكليًا  في اواًل  الرتابة  عن  بتعد 
  خراجية إفي إظهار تقنيات    أسهمخراجيًا مميزًا  إلتصميم, مما أعطت التصميم شكاًل  ا



 

130 

 

دي,  دراكيًا غير تقلي إتأثيرًا    نموذجعطاء االإ وتصنيعية بشكل واضح, كما أسهمت في  
صال  ت عي واال ني ودالالت تسهم في بث الو تحمل معا  بمواصفات جديدة  هيأةنتج عنه  

حساس بكبر الحجم الظاهري له,  اإل  نموذج سطوح اال  عند الفرد والمجتمع. كما حقق 
.  نموذج نعكاسية لالاه هذه السطوح من ملمس صقيل, نقل مشاهد  بسبب ما تتمتع ب 

  نموذج ضفت على االأ  نموذج ادة األلمنيوم في بوابة اال أضف الى ذلك أن توظيف م
 ولمعانًا شبيهًا بلون الفضة.     مادة بريقاً متال  هذه الإثراء ماديًا, ال 
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 (  4رقم ) انموذج
 

 
 النوع : حافظة أقراص ليزرية 

 Disc gear منضدية 

  ة األمريكيالوليات المتحدة المنشأ : 
 اللون : الفضي , األسود

 
 

                                                           
 

 المصدر )تصوير الباحث(                                          
 

 الوص  العام لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها 
بقياس   العامة للحافظة متوازي مستطيالت  هيأةمثلت ال العامة للحافظة هيأةال

 سم27,5×22,5  ×سم45
  , قسمت طوليًا بشكلمتوازي مستطيالتمثلت مساحة   الداخلية للحافظة  هيأةال

تم توظيف مادة  جيوب مربعة لحفظ األقراص الليزرية
 .  اللدائن الشفافة في صناعتها

ثبت فيها مقبض   متوازي مستطيالتعبارة عن مساحة  الجهة الجانبية للحافظة  
 لحمل الحافظة. 

 حتوت على قفل الحافظة.  ا الواجهة األمامية للحافظة 
المطلي بمادة صنع بدن الحافظة من معدن الحديد  بدن الحافظة  

 الكروم.
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 قرص  200 ستيعابية للحافظةالسعة اال
 براز القيم الوظي ية والجمالية. إلتكوين العام للحافظة ودورها في ا -

عتماد البنية الهيكلية على األشكال  ا شكاًل متوازنًا ومستقرًا نتيجة    نموذج حقق هذا اال
ظيفي  في األداء الو   اً ان ضعيف)متوازي المستطيالت(. اال أن النظام البنائي ك  الهندسية

فتقر التصميم  اار القرص الليزري المطلوب. كذلك  ختي امن ناحية التأخير في عملية  
فيه    ُتراعَ العامة للحافظة والبيئة المكانية للمكتبة, إذ لم    هيأةللعالقات التناسبية بين ال

للمكتبة    القياسات والمواصفات التي تحقق خصوصية جمال الرؤيا, والفضاء المكاني
التناسبات التصميمية المطلوب  الى  فتقاره  اعمل المكتبيين والمستفيدين, بسب  وعالقتها ب 

أدائيًا وجماليًا,    نموذجتوافرها في الحافظة. كما أن ضعف التعبير عن هوية هذا اال
 فتقاره الى المعالجات التصميمية. اضمن التكوين, و  ئهود أجزاوذلك  بسبب قلة وج

عتماد على األلوان القاتمة في الجزء  األنسجام اللوني والملمسي, واال   مراعاةن عدم  إو 
 أدى الى تقليل مستوى لفت األنتباه كما أظهره بمظهر واسع. نموذجالداخلي لال

 
 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  -

الى التطوير في األنظمة الوظيفية, مما أثر بشكل سلبي في األنظمة    نموذج فتقر اال ا
عتماد النظام الهندسي في  مالئم أدائيًا, وشكليًا. اال أن ا لشكلية, فكبر حجمه كان غير  ا

, كما أن توظيف معدن الحديد  اً ومستقر   اً متوازن   اً تصميمي   اً تصميم بنية هيكله حقق نظام
والجمالي. كذلك تحقق األداء    انسجامًا مع أدائه الوظيفيالمطلي بمادة الكروم, حقق  

السعة األستيعابية الكبيرة لتقراص الليزرية. اال أن عملية تبادل    الوظيفي من خالل
آلية الى  فتقاره  ذه األقراص القت صعوبة في عملية اختيار القرص المطلوب, وذلك اله

اال عملية حمل  أما  األقراص.  عائق  نموذجالبحث عن  على    اً فتشكل  كبيرة  وصعوبة 
.نموذج الوظيفي لم يكتمل في هذا اال  المستخدم, بسبب وزنه الثقيل. وبذلك فإن األداء 
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 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

ستخدام مفردة بيئوية هندسية بسيطة في تكوينها, ليس فيها أي  ارتكز المصمم على  ا
تعقيد في الصفات المظهرية, مما ظهرت أكثر تماسكًا. كما أثر كل من اللون والملمس  

عتماد معدن الحديد المطلي بمادة  ا , فإن  نموذجالعامة لال  هيأةميم الفي تص   بشكل كبير 
أجزاالكر  لبعض  الصقيل  الملمس  ذات  لهذه    ئهوم  التنظيف  عملية  تسهيل  في  أسهم 

ستخدام الملمس  ااألجزاء من األتربة  والغبار بشكل دوري. أما بالنسبة للقاعدة فإن  
  نموذج ية األدائية إذ أسهم في تثبيت هيكل اال الخشن إلى حد  ما, كان مناسبًا من الناح 

 مع السطح لمنع أنزالقه. 
االوأضفى   بدن  في  بالكروم  المطلي  الحديد  معدن  على    إثراء  نموذج توظيف  ماديًا 
كما أسهمت    يقًا ولمعانًا شبيهًا بلون الفضةهذه المادة بر   المتال   ؛العامة  هيأةمستوى ال

وف البيئية, لما تمتاز به هذه المادة من مقاومتها  المقاومة العالية ضد الظر   إعطائهفي  
مكانية هذه المادة على عكس الضوء إالوزن, أضف إلى ذلك  للرطوبة والت كل وخفة  

 ستخدام. احها في بيئة االالساقط عليها. مما تحقق مالئمتها ونج 
 
 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -

)متوازي  بشكل    نموذج اال هذا    هيأةن تصميم  إ مدلوالً الهندسي  أعطت    مستطيالت(, 
فإن   واستقراره,  بثقله,  الاواضحًا  نتيجة    هيأةحتواء  كان  تعبيرية  خواص  على  العامة 

الحديد المطلي بمادة    فقد القى معدنتصميمها الذي جاء وفق معالم, وخطوا واضحة,  
اال بدن  في  المستخدم  اال  نموذجالكروم  مع  يتفق  ألنه  الخاصة   ستخداماتقبواًل, 

  نموذج متالكه بريقًا ولمعانًا شبيهًا بلون الفضة, مما أسهم في إظهار االا, و نموذجباال
خراجية, والتصنيع بشكل واضح. كذلك فإن توظيف مادة بشكل مميزعَبرعن تقنياته اإل

اللدائن في جيوب حفظ األقراص الليزرية أعطى مدلواًل واضحًا بخفة وزنها, وامكانيتها 
 م القرص من خالل وضوحية الرؤيا من خاللها.  في إظهار رق
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 ( 5رقم ) انموذج

 
 النوع : حافظة أقراص ليزرية   

 Carousel)الكترونية(  
 المنشأ : الصين       

  األبيض  ,اللون : الفضي , األسود
           

 
                                                                         

                              
 المصدر ) تصوير الباحث( 

 
 الوص  العام لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها 

بزوايا   العامة للحافظة شكل متوازي مستطيالت هيأةمثلت ال العامة للحافظة هيأةال
 . سم3,7× 9,16× 5,14منحنية ذو قياس  

ومكان   ظام الحركي وأجزائهداخلية على الن ال هيأةشتملت الا الداخلية للحافظة  هيأةال
 حفظ األقراص الليزرية.

الواجهة األمامية  
 للحافظة

شتملت على لوحة المفاتيح  عبارة عن مساحة مستطيلة ا
 وشاشة لعرض رقم القرص وبوابة خروج األقراص.  

http://www.thinkgeek.com/gadgets/electronic/b62b/zoom/
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شتملت على بوابة دخول األقراص طيلة ا مثلت مساحة مست  الجانب العلوي للحافظة 
 الليزرية للحافظة. 

 صنع بدن الحافظة من مادة )البالستك(.   بدن الحافظة  

ستيعابية  السعة اال
 للحافظة

 قرص  100

 براز القيم الوظي ية والجمالية. إلتكوين العام للحافظة ودورها في ا -
التقنيات الجديدة,  من خال  نموذج تحقق األداء الوظيفي في هذا اال ل توظيف بعض 
ر أضيفت الى الواجهة التصميمية األمامية, حملت  التي تم التعبير عنها من خالل أزرا

الشكلي   التعقيد  من  نوع  الى  اللجوء  مباشرة من خالل  غير  داللة وظيفية  للمستخدم 
لتأكيد خصوصية التصميم ماديًا مع تمثيل الوظائف الرمزية بأشكال تبتعد عن الرتابة.  

وبشكل جيد عن    شارة توحيإلشكلي في الواجهة األمامية يمثل  بحيث أصبح النمط ا
المعنى الوظيفي الذي يعكسه التصميم. كما أن القيمة الملمسية لخامة اللدائن التي تم  

دافها  تصنيع البدن, والفتحة الوسطية في الواجهة األمامية منها, أسهمت في تحقيق أه
ستخدام المريح, وسهولة مرور األقراص الليزرية من خاللها,  الوظيفية والتعبيرية في اال

عنفضالً  عالي   انعكاسأن      مستوى  حقق  الساقط  أسطح    اً الضوء  في  اللمعان  من 
, نتيجة تأثير اللون  نموذج, له قيمة جمالية, ووظيفية برزت بوضوح في هذا االنموذج اال

 الفضي الذي وظف في القسم العلوي منه. 
 
 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  -

للوقت والجهد نتيجة    واستغالل ستخدام,  ي االف  سهولة كبيرة  نموذج في هذا اال   ت تحقق
ختالف الواضح في األداء الوظيفي, والتنوع الذي تميز به عما سبقه من النماذج  اال

الحديث  التقنيات  بعض  وتوظيف  خالل  األخرى,  من  عنها  التعبير  تم  التي  مكانية  إة 
هري, حيث قدم  في التكوين المظ   اً ختالفاص المطلوب آليًا.  كما أن هنالك  القر   اختيار 
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خارجي, لها داللة  فكرة جديدة من خالل الخطوا المنحنية الموظفة في تكوين النظام ال
القيم الجمالية للتصميم, في  على الحركة واال ستمرارية, فضاًل عن دورها في تحقيق 

حين وزع المصمم مفاتيح التشغيل ذات الشكل المستطيل في الواجهة األمامية بمساحة  
  نموذج نتباه. أما الفتحة الوسطية لالنتج من خاللها نوع من الجذب لال  واسعة نسبياً 

إذ جاءت منسجمة    جعل حجمه يتناسب مع النظام الشكلي,  حققت نظامًا شبه مغلق ف
أدا النظام    ئهمع متطلبات  بين  التوازن  تحقيق  العمل على  الوظيفي. وعليه البد من 

 وفاعليته.   يميماآللي للمنتج الصناعي, وبين جمالية نظامه التص
 
 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

ر بتنوعها  , حيث عمد المصمم إلى تركيب العناصنموذج في هذا اال  البيئي  األثربرز  
ليحقق   إيجابي  نحو  تكوين  اعلى  في  تقديمها  نتيجة  جديدة,  منطقية ظهرت  ستجابة 

  نموذجلى التفاعل معها. فتحقق في هذا االيضمن عالقة الفرد مع البيئة, وقدرتها ع
االمتط سهولة  خالل  من  المستخدم,  التالستلبات  من  كبير  قدر  وتحقيق    ؤمعمال, 

ومقبولة ليس فيها    بيئوية هندسية بسيطة في تكوينها  ستخدام مفردةاالمظهري, نتيجة  
لعمل(,  ستخدام )ا. كما أظهرت أنسجامًا مع بيئة االأي تعقيدات في الصفات المظهرية

وذلك لما تمتاز به هذه المادة من   ئهوظيف مادة اللدائن في معظم أجزاوذلك بسبب ت 
وذلك   العمل.  بيئة  مع  والتكييف  الضوء  مع  وتعاملها  الوزن  وخفة  التشكيل  سهولة 

ختيار  امن بناء, وشكل, ووظيفة, و   تصميمبالمعالجة المنطقية المدروسة لمتطلبات ال
والقواعد العلمية لمتطلبات المستخدم وقدرته    بالمواصفاترتباا  أمثل للخامات مع اال

الملمس وعالقته باألضاءة  البيئة. كما أن ألهمية  الفسيولوجية, والسيكولوجية, داخل 
مادة البالستك ذات  في العملية األدائية, فيالحظ أن    اً متميز   اً الطبيعية واألصطناعية دور 

ي تم توظيفها في بدن  لملمس الصقيل الت والمطلية بمادة النيكل ذات ا  الملمس الناعم
ماديًا على مستوى الشكل, ألمتال  هذه المادة بريقًا   على السطح إثراء  تأضف  نموذج اال
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الفضة بلون  شبيهًا  اال   ,ولمعانًا  إعطاء  في  أسهمت  ذلك  عن  المقاومة    نموذجفضاًل 
 .  اسطحه حتوتا كتها بتكوين قشرة صلدة ومتماسكة العالية ضد الظروف البيئة لمشار 

 
 
 
 
 

 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -

ال لال  هيأةمثلت  والوظيفة  ش  نموذجالعامة  الشكل  في  مظهرية  جمعت  مولية  التي 
التكوين   وأسس  لعناصر  التعبيري  التوظيف  عن  فضاًل  الداللي  التوظيف  خصائص 

الخطوا الواضحة,    عتمادا من خالل    نموذج لوظيفية في هذا االالعام, فتحققت الداللة ا
تكوين   في  والدائرية  دائرية,  والنصف  والمنحنية,  والعمودية,  منها,  األفقية  والبسيطة, 

العامة, مما جاءت متطابقة مع الفعل المرتبط باألداء الوظيفي. كذلك فإن تصميم    هيأةال
الو  حقق الفتحة  الليزرية  األقراص  لخروج  مفاتيح  نفسهالمطلب    سطية  أن  حين  في   .

كانت    نموذجاألمامية اليمنى لال   هة ل ذات الشكل المستطيل التي وزعت في الواج التشغي 
مباشرة من خالل اللجوء إلى نوع  الغير  ي مجموعة من الدالالت الوظيفية  تحمل للمتلق 

من التعقيد الشكلي لتأكيد خصوصية التصميم ماديًا مع تمثيل الوظائف الرمزية بأشكال  
النمط الشكلي في الواجهة األمامية للشكل واللون يمثل  بحيث أصبح    , تبتعد عن الرتابة

فبدت مفاتيح   التصميم.  يعكسه  الذي  الوظيفي  المعنى  توحي وبشكل جيد عن  إشارة 
نتيجة توظيف    بين الشكل, وتعبيره عن الوظيفة  اً مالتشغيل أكثر تميزًا, وداللة, وتناغ

ة التجارية وجعلها نقطة  براز العالمإد فوق أرضية بلون فضي. كما تحقق  اللون األسو 
األبيض فوق أرضية   اللون  توظيف  بفعل  المتحقق  اللوني  التضاد  جذب, من خالل 
الشاشة  اللون األسود بشكل مساحة مستطيلة صغيرة مثلت  سوداء. في حين وظف 

نتباه المباشر فضاًل عن ة المفاتيح حققت زيادة في لفت االاأللكترونية التي تعلو لوح 
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.  نموذجداخل االدائية في سهولة قراءة أرقام األقراص المحفوظة في  تحقيق وظيفتها األ
ستخدام الخامات أسهم في تحقيق تنوع ملمسي ولوني, ذلك الملمس اكما أن التنوع في  

االالذي   في  وأدائية  تعبيرية  وظيفة  حركة  حقق  عملية  في  وسهولة  المريح  ستخدام 
له داللة جمالية برزت بوضوح أن مستوى اللمعان في األسطح    فضاًل عناألقراص,  
 .    نموذجفي هذا اال

     
 
 

 ( 6رقم ) انموذج
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 الوص  العام لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها 
  العامة للحافظة شكل متوازي مستطيالت هيأةمثلت ال العامة للحافظة  هيأةال
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بشكل عمودي  متوازي مستطيالترة عن مساحة عبا الجهة الجانبية للحافظة  
 لتثبيت ماسكات األقراص.  بروزاتحتوت على ا

ستخدم لربط جانبي الحافظة  عبارة عن شكل بيضوي ا الجهة العليا للحافظة  
 مع بعضها.  

 صنع بدن الحافظة من مادة اللدائن.  بدن الحافظة  
ية  ستيعاب السعة اال

 للحافظة 
 قرص  60

 
 

 براز القيم الوظي ية والجمالية. التكوين العام للحافظة ودورها في ا -
  خطواأعاله شكاًل هندسيًا )متوازي مستطيالت( ذات    نموذج تخاذ الهيكل العام لال إن ا
والمرونة, نتج عنها أضعاف القيم الجمالية    نسيابيةتقيمة )افقية وعمودية( افتقرت لالمس

ف الللتصميم.  أسهمت  حين  تدرج    هيأةي  بشكل  الليزرية  األقراص  حفظ  في  الداخلية 
 . نموذجعمودي, نتيجة توظيف مجموعة من الحزوز )األخاديد( في جانبي اال 

جمياًل,    الواجهة الجانبية أضافت للتصميم إيحاءنسيابية غائرة في  ومع توظيف أشكال ا
, من خالل أعتماد اللون األبيض  دراكياً باين نسبي في تقليل الحجم العام إكما تحقق ت 

المجاور للون األسود في القسم العلوي, مما حقق التضاد اللوني. أما القيمة الملمسية  
  االستخدام لخامة اللدائن التي تم تصنيع البدن منها فلها أهداف وظيفية وتعبيرية في  
رتق للحد  المريح, مما ساعد ذلك في تحقيق شيء من القيمة الجمالية. اال أنها لم ت 

لتنوع الشكلي, مع خلوه من سمة  تصف بالجمود وغياب امطلوب, ألن هذا التكوين اال
 بداع في التصميم, مما أصبح الشكل يعبر عن إشارة وظيفية ذات صفة أدائية. اإل
 
 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  -
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 الخاصة الوحدات    عاماًل في تقليل مستوى الفعل الوظيفي, من خالل   نموذجيعد هذا اال 
,  نموذجفي نظام عمل هذا اال  نقص به التي أدت بدورها الى تشويه النظام التصميمي و 

 الذي يتوقع المستخدم أن يستمده من المنتج. 
عتبارات, فيما يخص التنوع  ا ستراتيجية األداء الوظيفي لم يضع المصمم لها من  فإن ا

م التصميمي. في حين تحقق بشكل  في أداء الوظيفة, العامل األساسي من عوامل النظا
مطلب األدائي, من ناحية سهولة االستخدام, إذ اتسم نظام العمل بالبساطة.  نسبي ال
قيق المرونة, والتقليل من  في تح   , أسهمنموذج مة اللدائن في بدن اال خا  استخدامن  كما ا
متعدد    حتكا  الحاصل نتيجة الحركة. اال أن تحقيق فكرة األداء الوظيفي بشكلقوة اال

قتصر , إذ انموذجنظام التصميمي لهذا اال وبتقنية جديدة لم يكن له من تطبيقات في ال
 على حفظ األقراص الليزرية فقط.  

 
 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

اللدائن في تصم   استخدامن  إ , ساعد في سهولة  نموذج يم معظم أجزاء هذا االخامة 
التي تعتمد   طبيعتهمع   وتالؤمهادخال وإخراج األقراص الليزرية,  إمن حيث    ستخداماال

على الحمل, وذلك لما تتمتع به هذه المادة من خفة وزنها ونعومة أسطحها, وسهولة  
يقدمة  فضاًل عًما    ,تشكيلها, كما تمتاز بسهولة التنظيف من األتربة والغبار بشكل دوري 

مما يحقق طلبات المستخدم ويرضي رغبته    مال ستعخراج منتج سهل االمن أفكار إل 
كبير من التركيز الذهني, أو العناء,    ستخدامه إلى قدرللمنتج, واليحتاج ال  انتقائه في  

إذا   التحكم,  على  أو صعوبة  اال  هيأةكان  بيئة  مع  كما  متوائمة  العمل.  أو  ستخدام 
في   أسهمت العمودية  باألدراج  المتمثلة  الليزرية  األقراص  مر   وحدة حمل  ونة  إضفاء 
 حققت بذلك دعم الجانب الوظيفي.  هيأةشكلية لل

أيضًا    وأهتم واقاالتي    باإلضاءةالمصمم  النواحي  ستلهمها من  الطبيعية من  البيئة  ع 
والشكلية,  اال اال  فضاًل عننشائية  البيئة بصفة عامة كأحد  ضأهمية عنصر  اءة في 
فحتياج اال األدائية,  للعملية  األساسية  هاات  في  االستخدم  أمامية    نموذجذا  فتحات 



 

141 

 

في ساعدت  مما  الداخل,    وجانبية,  إلى  الضوء  المالئمة  ا  وُيعدً نفاذ  الخامة  ختيار 
ستخدام  ضاءة في بيئة االنجاح عنصر اإل  فية  يات المستخدمة من األسباب الرئيسوالتقن 

 طبقًا لتوافق وظائف التصميم مع الخواص الفيزيائية للبيئة. 
 
 ظات األقراص الليزرية. الدللت الرمزية لحاف -

بالحالة التعبيرية, التي تندرج تحت مبدأ البساطة,   نموذجالشكلي لهذا اال  النظامتميز  
ال جاءت  إذ  التصميمي,  الوظيفي,    هيأةوالوضوح  باألداء  المرتبط  الفعل  مع  متطابقة 

تحقق الحجم    كذلك  تقليل  في  النسبي  األبيض  إالتباين  اللون  توظيف  نتيجة  دراكيًا, 
أجزاء  الم بقية  أما  اللوني.  التضاد  حقق  مما  العلوي,  الجزء  في  األسود  للون  جاور 
تخذ اللون األسود, مما  اى توظيف مبدأ اللون الواحد حيث  فعمد المصمم إل  نموذج اال

الشكل   إدرا   من  المتلقي  يمَكن  الذي  الشكلي,  التبسيط  حالة  إلى  بالتصميم  دفع 
المتلقي,  رتاتصميمي, كونه مَعرف بهوية مسبقة  ال لدى  الذاكرة  بخزين  ُثمً بطت    ومن 

ثارة في اإلدرا  المعرفي, كونه اليحمل أي صفة جديدة تمكنه  أفقدت التصميم الجديد اإل 
من الدخول إلى مجال التأويل. كما عكس ملمس السطوح الداخلية حالة من التباين,  

قليلة حالة   ذا التباين وبنسبةوالتنوع من ملمس صقيل إلى متوسط الخشونة, حقق ه
 يهام بكبر حجمه.   اإل
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 (  7رقم ) انموذج
 
 

 النوع : حافظة أقراص ليزرية 
  Univentureمتنقلة 

 المنشأ :الوليات المتحدة األمريكية 
 اللون : أسود , أبيض 

 
                                                               

                                                                
 

 المصدر )تصوير الباحث(                                                 
 

 الوص  العام لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها 
  العامة للحافظة شكل متوازي مستطيالت هيأةمثلت ال العامة للحافظة  هيأةال

 .  سم 13× 12,5× 10ذات قياس  
حتوى على عدد من ماسكات عبارة عن جيب كبير ا للحافظة  الفضاء الداخلي

 .  المصنعة من اللدائن الشفافة األقراص الليزرية
ذات  احة مستطيلة خالية من أية تفاصيل عبارة عن مس الجهة الجانبية للحافظة  

 لون أسود.  
واللدائن  صنع بدن الحافظة من مادة الورق المقوى  بدن الحافظة  

 . الشفافة
 قرص  100 ستيعابية للحافظة ة االالسع
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 براز القيم الوظي ية والجمالية. إورها في التكوين العام للحافظة ود -

الهندسية التقليدية  ستخدام األشكال  امن خالل    نموذجالشكلي في هذا اال   االستقرارتحقق  
اإل  للتصمضمن مستوى  العام  ترتبط  طار  أن  تستطع  لم  أنها  اال  تكوينياً ايم.   رتباطًا 
نسيابية والمرونة,  الفتقارها لاوظيفي, بسبب حدية خطوا الهيكل, و ال ئهصحيحًا مع أدا

ن الجيوب الداخلية الشفافة  على عدد م  وأسهم احتواؤهمما أضعف القيمة الوظيفية له.  
الليزرية  ءالمال الإفي  مة لحفظ األقراص  الثانوية, وهي وضوح قراءة  براز  سم  اوظيفة 

ظيف خامة الورق المقوى )الكارتون( في صناعة البدن, حقق  ورقم القرص. كما أن تو 
الح  سهولة  ناحية  من  الوظيفي  و الجانب  الخامة,  هذه  وزن  لخفة  وذلك  متيازها امل, 

حقق تناسبًا شكليًا مع الهيأة العامة, نتيجة التوافق    نموذج بالبساطة. كما أن حجم اال
ة حمل األقراص متحققة ولكن  في القياسات, وأماكن وضع األقراص الليزرية, أي عملي 

وذلك ألفتقار األنموذج لمقابض    ستخدامفي االالتحقق الراحة    نموذجطريقة حمل اال
بعض المعوقات من جراء طريقة تداول هذه األقراص. كما لم تأخذ    فضاًل عن.  الحمل

فتم   بالمستخدم,  الخاص  الجمالي  المحدد  والذهني  اإلدراكي  المستوى  اللونية  القيمة 
تبادل    أجزائهاللون األسود في أغلب    توظيف إذ لم يكن للون أثر فاعل في إحداث 

بينه وبين الوحدات المؤلفة للشكل العام فلم يحقق تنوعًا حركيًا ملموسًا. مما   تأثيري 
 ضمن التكوين.  ئهوجماليًا وكذلك لقلة وجود أجزا أضعف التعبير عن هويته أدائياً 

 
 تصميمي. في النظام ال ودورهالنظام اآللي  -

نتيجة    نموذجعدم تناسب النظام الشكلي للوظيفة التي عبر عنها المصمم في هذا اال 
عدم التطوير في األنظمة الوظيفية أثر في األنظمة الشكلية, فمن خالل العالقة بين  

فتقر الى  ان هذا التصميم  أفية, وبين ماهو كامن, وظاهر نجد  األنظمة الشكلية, والوظي 
ة األدائية إذ لم يكن يحتوي على  حدات, والمفردات المفعلة للوظيفبعض العناصر, والو 

و   اختيارمكانية  إ أو  الليزرية,  تصفح  إضع  األقراص  أو  القرص,  نوع  تظهر  شارات 
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مع متطلبات    ءمتهاعيل األجزاء التصميمية, ومالاألقراص آليًا, مما تساعد في تغيير وتف
اال ظهر  إذ  للمستخدم.  و   نموذجالحاجة  يؤدي  األقراص  وهو  حفظ  خالل  من  ظيفة 

المقوى   الورق  خامة  توظيف  نتيجة  الحمل,  سهولة  في  أسهم  حين  في  الليزرية,  
)الكارتون( في تصميم الهيكل العام, وذلك لما يتميز به من خفة الوزن. كما أن للجيوب  

  ر في عملية حفظ األقراص الليزريةالمصممة من خامة اللدائن لها دو   نموذج الداخلية لال
 ستخدام.   تتمتع به من شفافية وسهولة في االا لم
 

 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

  , حققنموذجأولية في تصميم هذا اال مادة الورق المقوى )الكارتون( كمادة    اعتمادن  إ
  من جانب آخر   ولكن  متاز به هذه المادة من خفة الوزن بشكل نسبي عملية حمله, لما ت

, وذلك لعدم مقاومتها للظروف البيئية المحيطة  ئهت هذه المادة في عملية تلف أجزاساعد
من رطوبة وسوائل, وأتربة, وحركة وأحمال. كما أن مادة الورق المقوى الموظفة في  

كانت غير مالئمة لعملية التنظيف الحاصلة لها نتيجة األتربة والغبار,    نموذجهذا اال
 وخدوش في سطحها نتيجة عملية التنظيف الدوري لها. مما تسبب حدوث تشققات 

  للون كما أن قابلية تشكيلها محدودة مقارنًة بخامات أخرى مثل خامة اللدائن. كذلك فإن  
ضاءة فيالحظ تم توظيف لون قاتم هو اللون األسود في  في عملية اإل  اً مباشر   اُ تأثير 
دة على عكس الضوء الساقط مكانية هذه الماإ, مما أضعف  نموذج الخارجية لال  هيأةال

ة  فأن مادة الورق المقوى لم تعطي المقاومة العالية ضد الظروف البيئي  ومن ُثمً عليها. 
 ستخدام .  متها في بيئة االء وعدم مال

 
 
 
 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -
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  ,تقليدية   من خالل تأكيدها األدائي وبعالقة  ,نموذج عكست الفكرة التصميمية في هذا اال 
جديدة    وظائف المتداول لتقراص الليزرية المتعارف عليه, فهو اليعكس    االستخدام تتبع  
  كتفى بالوظائف القديمة مع تغيير يمكن أن نعده تراجعًا في التطور التصميمي, ابل  
تعبيرية. فمن خالل توظيف الشكل  الو   رمزيةالو   جمالية,الستعادة عن األنماا الوظيفية  او 

ين  . كما تحقق التباواالستقرارتوازي المستطيالت, حقق مستوى من الثبات الهندسي لم 
دراكيًا نتيجة توظيف اللون األسود المجاور للون األبيض  إالنسبي في تقليل الحجم العام  

في البدن مما حقق التضاد اللوني. كذلك فإن توظيف مبدأ الشفافية في جيوب حفظ  
وذلك    الوزن, ووضوحية الرؤيا من خاللهاحًا بخفة  األقراص الليزرية أظهرت مدلواًل واض

مكانيتها العالية في نفاذية الضوء. أضف إلى ذلك إن توظيف مادة الكارتون إ بسبب  
, أعطى إيحاء واضحًا بخفة وزنه, وسهولة  نموذج )الورق المقوى( في تصميم بدن اال

 حمله.  
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 (  8رقم ) انموذج
 

 
 النوع : حافظة أقراص ليزرية 

 منضدية)ميكانيكية(         
 المنشأ : الصين 

 اللون : أسود , فضي  
 

 
 

 المصدر )تصوير الباحث(                                   
 

 الوص  العام لحافظة األقراص الليزرية وأجزائها 
  العامة للحافظة شكل متوازي مستطيالت هيأةمثلت ال العامة للحافظة  هيأةال

 . سم16× 14×27بقياس  
الداخلية  هيأةال

 للحافظة 
الداخلية للحافظة تمثل بشكل أسطواني قسم طوليًا   هيأةال

 الى عدد من جيوب حفظ األقراص الليزرية. 

ية  م الواجهة األما
 للحافظة 

 ستالم األقراص.عبارة عن بوابة ا

 صنع بدن الحافظة من مادة البالستك بدن الحافظة  
ستيعابية  القدرة اال

 للحافظة 
 ي قرص ليزر  60
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 براز القيم الوظي ية والجمالية. إة ودورها في التكوين العام للحافظ -
لال العام  التكوين  أن  الواضح  م  نموذجمن  المباشر  الوظيفي  المعنى  خالل  حقق  ن 

تم   إذ  األمامية,  دفع    الستالم ستغاللها كبوابة  االواجهة  الليزرية عن طريق  األقراص 
للداخل   ال  إلخراجالبوابة  للنابض  أدراج األقراص  العكسي  بفعل الضغط  ليزرية وذلك 

 . نموذجالسبرنكي الموجود في داخل اال
فتقار التصميم للتنظيم  اولكنها تفتقد للتنوع, وذلك بسبب فالقيم الوظيفية متحققة أدائيًا, 

اال  هذا  بين  الموجودة  للوظائف  واضح  تقليد  فهنا   فإن   نموذج الوظيفي,  سبقه.  وما 
دورًا بارزًا    ىلناعم والصقيل في صناعة البدن أد الملمس اتوظيف خامة البالستك ذات  

  اعتماد ن  أ عن تحقيق الجانب الوظيفي. كما  , فضالً نموذجضفاء التنوع الشكلي لالإفي  
قيم لونية براقة مع أخرى معتمة عمل على تحقيق تنوعية مظهرية, أوحت بتقدم وتراجع  

 ظيم المدركات الحسية للمتلقي.بعض المفردات في التصميم الحالي والغرض من ذلك تن 
 
 في النظام التصميمي.  ودورهالنظام اآللي  -

, تمثلت في بوابة األقراص نموذج ستخدام تقنية جديدة في تصميم نظام هذا االاالل  من خ 
عما  وبشكل يختلف    مامية, أثر في النظام الظاهر لهالليزرية الموظفة في الواجهة األ 
النماذج األخرى, إذ   النوابض السبرنكية ست اسبقه من  في عملية فتح    )الحلزونية(خدم 

مطلب األدائي,  بشكل نسبي ال  قق يح ما  ب الخاصة بحفظ األقراص الليزرية,    وغلق البوابة 
 ستخدام. من ناحية سهولة اال

كما أن التطوير الحاصل في األنظمة الوظيفية لُدرج األقراص التي صممت بطريقة  
تصفح, والبحث عن عناوين األقراص الليزرية مبسطة سهلت على المستخدم عملية ال

اال هذا  في  أصبح  نموذجالمحفوظة  بحيث  للتصميم  الشكلية  األنظمة  في  أثر  مما   .
 مع التعددية الوظيفية التي عبر عنها المصمم.    اً التجديد الشكلي متناسب 
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 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -

جوانب وظيفية,  ب  أرتبط   نموذجالستك في تصميم أغلب أجزاء االن توظيف مادة الب إ
أسهم في   العالية ئ عطاإ مما  المقاومة  البيئية )  ه  الظروف  حرارة, رطوبة,    ضاءةإضد 

ألسطح أسهمت  من لمعان وملمس صقيل ونعومة في اهذه المادة  غبار,( لما تمتاز به  
  هيأة اءًا ماديًا على مستوى اله من األتربة. كما أضفت عليه إثر ئ في سهولة تنظيف أجزا

 العامة.
من   كونها  اإلضاءة  اال وألهمية  وكأحد  المهمة  البيئية  األساسية   حتياجاتالعناصر 

, التي حققت سهولة الرؤيا نتيجة  ستخدم المصمم نوعين من المواداللعملية األدائية,  
عليها,  ط  التي أسهمت في عكس الضوء الساق  نموذجستخدام مادة البالستك في بدن االا

أختيار    إنستخدم مادة لدائنية شفافة ساعدت في نفاذ الضوء.  االداخلية ف  هيأةأما في ال
ضاءة يات المستخدمة من األسباب الرئيسة في نجاح عنصر اإلالمادة المناسبة والتقن

اص الفيزيائية  مع الخو   نموذجفي مكان العمل طبقًا لتوافق وظائف التصميم لهذا اال
 صطناعية.  ضاءة االثار البيئية المختلفة لعمليات اإل اآل للبيئة ومراعاة

 
 الدللت الرمزية لحافظات األقراص الليزرية.  -

  عطائها مدلواًل شكلياً بالبساطة إلى جانب إ   نموذجهذا اال  العامة في تصميم  هيأةتميزت ال
ا الالنمطيًا  عن  الشكلية,  بتعد  النواحي  إبراز  في  ساعدت  مما  التصميم.  في  رتابة 

قاعدتها شكاًل مستطياًل, حققق غاية    هيأةتخذت الاإلخراجية بشكل واضح ومقبول. فاو 
المست  السطح  بالثبات, واالوظيفية من خالل  إذ إعطى مدلواًل  فقد  وي  ستقرار, وبذلك 

في    , كما أن تنوع أجزائه في استخدام الخامات, أسهمنموذج لال حقق المطلب األدائي  
شأ من  ولوني  ملمسي  تنوع  التنوع  تحقيق  تحقيق  في  نه  وراحة  والتعبيري,  الوظيفي, 

الاال توظيف  نتيجة  جذب  نقطة  تشكل  وجعلها  للون  ستخدام,  المجاور  الفضي  لون 
 تضادًا لونيًا.  األسود, بما يحقق
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 Discussion of Results النتائج: 

  بشكل يعبرتميزت الواجهات األمامية لحافظات األقراص الليزرية بتنوع تصاميمها    -1
ام الشكلي من خالل توظيف الخطوا المنحنية في البناء الهيكلي  عن التنوع في النظ

%( بينما كانت أقل توظيفًا  62,5( وبنسبة ) 8,5,3,2,1وبشكل كبير في النماذج )
 %(. 37,5( وبنسبة ) 7,6,4في النماذج ) 

  المؤثر إلى آخر عالقة في    انموذجالنظام الشكلي للحافظات من    الختالف كان   -2
ا خالل  من  للحافظةنسياب الوظيفي  الداخلي  التكوين  الفضاء    ,ية  على  واحتوائها 

مما أعطى حرية    ,الداخلي )سعة( لخزن األقراص الليزرية وكذلك األجزاء الحركية
اال في  النماذج  الحركة  في  كما  جذب  نقطة  تحقيقه  عن  فضاًل  المريح  ستخدام 

%( فوظفت  50بنسبة )(  7,6,4,1أما في النماذج )  ,%( 50( وبنسبة ) 8,5,3,2)
 أشكال هندسية لمتوازي المستطيالت مما قللت من حرية الحركة. 

الشكلي إضافة تقنيات جديدة لحافظات األقراص الليزرية في تغيير النظام  أسهمت   -3
القياس الصغير وبشكل    لتصميم الحافظات, فمفتاح انتقاء األقراص الليزرية ذي

ه دور  %( كان ل12,5( وبنسبة ) 2)   نموذج اال الواجهة األمامية من  مستطيل في  
( فوظفت أزرار إضافية نظمت  5رقم )  نموذج ما في اال كبير في النظام التصميمي, أ

كذلك فإن تقنية فتح وغلق    بنسق موحد في الواجهة األمامية أعطت مدلواًل وظيفيًا. 
ا النماذج )بوابة  أهداف8,3ستالم األقراص بشكل ميكانيكي في  وظيفية    اً ( حققت 
 .  %( 25بنسبة ) وجمالية

تخذت الواجهات األمامية موقع هيمنة في البناء العام للنماذج, مما غير في النظام  ا -4
لجمي  ) الشكلي  وبنسبة  النماذج  نظرًا ال100ع  بعملية  %(  مباشرة  بصورة  رتباطها 

 حفظ األقراص الليزرية فضاًل عن تحقيقها الجانب الجمالي. 

وظيفية وجمالية في النماذج    اً حققت خامة الحديد المطلي بمادة الكروم والنيكل أهداف -5
ن مستوى اللمعان فضاًل عن أستخدام  سهولة اال%( من خالل  25( وبنسبة ) 4,3)

 له قيمة ملمسية جمالية حققت أرتباطًا متبادل األثر في النظام الشكلي للحافظات.
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حافظات   -6 أبدان  بعض  تصنيع  عملية  في  الرئيِس  المحور  البالستك  خامة  مثلت 
ك الليزرية  )األقراص  النماذج  في  ) 8,6,5,2ما  وبنسبة   المتيازها نظرًا    ؛%( 50( 

توصيلها   وعدم  للصدأ,  ومقاومة  الوزن,  خفة  من  وكميائية  فيزيائية  بخصائص 
نزالق, وسهولة عملية تنظيفها, فضاًل عن  باء, ونعومة سطحها والصالدة, واالللكهر 

 سهولة القولبة, والتشكيل. 

حواس المستخدم من    فيالعامة للحافظات    يأةه اللونية وعالقتها بال  أثرت المواءمة -7
,  هيأةستخدام التضاد اللوني أعطى بروزًا واضحًا للالل األلوان الموظفة, كما أن اخ 

 %(. 75( وبنسبة )8,7,6,5,4,3وجعل منها نقطة جذب كما في النماذج ) 

العامة للحافظات أنظمة هندسية تمثلت بأشكال متوازي مستطيالت    الهيأةإن اتخاذ   -8
كما أضعفت الجانب    اً تقليدي   اً وظيفي   اً تصميمي   كونه شكالً   ؛طت إدراكًا معرفيًا سهالً أع

النماذج )  الوظيفة في  نتيجة شرطية  وب 7,6,4الجمالي,  بينما  37,5نسبة ) (   ,)%
كما    جذب وشد بصري   حققت في ت التي  ختالفات الشكلية واللونية  هنا  بعض اال 

 الل األشكال األسطوانية والدائرية. من خ   %(50( وبنسبة ) 8,5,3,2النماذج ) في 

%( توافقًا من حيث المالءمة  50نسبة ) ( وب8,6,5,2أظهرت النماذج التصميمية )  -9
ستخدام تقنيات جديدة, وألوان ذات الشكلية للدالالت الرمزية, وإظهارها من خالل ا

وقصديته المصمم  هدف  عن  تعبر  )  , رموز  النماذج  في  بنسبة  7,4,3,1أما   )
 مة الشكلية. أقل توافقًا من حيث المالء فكانت %(50)

في -10 البالستك  مادة  توظيف  أن  التحليل  خالل  من  )  ظهر  وبنسبة  8,5النماذج   )
الية, بسبب أشكال البالستك التي امتازت  ضوئي ع  انعكاسنسبة    %( حقق25)

أل على  واحتوائها  ذات سطوح صقيلة  األقراص او بكونها  حفظ  أماكن  في  أما  ن, 
األ )جيوب  اللدائن ف قراص(  الليزرية  بسبب صفاء  وذلك  النفوذية,  بظاهرة  تميزت 

الشفافة التي وظفت فيها, مما أعطت مدلواًل بوضوح الرؤية من خاللها كما في  
 %(. 62,5( وبنسبة )7,6,4,3,1النماذج )
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(  8,7,6,5,3ستخدام بعض القيم اللونية مثل اللون األبيض, واألسود في النماذج )ا -11
, هيأةلل  أسهمت في الناتج الحركي, واعطاء بروز واضحالتي  %(  62,5وبنسبة ) 

 ( النماذج  في  )4,2,1أما  بنسبة  اللوني  %(  37,5(  الجانب  في  فظهرت ضعف 
 فتقارها للتنوع. ال

ة  مستوحا  شكلت بعض الهي ت العامة للحافظات مثيرُا حسيًا نتيجة لتوظيفها أشكاالً  -12
تخدمين حققت فاعلية األداء لفًا مع رغبات المسمما جعلت ت   ,الهندسيةمن البيئة  

أما في النماذج   %(75( وبنسبة ) 8,6,5,3,2,1الوظيفي والجمالي في النماذج ) 
السيما في بعض  و %( فلم تحقق فاعلية األداء الوظيفي والجمالي  25( بنسبة ) 7,4)

 النماذج ذات الحجوم الكبيرة.
عض النماذج الخطوا المنحنية واألشكال الدائرية الموظفة في تصاميم ب   أسهمت -13

رتبطت بالوظيفة التصميمية كما في النماذج  كبيرة في الحركة ا  انسيابية في تحقيق  
 %(. 50( وبنسبة ) 8,5,3,2)

 
 

 Conclusions-:االستنتاجات

طار النظري وعمليات التحليل لمجتمع البحث  الى ما جاء في مؤشرات اإل  استناداً 
ال أسفرت عنها عملية  التي  النتائج  إلى مجموعة    تحليلفضاًل عن  الدراسة  توصلت 

 - :على النحو اآلتي مع أهداف البحث  ارتبطت ستنتاجات ا
ا -1 الدائرية إن  واألشكال  المنحنية,  الخطوا  وتوظيف  الداخلي,  التكوين  نسيابية 

ستخدام الوظيفي من خالل حرية الحركة واالللحافظات له دور في تحقيق األداء  
 المريح, وجمالية الشكل. 

ا -2 في  التنوع  الشكلي حقق  التنظيم  مبدأ  فيها  التي راعت  الجديدة  التقنيات  ستخدام 
 نسجامًا ملحوظًا في النظام الشكلي واألداء الوظيفي. ا

األمامية   -3 الواجهات  ا  ألغلب حققت  نظرًا  النماذج  والجمالي,  الوظيفي  لجانب 
 رتباطها بصورة مباشرة بعملية حفظ األقراص الليزرية. ال
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صميمي  , ومعاني وظيفية, وجمالية أثرت في النظام الت اً حققت التعددية الملمسية قيم -4
واختالفها   تنوعها,  خالل  من  تسهم للنماذج  لهي   بما  الجذب  قوى  تحقيق  ت  في 

 النماذج.

النظام  مادة      استخدام  أحدث -5 في  تغييرًا  األقراص,  حافظات  تصاميم  في  اللدائن 
من خواص  المواد  ه  في زيادة كفاءة األداء الوظيفي بما تمتاز ب   مما أسهمالشكلي  

 فيزيائية وكيميائية. 

مة اللونية, والتضاد اللوني في تصاميم بعض النماذج, أعطى بروزًا توظيف المواء -6
 وجعل منها نقطة جذب, كونها أصبحت نظامًا تصميميًا معتمدًا.  هيأةواضحًا لل

ظمة  للتغير في األنإلى آخر نتيجة    انموذجتميزت كفاءة األداء الوظيفي بالتغيير من   -7
 متها مع متطلبات الحاجة. الشكلية, ومالء 

الب إ -8 حققته  الذي  المظهر  جمالية  الشكلية  ن  البنية  في  الرمزية  ساطة  ودالالتها 
توحي   التي  الهندسية  واألشكال  المنحنية  الخطوا  أستخدام  خالل  من  للوظائف 

 بالثبات واألستقرار ميز النشاا األبداعي لتنظمة الوظيفية والشكلية الجمالية. 

نعكاس  ذج األثر الكبير في جعل عملية اال لطبيعة المواد المستخدمة في تصميم النما -9
متفاوتة, فالسطوح الصقيلة يكون انعكاسها للضوء أعلى    الضوئي فيها تكون بنسب

 صقيلة, لنعومة أسطحها, وخلوها من الزوايا.الغير من السطوح 

ي الجانب التصميمي, بما تؤثر  تمتلك اللدائن الشفافة قيمة وظيفية عالية, وجمالية ف -10
 في ذلك أدرا  النماذج.

ت التصميمية للمؤثر  العامة للحافظات بالمقوما  هيأةالشكل التصميمي وال  ارتباان  إ -11
 الحافظات وتحقيق أهدافها الوظيفية.  هيأةفي تحديد  الوظيفي أسهم 

 
 
 
 

  tandardsS Designالتصميمية : المعايير
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عتماد مباحث  سفرت عنه من نتائج واستنتاجات وبالتحليل وما أفي ضوء عمليات ا
 : اآلتية اإلطار النظري تم وضع مجموعة من المعايير التصميمية 

عتماد القيم الملمسية  لشكلية المظهرية للهي ت من خالل ا توظيف أسلوب التغييرات ا -1
فضاًل عن الجانب الجمالي, وتعزيز    , لتحقيق مدى متزايد من التنوع في أداء الوظيفة

سواء كان ذلك التنوع من خالل القيم    ,لبنية التصميمية التي تؤثر في المستخدما
اللونية, ومعالجاتها أو القدرة في تعزيز دالالته المظهرية أو الملمس, أو التوظيف  

 في الخامات المتنوعة أو الحجم, والسعة التخزينية للحافظات.

وتتوافر    ورة, ومنسجمةلمسيًا ذات خصائص مطستخدام مواد حديثة, ومتنوعة ما -2
المختلفة,    فيها شروا المتانة, والقابلية على تحمل األوزان, ومقاومة للظروف البيئية

حتكا  المباشر  ي جيد, مع قابليتها على تقليل اال نهاء سطحوسهلة التشكيل, ولها إ
الحركةفي   عن   , أثناء  الحديثة,    إمكانيتها  فضاًل  التكنولوجيا  توظيف  في  العالية 
والمعدن المطلي بمادة النيكل,    للدائن )البالستك(ها مع متطلبات العصر, كاوتوافق

التي  الداخلية الخاصة بنظام التشغيل,  والكروم في تصميم بدن الحافظة وأجزائها  
 والجمالية.  من خاللها تحقيق القيم الوظيفية  يمكن

المكانية, والشكليةمة مع تو تصميم أحجام للحافظات مالء  -3 وحسب    ازن العالقات 
ابعاد وقياسات طبيعة الموقع المكاني, كما يفضل أن تتناسب حجوم الحافظات مع  

 الزيادة التي قد تحصل مستقباًل في أعداد األقراص الليزرية. جسم األنسان و 

)أي في حافظات مزدوجة(    وضع الحافظات إما مالصقة للجدران, أو خلف بعضها -4
ا الربط  من خالل  أساليب  التفصيل تباع  المتحر (   بطريقة  لسهولة   )الربط  وذلك 

دامة, والصيانة فضاًل عن قابلية التطوير للتصميم  عملية الربط, والفك, والنقل, واإل
من خالل زيادة وحدات أو تقليل الوحدات المكونة للمكتبة اإللكترونية, ولتحقيق  
الوحدات  في  والتركيب  الفك  الشكلي من خالل  التغيير  وكذلك  الجمالي,  العامل 

بين  التص المسافة  في  تأثير  ذات  ألنها  الجدار,  مع  طوليًا  تمتد  بحيث  ميمية 
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التي يمكن تركيبها في صف, فإذا ما كانت متساوية   الحافظات, وتحديد عددها 
 , وتؤوي حافظات أكثر. الفضاءفإنها تحقق كسبًا كبيرًا في 

سم وذلك من مركز    1,68وضع حافظات األقراص على مسافات مركزية قدرها   -5
رتفاعها, حتى تكون في متناول  سها إلى المركز اآلخر كحد أقصى إلفظة نفالحا

 سم الحد األدنى لعدم األنحناء.  61يد الشخص الواقف, و

حساب مدى أمتداد راحة اليدين لحصر فعاليات العمل داخل المدى الحركي لليدين   -6
يكون على شكل نصف دائرة اذ ان المدى التي تصله اليدين عند الحركة بحرية  

(سم, اما عندما يكون العضد مالصقًا للجذع فتمثل  5,45- 5,40قطرها ما بين ) 
 ( سم. 21,5- 24,0بنصف دائرة قياسها ) 

راص الليزرية ذات طراز حديث يتالءم والتطور التكنولوجي,  تصميم حافظات لتق -7
لحافظات, وحركة  دخال التقنيات الحديثة فيه من منظومة الحاسوب للتحكم بعمل اوإ

القرص المعني بسهولة    ختياريزرية, وعرضها في شاشات العرض, وااألقراص الل
 , وكذلك عمليات الصيانة الالزمة للحافظات, ومنظومة الحاسوب. وسرعة عاليتين

بقياس يتناسب مع حجم وموقع  ستخدام فتحات تهوية في جانب هيكل الحافظة  ا -8
الكهربائي  على   المحر   المساعدة  الداخلي    لغرض  للفضاء  جيدة  تهوية  تحقيق 

 .للحافظة

بقاء على  قي بدرجة حرارة معتدلة لف توظيف التهوية والتدفئة المناسبة لتوفير هواء ن  -9
 مراعاة مع    صوتها مزعجًا.  ن ال يكو وأن    ,جو صحي ينشط عملية التعلم األتوماتيكي 

ح  وتنظيف  اإدامة  خالل  من  الليزرية  األقراص  ميافظات  تقنية  انيكية  كستخدام 
 م مع طبيعة الحافظة. بتوظيف محر  كهربائي يتالء

كترونية, وتعبر عن  الحافظات ومكتباتها اإلل   هيأةتوظيف أنظمة لونية تتناسب مع   -10
شارات التوضيحية ألجزائها, وتحاكي رغبات المستخدمين للحصول  الدالالت, واإل

رتياح,  النفسي باالجال المرئي للنظام التصميمي, واإلحساس  على تأثير أكبر في الم
 .للهيأة إدرا  سهلوسعة المكان, وتسهم في تحقيق 
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 Proposal  Design  المقترح التصميمي:

التصميمية التي خرج بها من الدراسة قام   المعاييربعد أن توصل الباحث إلى  
اإللكترونية مثلت التطبيق  ات األقراص الليزرية ومكتباتها  بوضع تصاميم مقترحة لحافظ

)علما ان التصميم المقترح عرض على مجموعة من الخبراء في المرتكزاتلهذه  العملي  
أن التصاميم قابلة للتطوير,    مراعاة, مع  تخصص التصميم, والمكتبات, والحاسبات(
 ويمكن األخذ بها من قبل الجهات المنفذة. 

 شتمل المقترح التصميمي على : وقد ا
 من األداء الوظيفي والجمالي.  توظيف قيم ملمسية متنوعة لتحقيق مدى متزايد -1

في تصميم بدن الحافظة   )البولي اثيلين( دائنلستخدام مواد ذات خواص مطورة كالا -2
الوز  تقليل  في  يسهم  العابما  للهيأن  بفعل  م  الحاصل  االحتكا   قوة  من  ويقلل  ة, 

 وسهولة تشكيلها ومقاومتها للظروف البيئية.  الحركة

ت  -3 مالءمراعاة  أحجام  طبيعةطبيق  مع  األقراص   مة  وأعداد  اإللكترونية,  المكتبة 
علمًا ان السعة األستيعابية لهذا   (2)  المقترح رقم كما موضح في .الليزرية المتوافرة
 . ( قرص ليزري 250المقترح هي )

مالءت  -4 للحافظة  العامة  األبعاد  والشكلية صميم  المكانية,  العالقات  توازن  مع  مة 
كما موضح في المقترح   داء الوظيفي. وحسب طبيعة الموقع المكاني, ومتطلبات األ

 (. 5- 4رقم )

لذا عبرت عن أجزائها  ة الحافظة  أنظمة لونية تتناسب مع تصميم هيأ  تم توظيف  -5
أثير كبير في األحساس  ما له ت األلوان الباردة في بدن الحافظة بستخدام  من خالل ا

   .هيأةًا سهاًل للدراكالنفسي باالرتياح, وسعة المكان, وتحقق إ

عملية  تقنيات الربط والوصل المتحركة التي تتناسب مع آلية الحافظة لتسهل    اعتماد  -6
 (. 13,12,11)  المقترح رقمكما موضح في و دامة. الفك, والربط, والنقل, واإل 

 
  ( 4الحظ المالحق رقم ) 
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ا تثبت على الجدار بشكل  لكي تكون الحافظة في متناول يد الشخص الواقف لذ -7
وبا و1,68رتفاع  طولي,  أقصى,  كحد  الحافظة  مركز  من  األدنى  61م  الحد  سم 

اما ابعد مدى تصله اليد عندما يكون الشخص  لعدم األنحناء,  للشخص الجالس  
) جالسًا   قياسها  دائرة  بنصف  فتمثل  للجذع  مالصقًا  العضد  - 24,0ويكون 
 . (سم21,5

للبحث عن   -8 اآللي  النظام  بواسطة  التي ستبنى  البيانات  لقاعدة  تم وضع مخطط 
حافظ في  المخزونة  المعلومات  عليها  مصادر  والحصول  الليزرية,  األقراص  ات 

 (. 15)المقترح رقمكما موضح في  و بطريقة سهلة ومفهومة في المكتبات اإللكترونية  

اإللكترونية  ا  -9 بالحاسبات  الليزرية  األقراص  حافظات  بتعريف  خاص  نظام  عتماد 
الليزرية, )الكومبيوتر  األقراص  أرقام  واختيار  تشغيلها,  عمليات  من  يسهل  مما   )

 ة بيانات جديدة في أي وقت دون تعديل البرنامج. ضافوإ

ال -10 للفض لغرض  جيدة  تهوية  تحقيق  على  تصميم  مساعدة  تم  للحافظة  الداخلي  اء 
 (. 16)  المقترح رقمكما موضح في و فتحات للتهوية وظفت في جانب هيكلها 
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 قياس الجزء  نوع المادة   أسم الجزء  رقم الجزء 

 سم  15×35× 110 ين(بالستك )بول اثيل بدن الحافظة  1
 نص  القطر  2.5 ألمنيوم  بوابة إدخال األقراص  2

 سم  16× 4.5 ألمنيوم  رولت )عجالت مسننة(  3
 سم  4.7× 4.3 بالستك )بول اثيلين( مركز تثبيت الرولة المتحركة  4
 سم  15×23 بالستك)بول اثيلين( بوابة إخراج األقراص  5
 سم  5×10 بالستك)بول اثيلين( الساليت البارز  6
 سم  5×10 بالستك)بول اثيلين( الساليت الغائر  7
 سم  2 حديد  ميزانية التحكم  8
 سم  12× 150 لدائن  شري  حمل األقراص  9
 سم  15×35 بالستك)بول اثيلين( الغطاء الخلفي  10
من   القدرة الستيعابية للحافظة 11

 قرص 250 األقراص الليزرية
 سم القطر 12 بالستك 

 

( 1المقترح التصميمي رقم )  

 يبين أجزاء حافظة األقراص الليزرية وقياساتها والمواد المستخدم في صناعتها 

 المصدر )إعداد الباحث( 
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(  2المقترح رقم )  
 

( 3ي رقم )المقترح التصميم  
مة أبعاد الحافظة مع توازن العالقات المكانية يوضح مالءمنظر    

 المصدر )إعداد الباحث( 
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( 4المقترح التصميمي رقم )  

    منظور يوضح مالءمة أحجام الحافظات مع طبيعة المكتبة اللكترونية  
 المصدر )إعداد الباحث( 
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 ( 5المقترح التصميمي رقم )

 ر يوضح مالءمة أحجام الحافظات مع طبيعة المكتبة اللكترونية  منظ

 المصدر )إعداد الباحث(    
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 (7- 6المقترح التصميمي رقم )
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 ية الحافظة ومكتبتها اللكترون هيأةيبين توظيف أنظمة لونية تتناسب مع تصميم منظر  
 الباحث(  إعدادالمصدر )
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 ( 8المقترح التصميمي رقم )

 
 

  

( 9المقترح التصميمي رقم )  

الحافظة   هيأةأنظمة لونية تتناسب مع تصميم    يبين توظيف  جانبي منظر
 ومكتبتها اللكترونية  
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 ( 10لمقترح التصميمي رقم )ا

 لكترونية الحافظة ومكتبتها اإل هيأةتصميم   يبين توظيف  أنظمة لونية تتناسب معمنظر جانبي  
 الباحث(  إعداد المصدر )
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التصميمي   المقترح  
 (11رقم )

تقنيات   يوضح  
 الليزرية  األقراصخدم في تصميم حافظة الرم  المست

 الباحث(  إعدادالمصدر )

 
 
 
 
 
 
 
 

المقترح  
التصميمي   (12رقم )

يوضح   منظر جانبي  
الحافظات   طريقة رم   

 مع بعضها البعض ومع الجدار
 الباحث(  إعدادالمصدر )
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 ( 13المقترح التصميمي رقم ) 

 الناقلة بإستخدام األذرع  يبين طريقة تثبيت الحافظة بالجدار
 الباحث(  إعداد المصدر )
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الشرو  المثالية ألرتفاع الحافظات عند الشبا                

م 1.68 الحد االقصى الرتفاع الحافظة  ْ 66  

م 1.4 تداول وفحص افقي للحافظة  54ْ  

72 ْ   

م 1.10 االرتفاع المثالي لفحص الحافظة  42ْ  

سم 61الحد األدنى لعدم االنحناء   

سم  30وضع االنحناء   

سم 157لها سيدة طو سم 172رجل طوله    

 الحالة المبلى الرتفاع الحافظات عند الكبار

م 1.15أعلى حافظة  46ْ  

0.91 – 0.66حافظات لالطالع واالستعراض من   

  0.46الحد األدنى لالرتفاع بدون انحناء  18ْ

34 ْ

26 ْ

م 0.1وضع االنحناء  4ْ  

115سنوات وطوله  6طفل عمره   
 الشروط المبالية الرتفاع الحافظات عند األطفال

م 1.68أعلى حافظة  60ْ  

م 1.3فحص واستعراض الحافظات  51ْ  

م 1الحد المثالي  34ْ  

م 0.61الحد االدنى الرتفاع الحافظات بدون انحناء  24ْ  

وضع االنحناء 4ْ  

سم 157سنة وطوله  14مره طفل ع  

 المقترح التصميمي رقم )14( )1(

 .39, ص2000, دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان, أبنية المكتبات العامة والخاصةمحمد :  ( خلوصي, ماجد1)
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 ( 15) المقترح رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

هل يوجد رقم في 
 الذاكرة؟

 اجعل العداد = الرقم المخزون  اجعل العداد = صفر

 أقرأ رقم القرص المطلوب

رقم القرص المطلوب 
 يساوي العداد؟

القرص المطلوب رقم 
؟< العداد  

 اجلب القرص

رقم  –أدر المحر  بقدر )العداد 
 القرص( الى االمام

رقم  –أدر المحر  بقدر )العداد 
 القرص( الى الوراء

 عداد الذاكرة  = الرقم الحالي 

 البداية

مستلزمات التشغيل هيأةت  

 كال

 كال

 كال

 نعم

 نعم

 نعم

الليزرية  مخطط يوضح طريقة عمل النظام الداخلي لحافظة األقراص   

 المصدر )إعداد الباحث( 
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 ( 16المقترح رقم )

 يوضح طريقة تهوية الفضاء الداخلي للحافظة عن طريق تصميم الفتحات الجانبية 
 الباحث(  إعدادصدر )الم
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 (17المقترح التصميمي رقم ) 

 يوضح طريقة وضع األقراص الليزرية في الشري  الناقل منظر جانبي  

  Recommendationsالتوصيات: 5-5

 :اآلتيةيتقدم الباحث, في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بالتوصيات  
 

 حافظات لتقراص الليزرية وذلك لتفعيل دورها.السعي لدى المكتبات لضرورة توفير   -1
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توفير الدعم المادي الالزم لتمكين المكتبات المهتمة بالبحوث والدراسات من تطبيق   -2
يات ونظم المعلومات  أمثل للنظم اآللية في عملياتها لمساعدتها على تطوير برمج 

 حتياجات المكتبات. ام ءخاصة, تال

ية على المكتبات التي تستخدم الحاسوب للوقوف إجراء المزيد من الدراسات الميدان  -3
 عن كثب على أبرز المشكالت التي تواجهها من أجل وضع الحلول المناسبة لها.

بين مصادر   -4 التوازن  المكتبات    اإلضاءةتحقيق  أبنية  داخل  والصناعية  الطبيعية 
  بشكل   اإلضاءةنتشار  الداخلية  على أساس ا  اإلنارةتصميم    من خالل اإللكترونية  

  واإلدامةحتساب الصيانة,  او م مع سعة وحجم المكتبات اإللكترونية  بما يتالء  متساو
 الداخلية.  لفنارة

 
 Proposals: المقترحات 5-6

    
 اإلهتمام بالدراسات التي تستهدف تطوير تصاميم حافظات األقراص الليزرية.  -1

 القيام بدراسة مستقبلية تهتم بتوضيح دور المكتبات اإللكترونية.  -2
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 Provenancesالمصـــــــــــــادر
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 المصادر 
 القران الكريم -
1. : عـودة  ــد  ــامـــــ ,حـــــ الـفـتـوح  ــل  أبـو  ــدخـــــ ــات    إلـىالـمـــــ الـمـكـتـبـــــ ــة  عـلـوم  ــافـــــ الـثـقـــــ دار 

 .2001العلمية ,اإلسكندرية ,
ــتخدام  أبو زبن ,هاني أحمد : .2 ــاملة في تكنولوجيا المعلومات    إدارةأســــــــــ الجودة الشــــــــــ

ــرنـــــــت ــتـ ــة  واإلنـ ــدمـــــ ــقـــــ مـ ــل  ــمـــــ عـ ــة  ــى,ورقـــــ ا  إلـ ــر  ــمـ ــؤتـ ــات  مـ ــديـــــ ــحـــــ ــتـ والـ ــة  ــمـــــ ــولـ ــعـ لـ
 .2005التكنولوجية ,عم ان,

, مجلة   مكتبة اإلســـــكندرية والشـــــخصـــــية المعمارية المصـــــريةأحمد حلمي إبراهيم : .3
 .  4/5/2001  ,12ص  ,  41787, ع  125األهرام , س

األهرام,   مجلة,والشـخصـية المعمارية المصـرية   اإلسـكندريةمكتبة  :  ............... .4
 .  2/10/2001  ,15ص  ,41938, ع  126س

 .2002,دار نوبار للطباعة ,القاهرة ,  دراسات بيئية  أحمد عوض :   .5
ــان:   .6 , ترجمـــة, حبيـــب  مقـــدمـــة موجزة لعلم الجمـــالآروين, أدمـــان, الفنون واإلنســــــــــــــ

 .1982مصطفى, دار مصر للطباعة,  
.    حلوان  جامعة.    الفنية  التربية  كلية.   والتصـميم الفن:    إسـماعيل شـوقي  إسـماعيل .7

 .1999, القاهرة
, دار الشـــــــؤون الثقافية,  األســـــــس الجمالية في النقد العربيماعيل, عز الدين :  إســـــــ  .8

 .1986وزارة الثقافة واألعالم, 
رســــــــــــالة  الظل والنور فلســــــــــــفة تعبيرية في العمارة المحلية,األمام, غســــــــــــان محمد:   .9

الجامعة التكنولوجية,قســــــــــــم الهندســــــــــــة المعمارية, بغداد,   إلىماجســــــــــــتير مقدمة  
1979. 

تحلـيل نظـام معلومـات متكـامـل لتجزاء الفنـية في المكتـبة  اـلدولعي :مـان مهـدي  ي أ .10
بغــــداد العراقيــــة للمكتبــــات والمعلومــــات،مجالمركزيــــة في جــــامعــــة    ، 1،ع3،المجلــــة 

 .1997 ,39ص
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أنور عبــد العزيز, مراجعــة نظمي    جمــة, تر حــث في علم الجمــالبرتملي, جــان: ب  .11
 لوقا, دار النهضة بمصر, القاهرة, بدون سنة طبع.

الحميــــــد:بســــــــــــــي  .12 الرقميــــــة،وني،عبــــــد  للنشــــــــــــــر   المكتبــــــات  العلميــــــة  الكتــــــب  دار 
 .2008والتوزيع،القاهرة،

  التصــــــــــــــميم  في  واســــــــــــــتخــدامــاتهــا  الخــامــات  اتكنولوجيــ ,    ثــابــت  محمــد,    البلــداوي  .13
 .2003,    بغداد,   العراق,  الداخلي

, عربة نزيه الحكيم, ومراجعة بديع الكســــم, المجلس  علم الجمالبنديتو كروتشــــه,   .14
 .1963لرعاية الفنون واآلداب, المطبعة الهاشمية, دمشق,    األعلى

أمين:   .15 الهالل,    عــــالم الكتــــب والقراءة والمكتبــــات,البنهــــاوي, محمــــد  دار مكتبــــة 
 .2008بيروت,  

, تحـديـات الحـاضــــــــــــــر وآفـاق  الرقميـةالمكتبـات  بو عزة, عبـد المجيـد صـــــــــــــــالح :   .16
 .2006, الرياض, المستقبل

,تر, مركز الترجمــة والتعريــب,الــدار  اللون  يوطوبيــا تجربــة  بيرون, كريســــــــــــــتوفر:   .17
 .1989العربية للعلوم, بيروت,  

. حســين باقر, جامعة البصــرة,  رجمة. ت مبادئ هندســة المعادن والموادبيلي, ف:   .18
1985. 

ــاملــة في    إدارةمحمــد عوض وأغــادير عرفــات جويحــان :  الترتوري, .19 الجودة الشـــــــــــــ
دار المســــــــيرة للنشــــــــر ات,مؤســــــــســــــــات التعلييم العالي والمكتبات ومراكز المعلوم

 .2009والتوزيع,عمان,
أحمــــد :   .20 ،عمــــان،جمعيــــة  المــــدخــــل إلى علم المكتبــــات والمعلومــــات  تيم محمود 

 .1982المكتبات األردنية ،

اإلثراء الوظيفي ودوره في تصــــــــــــــميم أنظمـة المكنســــــــــــــة  جـاســــــــــــــم خزعـل بهـيل :   .21
, جامعة  , رســــــــــــالة ماجســــــــــــتير مقدمة الى كلية الفنون الجميلةالكهربائية المنزلية

 .2007بغداد,  
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,  علم المكتبات والمعلومات أســـاســـياتجاســـم محمد جرجيس ورياض بن لعالم :   .22
 .2008مركز اإلسكندرية للوسائط الثقافية والمكتبات, مصر,  

، منشـــــــورات مكتبة النهضـــــــة  التكنولوجيا في عالم متغيرجرار ، د.عادل احمد :   .23
 .1981، عمان ،    1جمعية عمال المطابع التعاونية، ا  ،اإلسالمية

الشـكل والجمال، الخصـائص الشـكلية قياسـها واثرها   جلبي ، شـوان عبد الخالق : .24
، رسالة ماجستير غير منشورة ، قسم الهندسة المعمارية  على االستجابة الجمالية

 .1998، الجامعة التكنولوجيه ،بغداد ،
ــف بدير :   .25 ــة علم المكتبات ومراكز المعلوماتجمال يوســـــــــ دار   ,المدخل لدراســـــــــ

  .2008الحامد للنشر والتوزيع, عمان,   
ــانتيانا :   .26 , ترجمة ,محمد مصــــــطفى بدوي, القاهرة,  اإلحســــــاس بالجمالجورج, ســــ

 مكتبة األنجلو المصرية, ب ت.
 .1993, أبحاث النقد الفني, دار المناهل,  النقد الفنيحداد, زياد سالم :  .27
 .1980لعامة،سنة ،القاهرة،المؤسسة المصرية االمكتبات العامةحسن رشاد: .28

 .1984مكتبة غريب ،الكويت،المكتبة والبحث ، قاسم :  ،حشمت .29

 .1990،دار المعارف،نظريات وقيم الجمال المعماري   حموده ، الفت يحيى : .30
, جــامعــة  اللحــام  اتكنولوجيــ الخزرجي, قحطــان خلف وعبــد الجواد محمــد أحمــد:   .31

 .1988بغداد, بغداد,  
نــــاهي : .32 العلم والت   الخفــــاجي،طــــالــــب  النــــاميــــة دور  المجتمعــــات  قنيــــة في تطور 

 .1992،دار الحرية للطباعة،بغداد،المعاصرة
,دار قابس للطباعة  أبنية المكتبات العامة والخاصـــــــــــة  خلوصـــــــــــي, محمد ماجد : .33

 .2000والنشر والتوزيع ,بيروت,لبنان ,
, المكتب  10, جامعة اإلســـــــكندرية, طبعةأصـــــــول علم النفسراجح, أحمد عزت:   .34

 .1976المصري الحديث,
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, ترجمة رياض روفائيل, مطبعة الجامعة  بالعمارة  اإلحســــــــــــاسراســــــــــــموســــــــــــين :  .35
 .1986التكنولوجية, بغداد,  

 .1973, دار النهضة القاهرة, التكوين في الفنون التشكيليةرياض, عبد الفتاح:  .36
ــان, أحمــد كمــال : .37 , الطراز العــالمي وأثره على العمــارة الحــديثــة في العراقريســـــــــــــ

 .1996هندسة ,جامعة بغداد ,غير منشورة,  رسالة ماجستير, كلية ال
: محمد مصـطفى البدوي , مكتبة  رجمة, ت   بالجمال"  اإلحسـاسسـانتيانا, جورج : " .38

 .1960األنجلو المصرية, القاهرة, 
ــتولنتز،جيروم :   .39 ــات  جمة،تر النقد الفنيســـ ــة العربية للدراســـ ــســـ ،د.فؤاد زكريا،المؤســـ

 .1981والنشر،بيروت،
, دراسة    اإللكترونيةمبنى المكتبة  ن خالد حمبيش :السـريحي , حسـن عواد ونريما .40

  )أكتوبر(, 2,ع6مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ,مج–نظرية للمؤثرات والمتغيرات 
 .2001, 210-209ص

ــعيد, أبو طالب محمد :  .41 , وزارة التعليم العالي, جامعة بغداد,  علم النفس الفنيســــــ
 .1990بغداد,  

  ومحمد  إبراهيم  محمد الباقي  ،تر،عبد3،االتصميم أسس:    جيالم  سكوت،روبرت .42
 .1994والنشر،  للطبع  مصر   نهضة  يوسف،دار  محمود

, دراســـة ماهية العمارة الذكية  بيئة الذكاء في العمارة    الســـهيل , أســـامة قحطان : .43
 .1999كظهور لتغير المحيط , رسالة ماجستير , بغداد ,

ميشــيل, منشــورات  , ترجمة, عاصــي, د.  الجمالية عبر العصــورســوريو, أســيان :  .44
 .1982عويدات, بيروت, الطبعة الثانية,  

, ســــــلســــــلة عالم العملية اإلبداعية في فن التصــــــويرشــــــاكر عبد الحميد ســــــلمان:   .45
 .1987المعرفة, الكويت,  

الموازنة البيئية والقرارات التصحيحية للصفوف شاهين, بهجت شاهين وآخرون :   .46
 .1996, بغداد,  التعليمية والتجرية العراقية 
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بــــالمطبوعــــات    شــــــــــــــعبــــان عبــــد العزيز خليفــــة : .47 المكتبــــات  ،القــــاهرة,دار  تزويــــد 
 .1975الثقافة,

المعالجات الفنية ألقراص الليزر الطبية في مكتبة  الشـــمري, مرزة حمزة حســـن :   .48
, رســـــــالة ماجســـــــتير , مقدمة إلى كلية اآلداب, الجامعة  كلية الطب بجامعة بابل

 .2005المستنصرية,  
تحليل النظم,    : مبادئ  علومات والحاســــــبات اإللكترونيةنظم المشــــــوقي ســــــالم :  .49

 .1985, الكويت, جامعة الكويت,  األداءتصميم النظم, تنفيذ النظم, قياس  
 . 1985,مكتبة اليقضة العربية,بغداد,الفن والعمارة    مبادئشيرزاد,شيرين أحسان : .50

طني  , دراســـــــة نظرية ,المركز الو   اإللكترونيةالمكتبة  الصـــــــباحي, ســـــــمية محمد : .51
 .2005للمعلومات, جامعة صنعاء,  

  االســــــترجاع األقراص البصــــــرية وتأثيرها على نظم  الصــــــمادي, نســــــيم حســــــن :   .52
 .1988 67-62ص ,  2, ع 15, مجلة مكتبة اإلدارة, مجالمباشر للمعلومات

ــماعيل: .53 التكنولوجية الحديثة ومراكز المعلومات والمكتبة  الصــــــــــــوفي،عبد هللا إســــــــــ
 .2005شر والتوزيع،عمان،،دار المسيرة للن المركزية  

ــالح بن جميــل :   .54 المكتبــات الجــامعيــة بــالمملكــة العربيــة  عــاشــــــــــــــور, محمــد صـــــــــــــ
 .1992, الرياض ,دار المريخ .السعودية ,حاضرها ومستقبلها  

المكتبـة تعريف بـالمصـــــــــــــــادر  العـاني، ســـــــــــــــامي مكي،وعبـد الوهـاب محمـد علي: .55
ــاعـــدة في دراســــــــــــــــة اللغـــة الجـــامعـــة  ،اآلداب،كليـــة    واألدب  الرئيســــــــــــــيـــة والمســــــــــــــ

 .1979المستنصرية،سنة

, القـــاهرة, المركز  المكتبـــات الرقميـــة وشــــــــــــــبكـــة األنترنــتعبـــاس طــارق محمود:   .56
 .2003األصيل,  

, دار البحوث العلمـية للنشــــــــــــــر المكتـبات والمجتمععـبد التواب شــــــــــــــرف اـلدين :   .57
 .1984والتوزيع, الكويت,  
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ــيوني:   .58 ــر والتوزيع,  , دار الكتب العلمية ل المكتبات الرقميةعبد الحميد بســـــــــ لنشـــــــــ
 .2008القاهرة, 

,  ة , الجامعة التكنولوجي اللحام  اتكنولوجي عبد الرزاق إســـــــماعيل خضـــــــر وآخرون:   .59
 .1993بغداد,  

 ، الجامعة التكنولوجية.الرسم الهندسيعبد الرسول الخفاف : .60
ــافي، حســـن :   .61 ــية ودورها التربوي عبد الشـ ــة الخليج  المكتبة المدرسـ ــسـ ،القاهرة،مؤسـ

 .1986العربي،

ــكيلية  الفتاح رياض:  عبد   .62 ــة العربية,  2,االتكوين في الفنون التشــــــــ , دار النهضــــــــ
 .1996القاهرة, 

, مراجعـة ومزيـدة ومنقحـة,  3, االتصــــــــــــــنيف  مبـادئعبـد الهـادي محمـد فتحي :   .63
 .2003لثقافة العلمية, اإلسكندرية, دار ا

 .1982،دار دلفين للطباعة والنشر،ميالنو،  2،جعلم عناصر الفنعبو, فرج :   .64
الدار    شـــــبكات الحاســـــبات ألخصـــــائي المكتبات والمعلومات,كمال شـــــاكر:  علي   .65

 .2009المصرية اللبنانية,
ــتار محمد : .66 مطبعة  نظم المعلومات على الحاســــــــــــبة اإللكترونية،العلي،عبد الســــــــــ

 .1985جامعة البصرة، العراق، 

،دار  دراســـات في علوم المكتبات والتوثيق والمعلومات عليان، ربحي مصـــطفى:   .67
 ،.2006شر والتوزيع ، عمان ،صفاء للن 

،مــديريــة مطبعـــة  المكتبــة في خــدمــة الفكر القومي التقــدميعواطف حليم أمين : .68
 .1980جامعة السليمانية ، العراق،

اشــــــــتراطات التصــــــــميم في بيئة الفضــــــــاءات المفتوحة لمدينة  فاتن عباس لفتة :   .69
 .2005,أطروحة دكتوراه , كلية الفنون الجميلة, جامعة بغداد,  بغداد

 .1985، منشورات مكتبة التحرير، بغداد,   فنون النجارةفتحي محمد صالح :  .70
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, منشــــــــــــورات مكتبة التحرير, بغداد,  فنون النجارة الحديثة  فتحي محمد صــــــــــــالح: .71
1990. 

,ترجمـة عبـد الوهـاب عبـد  التنظيم الموضــــــــــــــوعي للمعلومـات  فوســــــــــــــكـت ,أ.س : .72
 .2002السالم ,القاهرة,عالم المكتبات,

ــعاد  ترجمة,  العمارة في  والتناقض  لتعقيدا:   روبرت,  فيتوري  .73 ,  مهدي علي  عبد ســ
 .1987,  بغداد,  الثقافية الشؤون  دار

 .1980بغداد، ،وزارة التعليم العالي،اختيار المواد المكتبية  قاسم ،نزار محمد:   .74

,دار الرشـيد للنشـر, بغداد,  سـيكولوجية إدرا  الشـكل واللون  قاسـم حسـين صـالح:   .75
1982. 

( في التعـامـل  Rom-CDأســــــــــــــتخـدام أقراص الليزر المكتنزة )قـنديلجي, عـامر :   .76
,وقائع المؤتمر العلمي    LISAمع مســــــــــتخلصــــــــــات علوم المكتبات والمعلومات 
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 ( 1ملحق رقم )
 تحديد محاور التحليل  ةاستمار

 
 براز القيم الوظي ية والجمالية. إلتكوين العام للحافظة ودورها في ا -1

 القيم الوظيفية  -أ
 القيم الجمالية )الشكل وعالقاته( -ب

 اللون والضوء  -

 الملمس -

 الشفافية  -

 البساطة -

 الحجم  -

 

 مي. في النظام التصمي ودورهالنظام اآللي  -2
 الوظيفة والنظام اآللي  -أ
 الوظيفة والنظام التصميمي -ب

 
 العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات األقراص الليزرية.  -3

 رطوبة. الغبار, ال, , اإلضاءة  -أ
 )حرارة ,برودة(. التكييف  -ب

 
 الدللت الرمزية في حافظات األقراص الليزرية.  -4

 الرمزية الوظيفية  -أ
 التعبير اللوني  -ب
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 ( 2ملحق رقم )

 سم هللا الرحمن الرحيم ب 
 

 جامعة بغداد 
 كلية الفنون الجميلة 

 قســم التصميـم 
 الدراسات العليا / الماجستير 

 األستاذ الفاضل /  
 تحليل استمارةم / 

 
 تحية طيبة ..

مجال      في  ودراسية  علمية  خبرة  من  فيكم  نعهد  لما  التفضل    االختصاص نظرًا   بإبداء راجين 
)معايير تصميمية  الموسوم بـفقة طيًا للبحث  االمر   االستمارةالحية فقرات  ص   بشأنمالحظاتكم السديدة  

   لحافظات األقراص الليزرية ومكتباتها اإللكترونية(.
 مع التقدير .. 

                                                                         
 طالب الماجستير                                                              

 عالء إسمـاعيل كمر                                                               
 

 سم الخبيـر/  ا
 اللقب العلمي / أ.م.د.  

 التوقيـــع /
 

 المرفقات : 
 تحليل   استمارة
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 التحليل  استمارة
غير   متحقق  المحاور ت

 متحقق 
متحقق  
 الى حٍد ما 

 المالحظات 

براز القيم ودورها في إلتكوين العام للحافظة  ا 1
 الوظي ية والجمالية.

 
 القيم الوظيفية -ت

 القيم الجمالية )الشكل وعالقاته(  -ث

 اللون والضوء  -

 الملمس -

 الشفافية -

 البساطة -

بيان التقنيات الهندسية,    
والتطورات التكنولوجية, 
وتوافقاتها مع الظروف  
الفيزيائية للمستخدم. 

ومعرفة األتجاه التطوري,  
 والجوانب الجمالية للمنتج.

 النظام اآللي ودوره في النظام التصميمي.  2
 

 الوظيفة والنظام اآللي  - أ

 الوظيفة والنظام التصميمي -ب
 

الحديث يكون عن   -أ   
ما بين النظام  التوافق 

الداخلي للمنتج, وأداءه  
 الوظيفي.

بيان النظام الظاهري  - 
للمنتج, وعالقته باألداء  

 الوظيفي. 
العوامل البيئية المتثرة في تصميم حافظات   3

 األقراص الليزرية. 
 

) - أ البيئية  السيطرة  , إضاءةعوامل 
 حرارة, غبار, رطوبة(. 

 التكييف  -ب

 

مقدار تأثير التصميم    
يئية, بالظروف الب

كالفيزيائية, وبيان مقدرته  
على تحقيق األداء  

 الوظيفي. 

األقراص   4 حافظات  في  الرمزية  الدللت 
 الليزرية.

 الرمزية الوظيفية - أ

 التعبير اللوني -ب

 

الكالم عن التعبيرية  -أ   
الوظيفية للمنتج 

 الصناعي. 

يقصد بها الدالالت  - 
اللونية التي   واإلشارات
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تشير الى خدمة معينة 
 المنتج الصناعي.  يقدمها 

 
 ( 3ملحق رقم )

 مجموعة نماذج لحافظات األقراص الليزرية 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 ( 4ملحق رقم )
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 كلية الفنون الجميلة 

 قسم التصميم الصناعي 

 الدراسات العليا / الماجستير 

 م / تقييم التطبيق 

 ...........المحترم. الدكتور الخبير.............................

 تحية طيبة          

يم التطبيقات التي قام بها الباحث  و يود الباحث أن يستنير بفكركم العلمي السديد لتق
)معايير تصميمية لحافظات بـفي ضوء المعايير التي أسفر عنها البحث الموسوم 

 األقراص الليزرية ومكتباتها اإللكترونية(. 

 ولكم خالص الشكر والتقدير. 

 : المرفقات

 قائمة المعايير التصميمية.  -1

 المقترحـات التصميمية.  -2

 الباحث                                                                  
 عالء إسماعيل كمر 

/1/2010 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 جامعة بغداد  

 كلية الفنون الجميلة 

 مـــــــم التصميـــــــقس

 الدراسات العليا / الماجستير  

 

 /    األستاذ الفاضل

 

 م / أستمارة تحليل 

 

 تحية طيبة .. 

األ    في مجال  علمية ودراسية  فيكم من خبرة  نعهد  لما  بأبداء  نظراً  التفضل  ختصاص راجين 

يير تصميمية لحافظات  )معالسديدة حول صالحية فقرات األستمارة المرفقة طياً للبحث  اتكم امالحظ

   يزرية ومكتباتها اإللكترونية(. األقراص الل

 مع التقدير .. 

                                                                         

 طالب الماجستير                                                                                

 ر ـــاعيل كمــعالء إسم                                                                               

 

   أسم الخبيـر / 

 اللقب العلمي / أ.م.د.  

 التوقيـــــــــع / 
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 المرفقات : 

 أستمارة تحليل 

 

 

 أستمارة التحليل 

 

غير  متحقق  المحاور  ت
 متحقق 

متحقق الى  
 حٍد ما

 المالحظات 

أبراز   1 في  ودورها  للحافظة  العام  التكوين 
 . القيم الوظيفية والجمالية 

 
 القيم الوظيفية  -ج
 )الشكل وعالقاته(  القيم الجمالية  -ح

 اللون والضوء  -
 الملمس -
 الشفافية  -
 البساطة  -

بيان التقنيات     
الهندسية, والتطورات  

التكنولوجية,  
وتوافقاتها مع  

  الظروف الفيزيائية
للمستخدم. ومعرفة  

ري,  األتجاه التطو
والجوانب الجمالية  

 للمنتج. 

 في النظام التصميمي.   ودورهالنظام اآللي  2
 

 الوظيفة والنظام اآللي  -ت 
 الوظيفة والنظام التصميمي  -ث 

 

الحديث يكون   -ت   
ما بين  عن التوافق 

النظام الداخلي  
للمنتج, وأداءه  

 الوظيفي. 
بيان النظام   -ث

الظاهري للمنتج,  
وعالقته باألداء 

 الوظيفي.  

تصميم   3 في  المؤبرة  البيئية  العوامل 
 حافظات األقراص الليزرية. 

 
)أضاءة,   -ت  البيئية  السيطرة  عوامل 

 حرارة, غبار, رطوبة(. 
 التكييف  -ث 

 

مقدار تأثير التصميم     
يئية,  ظروف الب بال

كالفيزيائية, وبيان  
مقدرته على تحقيق  

 األداء الوظيفي.  
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األقراص   4 حافظات  في  الرمزية  الدالالت 
 الليزرية. 

 الرمزية الوظيفية  -ت 
 التعبير اللوني  -ث 
 

الكالم عن   -ت   
التعبيرية الوظيفية  
 للمنتج الصناعي. 

يقصد بها   -ث
الدالالت واألشارات  

اللونية التي تشير  
الى خدمة معينة  

المنتج  يقدمها 
 الصناعي.  
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Abstract 

The research takes ( Design standards of CD-STORAGES and 

electronic libraries ) focusing on enrichment of the applicatory 

sides in libraries, by putting right and suitable configuration to 

organize, arrange, saving and show the operation of CD-

STORAGES. Inorder to get more flexibility at search process to 

have the need  Informations by the beneficiary within 

economizing time, effort in search process.  

Chapter one included; the research problem presented by the 

next question:- what's the ability of putting design standards for 

CD-STORAGES and electronic libraries inorder to get positive 

development applicable with aesthetic and functional working. 

While the research target includes on gauging design standards 

for applicable purposes to effective the role of CD-STORAGES 

designing and electronic libraries. Depending on the time & place 

between (2008-2009) local BAGHDAD market, the study add 

also a group of terms regarding the subject., defining the most 

important one applicable with the proceedings of research.      

Chapter two contains on previous studies & the theoretical 

frame vocabularies in conformity with the following 

classification:1st theme included, organizational body & the new 

directions of libraries, while the 2nd theme takes CD-STORAGES 

and path of saving, the 3rd theme talks about: Robotic system 

effecting and role in artistic services for libraries. 

The third chapter consists on proceedings of research generally 

such as; CD-STORAGES products (European & Iraqi) which we 

can found at local Baghdad city market.                                                                                              



 

206 

 

While the research sample contains on aim choosing on what 

we have in markets and we can get from as acts in (8) pattern. 

Specified the methodize by description methodize (studying the 

situation).Chapter four including on describing and analysis the 

pattern according to sort of limit list analysis axles. Whenever 

chapter five contains  concluding and results, design standards 

that the researcher reach to . the study takes the most important 

results as follows:                                   

Varity in forms of system storages pattern to another related 

by functional work through slipping internal forming of storage 

inorder to make  appoint of attracting takes the frontward facades 

a domination site in the general construction pattern connecting 

by direct CD operation. Employing the plastic material resulted 

in high photo reflection rate in CD saving because of forms of 

plastic which has smooth flat. The curved lines and circular 

shapes helps to make a big slipping at movement connected by 

design function. coming up to results as varity in using of new 

technique consider of the organizing shape and functional works, 

using of plastic technique helps in competence excess of the 

functional works that what recognized in chemical and physical 

peculiarities. The research introduce a group of suggesting design 

that focusing on aim of treat including the standards according to 

the practical side level results, then recommendations, 

suggestions, resoureses, annexes and finally English research 

abstract.                             
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