
  الفصل األول
  املالمح العامة لنظام التصنيف اجليد

  
ـــــي یجـــــب أن تتـــــصف بهـــــا خطـــــة  ــــاك مجموعـــــة مـــــن المالمـــــح العامـــــة الت هنـ
التصنیف، كي نقول إنها خطة تـصنیف جیـدة، تتمثـل هـذه المالمـح فـي مجموعـة 

  .من الصفات، ومجموعة من المكونات، تم تناولها فیما یلي
  رها الصفات العامة التي البد من توف) ١(

هنـاك بعــض المعــاییر أو الــصفات العامــة التــي البــد مــن توفرهــا فــي أي نظــام 
  :من هذه الصفات، تصنیف جید

 بحیــث یعـــرض تتــابع المفـــاهیم Systematicأن یكــون نــسقا أو منهجیـــا  - ١
  . وتسلسلها بوضوح أو بحیث یحضر معا الرؤوس المتصلة بطریقة منطقیة

 . وضوعاتأن یكون شامال وكامال بحیث یغطي كل الم - ٢

أن یكـــون مرنـــا وقـــابال للتوســـع، أي ینبغـــي أن یكـــون بنـــاؤه بحیـــث یتــــیح  - ٣
 للتتـابع العــام للتــصنیف، وأن dislocatingإدخـال أي موضــوع جدیـد دون إفــساد 

وجــه الجدیــدة للموضــوعات الــسماح بالموضـوعات الجدیــدة أو األیكـون قــادرا علــى 
 . المستقرة

تــب تــصنیف دیــوي ومكتبــة فــإن كــال مــن مك. بالحداثــة ینبغــي أن یتــصف - ٤
الكــــونجرس علــــى ســــبیل المثــــال یرســــالن المكتبــــات المــــشتركة قــــوائم دوریــــة بكــــل 

  .حذوفاتمالتغیرات في الجداول مع اإلشارة إلى اإلضافات وال
أن یـستخدم مـصطلحات واضـحة وحدیثــة ومعبـرة وذات معنـى ثابـت لكــل  - ٥

 . من المستفید والمصنف
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حــــا فــــي شــــكل یــــوفر الخدمــــة ا أو متاأن یكــــون نظــــام التــــصنیف مطبوعــــ - ٦
 . من الموضوعات التي یغطیهاًعاوسریعة عندما نرید موضال

  : التصنیف الجیدمكونات نظام) ٢(
هنــاك مجموعــة مــن المكونــات التــي یجــب أن تتــوفر فــي نظــام التــصنیف   

  : هذه المكونات هي،كي نطلق علیه أنه نظام تصنیف جید
  . المقدمات .١
  .قسم األعمال العامة .٢
  .لأقسام الشك .٣
  .تفریعات الشكل .٤
  .الجداول .٥
  .الترمیز .٦
  .الوسائل التي تساعد علي التذكر .٧
 .الكشاف .٨

  .  بالتفصیلما یلي نتناول كال من هذه المكوناتوفی

  المقدمات : أوال

ــــــي مقدمــــــة  ــــــصنیف عل ــــــوي أي نظــــــام مــــــن نظــــــم الت ــــــضروري أن یحت مــــــن ال
. والغــرض منهــا هــو توضــیح الهــدف مــن النظــام، وبیــان أهــم مالمحــه. وتمهیــدات

مـــع بعـــض . والمزایـــا التـــي یتمتـــع بهـــا هـــذا النظـــام عـــن غیـــره مـــن نظـــم التـــصنیف
وعــن .  الــذي قــام بتــصمیم هــذا النظــام)أو األشــخاص(المعلومــات عــن الــشخص 

 هـذا ..ومقـدار مـساهماتهم فـي هـذا اإلعـداد. األشخاص الذین عـاونوه فـي إعـداده
تخدام هـذا النظـام ٕكله فضال عن توجیهات وارشادات یستفید بها كل من یقوم باس

  .في عملیة التصنیف بالمكتبة
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   )General works(قسم األعمال العامة : ثانیا
وهذا القسم یستوعب الوثائق التـي ال یمكـن أن تتـدرج تحـت أي قـسم آخـر مـن 

  .أقسام خطة التصنیف
كمـا أن هـذه الـنظم . ویالحظ أن جمیع نظم التصنیف تـشتمل علـي هـذا القـسم

ي أنهـا جعلـت هـذا القـسم العـام فـي صـدر النظـام وكـأول قـسم ًتكاد تتفق جمیعا، ف
  .من أقسامه

ونالحــظ علــي ســبیل المثـــال أن التــصنیف العــشري الـــذي وضــعه جــون ملفـــل 
 یـــوفر هـــذا القـــسم لألعمـــال العامـــة كقـــسم رئیـــسى، وكأحـــد األصـــول العـــشرة دیـــوي

  (...).ویأخذ األرقام . الرئیسیة في تصنیفه
 مــن أقــسام الخطــة فر فــي بدایــة كــل قــسم رئــیس فإنــه یــووباإلضــافة إلــي ذلــك

  .قسما لألعمال العامة، في نطاق الموضوع الذي یتناوله األصل
ونــــصادف هــــذا القــــسم العــــام كقــــسم رئیــــسي فــــي التــــصنیف العــــشري العــــالمي 

)UDC ( ویأخذ الرقم.(...)  
كما نصادفه أیـضا فـي تـصنیف مكتبـة الكـونجرس األمریكیـة علـي رأس أقـسام 

  ).A(أخذ الرمز وی. التصنیف
 Expansiveونفـــــس الـــــشيء أیـــــضا نـــــصادفه فـــــي التـــــصنیف التوســـــعي 

Classification  حیث یأخذ هذا القسم الحرف)A.(  
ًویــأتي القــسم العــام كقــسم رئیــسي أیــضا وفــي بدایــة أقــسام التــصنیف فــي خطــة 

  .Colon Classificationتصنیف الكولون 
  Form Classأقسام الشكل : ثالثا

.  یــتم توفیرهــا للموضــوعات التــي یتعــین تحدیــد أشــكال معالجتهــااألقــساموهــذه 
ونحـن نعـرف أن معالجـة هـذا . األدب: من هذه الموضـوعات وعلـي سـبیل المثـال

وغیـر . ..كالشعر والقصة المـسرحیة: الموضوع یمكن أن تأتي في أشكال مختلفة
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ذا تـــرد إلــــى مكتبـــة فــــي هــــ التــــي والوثــــائق. ذلـــك مــــن األشـــكال األدبیــــة المعروفـــة
إذن من أن یتم تصنیفها بطریقـة تحـدد شـكل المعالجـة األدبیـة ) األدب(الموضوع 
أي توضــح الــشكل األدبــي الــذي تظهـر بــه الوثیقــة إلــي جانــب تحدیــد : فـي الوثیقــة

  .موضوع الوثیقة أساسا
. العـشري قد وفر أقـسام الـشكل هـذه فـي تـصنیفه ویالحظ أن جون ملفل دیوي
  :لتالیةحیث قسم األدب إلي األشكال ا

  .الشعر، المسرحیة، القصة، الخطابة، المقاالت، الرسائل
  Form Subdivisionsتفریعات الشكل : رابعا

هـــذه التعریفـــات یوفرهـــا نظـــام التـــصنیف لتوضـــیح الـــشكل الـــذي تمـــت معالجـــة 
ــــتم اســــتخدامها للموضــــوعات . الموضــــوع بالوثیقــــة ونالحــــظ أن هــــذه التفریعــــات ی

وخیـر مثـال للتفریعـات . لجة الوثیقة لهذا الموضـوعألنها تحدد شكل معا. المختلفة
 التــي Standard subdivisionsالـشكلیة، قائمــة التقـسیمات الفرعیــة المعماریــة 
ضـــیح أشـــكال المعالجـــة فـــي األوعیـــة تـــزود بهـــا خطـــة تـــصنیف دیـــوي، وذلـــك لتو

  ).قوامیس، معاجم، أطالس(
 توضـــح فقـــط إال أنـــه ممـــا تجـــب مالحظتـــه هنـــا، هـــو أن التفریعـــات الـــشكل ال

ًالشكل المادي وشكل المعالجة، وانما توضـح أیـضا فلـسفة الموضـوع أو نظریاتـه ٕ .
فهـي . ٕبمعنى أنها قد ال تكون فقط تقسیمات شكلیة، وانما تقـسیمات فلـسفیة أیـضا

  .إذن تتعلق بشكل الوثیقة من الخارج والداخل علي السواء
  Schedulesالجداول : خامسا

ــــة ترتیــــب الموجــــودات فــــي  إذا كــــان التــــصنیف فــــي مفهومــــه العــــام هــــو عملی
ٕواذا كــــان التـــصنیف فــــي . تمییـــزا لهــــا عـــن بعــــضها الـــبعض) أقــــسام(مجموعـــات 

 تقـسیمها إلــي –المكتبـات هـو عملیــة تنظـیم لمقتنیـات المكتبــة مـن المـواد المكتبیــة 
، فـإن أهـم )وعلي أساس الموضـوع الـذي نتناولـه هـذه المـواد(أقسام أو مجموعات 



  ٥ دكتور جمدي اجلاكي                                                                                                املتقدملتصنيفا  

 األقـــسامجـــزء فـــي نظـــام التـــصنیف فـــي المكتبـــة، هـــو الجـــزء الـــذي یتنـــاول ترتیـــب 
 ترتیبهـا طبقـا – مـن فـروع األقـساماألساسیة في النظام، وأیضا ما یتفرع عن هـذه 

لطبیعـة كــل موضــوع مــن الموضــوعات، وفــي ضــوء متطلبــات البحــث واحتیاجــات 
رتیـــب الموضـــوعات وتفریعاتهـــا یـــتم ت: وبتعبیـــر أدق. البــاحثین فـــي هـــذا الموضـــوع

  .بنفس الترتیب الذي یألفه الباحث والدارس المتخصص في الموضوع
ومــن المعــروف أنــه فــي نظــم التــصنیف بالمكتبــات، یــتم ترتیــب الموضـــوعات 
. وتفریعاتهــا فــي ضــوء الترتیــب الــذي یــضعه المــسئول عــن وضــع نظــام التــصنیف

  .وذلك فیما یعرف بالجداول
تصنیف هي ترتیـب لموضـوعات الخطـة، والتفریعـات فـي فالجداول في نظام ال

ترتیبهـــا منطقیـــا وبـــنفس الطریقـــة التـــي وضـــعها فـــي األســـاس : هـــذه الموضـــوعات
  .مصمم خطة التصنیف

  :أهمیة الجداول
حیــث أن الترتیــب فــي الجــداول هــو فــي العــادة ترتیــب هرمــي، فإنــه لــه أهمیتــه 

ع عــن هــذه الموضــوعات ، ومــا یتفــر)الرئیــسیة(فــي أنــه یوضــح الموضــوعات األم 
مـــن موضـــوعات أصـــغر، كـــذلك مـــا یتفـــرع عـــن هـــذه الموضـــوعات األصـــغر مـــن 

  .وهكذا. موضوعات أخرى أصغر منها
وباإلضافة إلي ذلك، فـإن الترتیـب فـي الجـداول یوضـح عالقـات الموضـوعات 
ببعــضها الــبعض أي الــصالت أو الــروابط التــي تــربط هــذه الموضــوعات ببعــضها 

  .البعض
  Notation) الترقیم(یز الترم: سادسا

ــــــي تعبــــــر عــــــن أســــــماء  والترمیــــــز هــــــو ترجمــــــة مــــــصطلحات التــــــصنیف، والت
وهــــذه عبــــارة عــــن أرقــــام . الموضــــوعات المختلفــــة، ترجمتهــــا إلــــي رمــــوز أو أكــــواد
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ها ترتیـب الموضـوعات التـي تتـضمنها خطـة التـصنیف فـي تطاسـترتیبیة، یمكـن بو
  .التسلسل المفید والمفضل

نیف، هــو النظــام الــذي یــضعه مــصمم النظــام نفــسه، والترمیــز فــي نظــام التــص
الســتخدام مجموعـــة مـــن الرمـــوز، لكـــي تقــوم مقـــام المـــصطلحات المـــستخدمة فـــي 

  . للتعبیر عن الموضوعات المختلفة،خطة نظام التصنیف
  الوسائل التي تساعد علي التذكر: سابعا

من الخواص األساسیة في خطـة التـصنیف وجـود وسـائل تـساعد علـي التـذكر 
وتتـضح أهمیـة هـذه الخاصـیة . ن جانب المصنفین لدي استخدامهم لهذه الخطةم

أي التـــي تتنـــاول الموضـــوع . بـــشكل أوضـــح فـــي خطـــط التـــصنیف ممیـــزة األوجـــه
  .أو بتعبیر أدق تتناول مختلف أوجه الموضوع الواحد. الواحد من أوجه متعددة

اول أو  الجــدالعـشري دیـويومـن هـذه الوسـائل علـي سـبیل المثــال فـي تـصنیف 
وهــي قــوائم ســبع، ألحقــت بجــداول التــصنیف، اعتبــارا . القــوائم اإلضــافیة بالخطــة
وقــد تــم تعـــدیل بعــض أرقــام هـــذه القــوائم فــي الطبعـــة . مــن الطبعــة الثامنــة عـــشرة

وتوجــد بالجــداول األساســیة للخطـة تعلیمــات بــشأن اســتخدام أرقــام . التاسـعة عــشرة
  .تي تكون هناك حاجة إلیهاكل قائمة من هذه القوائم، وفي المواضع ال

  :وهذه القوائم هي
  .قائمة التقسیمات الموحدة .١
  .قائمة المناطق .٢
  .قائمة التقسیمات األدبیة .٣
  .قائمة التقسیمات اللغویة .٤
  .قائمة األجناس والسالالت .٥
  .قائمة اللغات .٦
  .خاصقائمة األش .٧
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وتـــأتي الوســـائل التـــي تـــساعد علـــي التـــذكر فـــي تـــصنیف الكولـــون علـــي هیئـــة 
  ).وجه بالذات من األوجه في الموضوعات المتعددة(وضح الوجه الواحد أرقام، ت

ویـستخدم هـذا الـرقم . یمثـل عـالج األمـراض" ٤"وعلي سبیل المثال فإن العـدد 
  .الداللة علي هذا المفهوم في الموضوعات المختلفة

  :مثال ذلك
Z: 4   الحوادث في المناجم.  
I: 4   أمراض النبات.  
J: 4   عةاألمراض في الزرا.  

Y: 4    االجتماعیةاألمراض  
  Indexالكشاف : ثامنا

الكــــشاف هــــو قائمــــة بالمــــصطلحات الــــواردة فــــي خطــــة التــــصنیف، كــــرءوس 
وأمــام كــل مــصطلح مــن هــذه المــصطلحات، . للموضــوعات التــي تــشملها الخطــة

  :هذا وهناك نوعان من الكشافات
  Specific Index الكشاف المخصص –أ 

وعات الـواردة فـي خطـة التـصنیف فـي ترتیـب وهو الكشاف الذي یـسرد الموضـ
ولكنـــه ال یقـــوم بـــسرد الموضـــوعات ذات الـــصلة، أو ذات العالقـــة . هجـــائى دقیـــق

  .بالموضوع الذي یدخل في سیاق الترتیب الهجائي للكشاف
ــــــي تــــــستخدم هــــــذا النــــــوع مــــــن الكــــــشافات  ومــــــن أمثلــــــة خطــــــط التــــــصنیف الت

 الموضـوعيلتـصنیف  المعروفة باسـم اBrownالمخصصة خطة تصنیف براون 
Subject Classification.  

  Relative Index الكشاف النسبي –ب 
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وهــو الكـــشاف الـــذي یحتـــوي علـــي قطاعــات موضـــوعیة عریـــضة، مرتبـــة فیمـــا 
ولكن تحـت كـل قطـاع مـن هـذه القطاعـات الموضـوعیة توجـد . بینها ترتیبا هجائیا

   .قائمة بجمیع األوجه، أو الجوانب الخاصة بالموضوع
  


