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صبحت أإذ أنيا  األخيرةاآلونة في  خصوصاو  ،بأنواعيا المختمفة دورا ىاما تمعب المكتبات        

انطالقا مما  ذاوى . فييا ضالتوي يجد من طرف طالب المعمومة الذر و بارز باىتمام كبي تخظى 

تقديميا  آخريىذا من جية ، ومن جية شكال مختمفة أويو من مجموعات كبيرة ومتنوعة وذات تح

 أيضا الستفادة منيا ول إلييا المعمومة المراد الوصول إلىصول الو التي تميد لجممة من الخدمات 

  أىميتوواره الدراسي وىذا الدور في العمل عمى تمبية احتياجات المستفيدين ميما كان مش

تقوم بو أي مؤسسة وثائقية وفي مقدمتيا المكتبات  أنيقل عن أي دور آخر يمكن  ال وضرورتو 

وقت  أسرعفي  إلييامن التحكم في الوصول حتى نتمكن و امعية التي تساير العصر وتواكبالج

قي واالزدىار كما انيا تمعب دورا كبير في عممية التعميم ر الطرق من اجل ال وبأسرعممكن 

مة وىي تستمد وجودىا ألتعتبر العقل المفكر ل خاصة ، كماالجامعي عامة وفي البحث العممي 

من رصيدىا  اإلفادةمن الجامعة ذاتيا وغايتيا من ذلك جذب القراء نحوىا ومن اجل   وأىدافيا

طرق حديثة  بإتباعان ترتب مجموعاتيا وتنظيميا وذلك مكتبة لمتنوع ولتحقيقو يجب عمى الالفكري ا

إلى مستفيدييا  المعمومة وتقديمياول الى بغية تسييل الوص محتوياتيادولية موحدة لتنظيم  وأساليب

ألىمية الموضوع قمنا بدراسة وتوضيح اىمية التصنيف العممي في المكتبة  اونظر        . 

وبالخصوص كيفية تصنيف وترتيب المجموعات والتطرق  ألنظمة  التصنيف المتعددة   الجامعية 

المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس. كانت حولفالمكتبية أما الدراسة الميدانية   

ال تحديد مشكمة الدراسة التيبداية من  لدراسة ا أساسيات إلى المنيجي حيث تطرقنا في اإلطار  

عطاء مدراسةلتعد كتفسير   التي فرضيات الدراسة وخمو من تساؤالت الدراسة ت  أولية إجابات وا 

واليدف منو مع تحديد المنيج المستخدم ثم   وأىميتو الموضوع ،تحديد أسباب اختيار  و لدراسة
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أما الفصل األول  وأخير صعوبات الدراسة الدراسات السابقةذكر  حددنا أدوات جمع البيانات و

الخاصة بالمكتبة الجامعية مفاىيم األولية الوالذي بعنوان المكتبة الجامعية وخدماتيا فقد جاء حافل ب

.لمبحث العممي والمساىمة في تطويره من خالل الخدمات التي تقدميا وأىدافياوأىميتيا بالنسبة   

األخير المفيوم العام  تضمن ىذاتاريخو ونظمو حيث   متصنيفد خصصناه  لأما الفصل الثاني فق 

لمتصنيف وتاريخو عند الغرب والعرب وتطور التصنيف الى نظام وظيور العديد من أنظمة 

تصنيف العشري العالمي و التصنيف البيبميوغرافي الكتصنيف ديوي العشري و  ةالتصنيف المشيور 

فصل الثالث فقد وفيما يخص ال تصنيف الكولوننيف الموضوعي والتصنيف التوسعي و و التص

تطرقنا فييا إلى تقديم لمحة عن جامعة مستغانم ،أعطينا تمحور حول الدراسة الميدانية والتي 

ممون بمكتبتيا ورصيدىا الوثائقي وعددنا العا تعريف لممكتبة المركزية وىيكميا التنظيمي العام 

حميل المقابمة و التي كانت باإلضافة إلى قانونيا العام و الخاص بيا كمكتبة ، وفي األخير قمنا بت

وعرض النتائج المتحصل عمييا.أسئمتيا موجية لمسؤوليا الخاص   
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 / إشكالية:1

 قاالإنط أساسية يعتمد عمييا الباحث في مشواره المعرفي وىذا ركيزةالمكتبات اليوم تشكل  أصبحت

عاتقيا مسؤوليات  عمىتقع ، األخيرةىذه  لغة التي تحتوييا بمختمف أنواعيا ألنمن األىمية البا

 وجو بالمستوى الثقافي لممستفيد ولكي تؤدي المكتبات رسالتيا عمى أكمل واالرتقاءكبيرة لمنيوض 

زائرين  حتىباحثين أو طالب أو  كانواسواء  القارئالبد من توفير المعمومة المطموبة لمجميور 

،فإن عمي المعمومة  الذي خمق مشكال عويصا في طريقة الحصول المعموماتي لالنفجارونتيجة 

عمى مجموعة من العمميات الفنية  ااستنادق مطمب لحل ىذا المشكل رسالة التنظيم والترتيب تحق

 مطموبة .الالتي تكمن في تقديم الخدمة و ت و حيويتيا نشاط المكتباو من فعالية  تزيدالتي 

 تتبع نظام محكم عمل ناجحة في كل المكتبات وعمى ىذا األساس البد منيعتبر التصنيف أداة 

رئيسي يساىم في  بو يساىم في تنظيم وترتيب الرصيد الوثائقي لممكتبة ،وىذا سبنشأوعقالني من 

قت ممكن .واألمر الذي دفعنا إلى تناول ىذا و  وبأسرع  لى المعمومة بأقل جيدإتسييل الوصول 

في تنظيم المكتبات  وأىميتوف عمى التصنيف العممي وضوع الذي تدور محاوره حول التعر الم

طرح التساؤل  ناق يمكنمالجامعية محل الدراسة و التساؤل عمى مستقبل التصنيف ومن ىذا المنط

 مدى أىمية التصنيف العممي في المكتبات الجامعية ؟ التالي : ما

ر دراسة مما سيل عممية التصو  يةأل: تعتبر تساؤالت الدراسة نقاط محورية  تساؤالت الدراسة *

يقوم عمى أساس الفرضيات كتحميل لمتساؤالت الجوىرية وعمى ىذا  ذيالمنيجي لمبحث العممي ال

 األساس قمنا بصياغة التساؤالت التالية :

 بمستغانم ؟ المركزية ىي أىم التصانيف المستخدمة في المكتبة الجامعية / ما1

 حديث ؟تغانم إلى نظام تصنيف مركزية بمسالمدى حاجة المكتبة الجامعية  / ما2
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 / فيم تتمثل العوائق والصعوبات التي تواجو المكتبي في تصنيف الرصيد الوثائقي ؟3

 فرضيات الدراسة :/ 2

يتبناىا لشرح الظاىرة المراد دراستيا كمؤشر  التيو ، تعد الفرضيات عنصرا ميما في عممية البحث

:عبارة عن تخمين ذكي وتفسير محتمل يتم بواسطتو ربط  إنيالمبحث وتعرف الفرضية عمى 

األسباب بالمسببات كتفسير مؤقت لممشكمة أو الظاىرة المدروسة وبالتالي ىي عبارة عن حدس أو 

عمى بعض  عادةتشتمل الفرضيات و  كحل ممكن ومحتمل لمشكمة الدراسة ، تكين يضعو الباحث

ينسجيا بربطيا ببعض األفكار المتصورة  يقوم الباحثالعالقات المعروفة كالحقائق العممية والتي 

  1الدراسة يفضاع الظاىرة أو المشكمة التي ىي من خيالو ليعطي بذلك تفسيرات وحمول أولية ألو 

الجامعية بمستغانم في تصنيف رصيدىا الوثائقي عمى تصنيف ديوي مركزية التعتمد المكتبة  -

 العشري 

  فعالية ونشاط المكتبة ميم فيالمعتمد عامل  طبيعة التصنيف -

 .من ميام الموظفين في المكتبة سيلوجود تكوين في مجال التصنيف ي -

 أسباب إختيار الموضوع : /3

دوافع  االختيارالموضوع بصفة عشوائية ،بل كان من وراء ىذا  اختيارلم تكن طريقة    

األسباب الموضوعية و عمى أسباب حفزتنا لدراسة ىذا الموضوع و التي تمثمت أوال في و 

 سبيل الذكر ال الحصر نذكر منيا:

                                                           

  1 ربحي مصطفي عميان، البحث العممي، اسسو ومناىجو وأساليبو و أجراءتو، عمان، بيت األفكار الدولية،)د.ت(،ص 75
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ستخدام أنظمة التصانيف، ىذا من جية باالمكتبات الجامعية  التزام* محاولة معرفة مدى 

ومن جية أخرى سيولة العمل و ما يترتب عنو من أىمية فيو ضروري لدرجة أن غيابو في 

 أي مكتبة يعتبر عائق أمام السير الحسن ليا .

 أما األسباب الذاتية فتمثمت في :   

 .ضعية المكتبات و تسييرىا و  * الميل الشخصي لدراسة

 .تصنيف المواد المكتبية   كيفيات* معرفة طرق و 

 . استخدامامعرفة أنظمة التصانيف األكثر  ى* الحاجة إل

 أهمية الدراسة : /4

تكمن أىمية ىذه الدراسة من خالل العديد من المعطيات باعتبار أن التصنيف العممي من أىم 

يجب تفحصيا .وبالتالي فيذه التي لفعالة في عمم المكتبات والمعمومات ااألساسية و العناصر 

 األخرىالمكتبات ىي بحاجة ماسة إلى ىذا الموضوع الذي تناولناه بالمقارنة مع البحوث العممية 

أن المكتبة تعتبر مؤسسة معموماتية وثائقية ليذا قمنا بمعالجتيا من الناحية العممية لرصيدىا  بماو 

، ولقد ركزنا في ىذه المعالجة من خالل تطرقنا إلى التصنيف العممي ومعرفة طريقة الوثائقي 

 الجامعية بمستغانم .المركزية  التصنيف المعتمد عمييا في تسير المكتبة 

 الدراسة :أهداف /5

العام لمتصنيف العممي ودوره في المكتبات الجامعية بصفة  ىدف الدراسة إلى التعرف عمى المعنتي

صب كميا في تنود والميارات الفنية التي نظام الجي االعتبارخاصة كما تيدف إلى األخذ بعين 

من خالل ىذه الدراسة إلى تحقيق  ىوتسع،صنيف وتنظيم الرصيد الوثائقي في المكتبة الجامعية ت

 مايمي:
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 محاولة إبراز أىمية تصنيف المواد المكتبية في المكتبة الجامعية .-

المكتبة الجامعية التعرف عمى نظام التصنيف المتبع في تنظيم الرصيد المعرفي أو الوثائقي في -

 عمى العراقيل التي تواجو المكتبي في تصنيف المواد المكتبية داخل المكتبة الجامعية . اإلطالع–

 حدود الدراسة:/6

 تصنيف ديوي العشري في المكتبة مجاالت الدراسة : تتمحور ىذه الدراسة في معرفة تطبيق 

 لمركزية لجامعة مستغانم .ا

 :منهج الدراسة  -

 يعيننا لمتقصي والبحث منيج كعند القيام بأي دراسة عممية البد من إتباع خطوات منتظمة ىادفة 

يتناسب وطبيعة الدراسة. وبما أن دراستنا تتمحور حول أىمية التصنيف العممي في المكتبات بما 

التصنيف في تحميل أىمية فإنيا تنتمي إلى الدراسات  الوصفية التحميمية والتي تقوم عمى  ،الجامعية

الذي ييدف أوال إلى جمع بيانات والمعمومات الكافية والدقيقة عن الظاىرة ومن ثم دراسة  "المكتبة 

  1 ".وتحميل ما تم جمعو بطريقة موضوعية وصوال إلي العوامل المؤثرة عمى تمك الظاىرة

أما فيما  2017إلي غاية مارس  2016شير نوفمبر  بداية من د استمر البحثقجانب النظري :و ال

 – 10أما فيما يخص تاريخ المقابمة فقد أجريت يوم  .يوما 20دامت  فقد الميدانيةالدراسة يخص 

 2017  أفريل  11

                                                           

 1  موريس أنجرس، منيجية البحث في العموم اإلنسانية، تدريبات عممية، )ت، صحراوي و آخ(، ط2، الجزائر، دار القصبة

62ص  ،2006 لمنشر والتوزيع،   
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تتمثل مفردة ، وىي وحدة الدراسة امستي تيال مفرداتوىو المجال الذي يضم الالمجال البشري : 

 مستغانم .ب عبد الحميد ابن باديس لمكتبة المركزية لجامعةاألول  مسؤول ال، في

 : عينة الدراسة-

 مصدرا أساسيا في إستبقاء المعمومات  باعتبارىاساسية في البحث العممي ،دعامة األالتعد العينة 

عن المكتبة المركزية  األول مسؤولالالمعطيات ، والعينة المعتمدة في ىذه الدراسة تمثمت في و  

 لجامعة مستغانم .

 البيانات :أداة جمع -

التي تتماشى وطبيعة إن دقة أي بحث عممي تتوقف إلي حد كبير عمى اختيار األدوات المناسبة  

مكانيات الباحث لمحصول عمى البيانات والمعطيات التي تخدم أىداف الدراسة ، وربما  الموضوع وا 

 . إللمام بالموضوعلبأداة  ستعانةألا أن طبيعة موضوعنا تتطمب

لفظي بين شخصين في موقف مواجية ، حيث يحاول تعرف المقابمة بأنيا تفاعل تعريف المقابمة:

قابمة ،أن يحصل عمى بعض البيانات أو التغيرات عن المبحوث أو مأحدىما وىو القائم بال

المستجيب و المتعمقة بآرائو ومعتقداتو حول موضوع معين والمقابمة عموما تتضمن مجموعة من 

ة وعادة يتم تسجيل اإلجابات شخص المبحوث من قبل الباحث مباشر األسئمة تعد وتطرح عمى ال

 1  .بعدىا مباشرة إجراء المقابمة أو أثناءواالنطباعات  بصددىا إما 

 : / الدراسات السابقة7

                                                           

 1 فوزي عبد الخالق،عمي احسان شوكة، البحث العممي المفاىيم والمنيجيات،)د.م(، المؤسسة الثقافية الجامعية،)د.ت(
105ص    
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تفاصيميا من تفاصيل دراستنا تقرب  التي اعتمدنا عمييا في  دراستنا ، والتي  الدراساتمن بين  

 استين وىما :ر عمى د اعتمدنا حيث  

محي الدين كساسرة، نظم التصنيف العالمية وتطبيقاتيا في المكتبات الجزائرية،  :الدراسة األولى-

قسم عمم المكتبات والمعمومات،  ،رسالة ماجستير  قسنطينة، ،نية بالمكتبات الجامعيةدراسة ميدا

 . 2007 ابريل 12قسنطينة،  متنوريجامعة 

ىذه الدراسة تمحورت حول معرفة األىمية البالغة التي تمقتيا نظم التصنيف العالمية في المكتبات 

المكتبات بتطبيق قواعد ىذه النظم في تصنيف مجموعاتيا المكتبية  التزامالجامعية الجزائرية ومدى 

عمل المكتبي واستعمال تكنولوجيا المعمومات لتطوير خدماتيا الفنية وخاصة التصنيف وارتقاء ال

 داخل جامعاتنا بما يخدم مجتمع الجامعة الجزائرية.

المكتبات محمد، تطبيق نظام ديوي العشري في  حامد حمد حاجفيي ألالدراسة الثانية : -

 . 2007،عمم المكتبات والمعمومات ،رسالة ماجستير ، ،الخرطومتحميميةدراسة  ،الجامعية

اشتممت ىذه الدراسة عمى تطبيقات نظام ديوي العشري في المكتبات الجامعية بوالية الخرطوم 

في المكتبة  التصنيف إجراءاتباإلضافة إلى خطة ديوي وطبعاتو  خداماست إلىحيث تطرقت 

  . الجامعية بالخرطوم 

 تحديد المصطمحات:/8

 التعريف اإلجرائي :

ىا الوثائقي رصيدتعتمد عمييا المكتبات في ترتيب وتنظيم الفنية التي  ىو إحدى الطرقالتصنيف : 

 . الذي تحتوي عميو 
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تعرفو الموسوعة العربية لمصطمحات عمم المكتبات و المعمومات والحاسبات والتي و التصنيف: 

غير  األشياءالمتشابية وفصل  األشياءبمعنى جمع  بأنوكرت خصت لو جانبا من معموماتيا وذ

عدم امتالكيا لخصائص مشتركة وذلك طبقا لخطة  أو األشياءامتالك  أساسالمتشابية عمى 

خطة  ىو تتضمنو من معمومات و ىو ما األشياءخاصية في  أومنيجية في التصنيف واىم صفة 

الشكل وىذه تسمى  أوفي تسمسل منطقي طبقا لمموضوع  األخرىوالمواد منيجية لترتيب الكتب 

 1.خطة التصنيف

 التعريف اإلجرائي :

يعني ظيور تمك النظم الحديثة التي تستخدم في تصنيف المواد المكتبية  التصنيف العممي : 

 كنظام ديوي العشري .

كان  ألنوتصنيف المعرفة  لتصنيف الفمسفي أواويطمق عمى ىذا النوع من  ي :ممالتصنيف الع

ت بيا الفمسفة  مبحث المعرفة كما نيمن المباحث التي ع أساسيا ىاما والعصور مبحث  عمى مر

عناية  أيةيتعامل مع جزيئات مجردة ومخطط عام لممعرفة  دون  ألنويطمق عميو التصنيف النظري 

بالتصنيف  أيضاويسمى   أوعيةبالجوانب العممية التطبيقية عندما تسجل المعرفة البشرية في 

البحثية  يقتصر عمى العموم ألنووم كميا في نسق محدد  وليس العممي يرتب العم ألنوالعممي 

 2والتطبيقية بل تضم كافة عموم المعرفة اإلنسانية 

                                                           

  1 أحمد محمد الشافعي، الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات والحاسبات، ، مج1، القاىرة، المكتبة 
557ص،2003األكاديمية،      

 2 شعبان عبد العزيز خميفة، التصنيف العشري لممكتبات ومراكز المعمومات، دراسة تحميمية مقارنة وخطة قياسية، 
21، ص2002، دار الكتب والوثائق القومية، (د.م)، 1ج  
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 التعريف اإلجرائي :

 المكتبة الجامعية: ىي إحدى مرافق البحث العممي التي تسير عمى تقديم خدمات متنوعة 

 مستفيدييا ل

 أوو العموم ومدارس  األدبتعميمية تحتوي عمى كميات لدراسات ىي مؤسسة المكتبة الجامعية :

مرحمة  األولىالجامعات الدراسات لطالب المرحمة الجامعية  المينية وتقدم كميات لمدراسات

الجامعة بالدراسات العميا والبحوث في الكميات والمدارس المذكورة أو عن  البكالوريوس كما تقوم

 1والبحوثطريق كمية لمدراسات العميا 

 صعوبات الدراسة : /9

 ضيق الوقت. -

 . أخرىصعوبة جمع المصادر والتنقل من مكان الدراسة إلى جامعات -

 بالبحث. الخاصةفي ضبط المنيجية  صعوبة-

 

    

 

  

                                                           

  1أحمد نافع المدادحة، التنمية الحديثة لممجموعات المكتبية في مكتبات الجامعات، عمان، مكتبة المجتمع العربي لمنشر،  
41، ص2012         
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 لمكتبة الجامعيةالمبحث األول:ا 

 التعريف بالمكتبة الجامعية: -1

ويقصد بيا المكتبات التابعة لمجامعة و التي تنشئيا بغرض التعمم و البحث في جميع 

نسق من المؤسسات تكون داخل الحرم الجامعي وىي  اختصاصاتيا العممية المتعددة و المتنوعة،

منتشرة عمى مستوى المركز والكميات واألقسام، يتولى تسييرىا عادة مختص في عمم المكتبات 

در والمراجع العممية األكاديمية المصا إلىلتمبية حاجات الطمبة  أنشأتبرتبة محافظ المكتبة و 

والدوريات والحوليات التي تصدرىا الجامعة و أساتذتيا وباحثييا أو التي تصدرىا مؤسسات وطنية 

أو التي تصدر في العالم وتكون عادة متجددة في محتوياتيا و متطورة في نظاميا  أخرىو مراكز 

  1إنتاجياو 

واقع نتعرض لشبكات المكتبة الجامعية تعني أننا في ال إلىأن النظرة  إلىكما يشير" حشمت قاسم 

تضم أعداد من المكتبات العاممة عمى خدمة الوسط الجامعي بكل مكوناتو، فمن النادر اآلن أن 

تعتمد الخدمة المكتبية في أي جامعة عمى مكتبة واحدة، فقد أصبحت ميام الخدمة المكتبية تتوزع 

مركزية تتولى  إدارة عمى عدد من المكتبات المتعاونة فيما بينيا تحت مظمة مكتبة مركزية أو

 .2الفني لمعمل بتمك المكتبات واإلشراف لتنسيقمسؤولية ا

كما نقصد بيا تمك المتواجدة عمى مستوى الجامعات بمختمف أنواعيا وىي في مجمميا تعرف عمى 

أنيا المكتبة أو مجموعة مكتبات التي تنشأ وتمول و تدار من قبل الجامعة، ذلك لتقدم الخدمات 

والعاممين في ىذه المؤسسة عن طريق توفير ما يمزميا من  لمطمبة و المدرسينالمكتبية 
                                                           

 ، ص2012، دار أسامة لمنشر والتوزيع، البحث الجامعي بين التحرير و التصميم و التقنيات ،فرحاني بمقاسمالعربي   1

741 . 
 إدارةدرة، نالي، الجودة الشاممة المعاصرة اإلدارةالمكتبات الجامعية في ضوء اتجاىات  إدارة، إبراىيمالسعيد مبروك   2

 .  42، ص2012، القاىرة، المجموعة العربية لمتدريب والنشر، 2االلكترونية، ط اإلدارةالمعرفة، 
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ىيئة  عضاءأخدمة الطمبة و  إلىالمعمومات. أو ىي المؤسسات العممية والثقافية التي تيدف 

التدريس وموظفي الجامعة وعموم الباحثين، وتشمل مكتبات الكميات والجامعات والمعاىد العميا 

 الممحقة بمؤسسات التعميم العالي.والمكتبات األخرى 

كما تعتبر المكتبة الجامعية الشريان الرئيسي الذي يغذي و يمول أىداف وأغراض يراد الوصول 

من طرف الجامعة سواء كانت ىذه األىداف في مجال التدريس أو في البحوث العممية،  إلييا

 .1وذلك من خالل ما توفره من مواد المعرفة المختمفة

" الدكتور عبد المطيف صوفي" المكتبات الجامعية القمب النابض لمجامعة وعقميا المفكر كما يعتبر

االتصال ىذه المكتبات عمى  و اإلعالمو سبيميا نحو تطوير البحث العممي وقد وضعت تكنولوجيا 

 وأصبح لزاما عمييا مواكبة ثورة المعمومات واتجاىاتيا الحديثة والمتجددة،طريق مجتمع المعمومات 

باستمرار فضال عن ولوج عالم األوعية الرقمية والنشر االلكتروني والحواسيب وتأمين الدخول الحر 

 .2لممعمومات دون عوائق

 

 

 

 

 

                                                           
رسالة  ،دراسة ميدانية بالمكتبة الجامعية ،المكتبات الجامعية داخل البيئة االلكتروافتراضيةداني لزىر، و بوشارب بول 1

 .39، ص2006 جامعة سطيف، ماجستير عمم المكتبات، سطيف،
، والمعمومات أطروحة الدكتوراه عمم المكتبات ،مجتمع و أثره في المكتبات الجامعية، مدينة قسنطينة نموذجامراد كريم،  2

 .79، ص2008 جامعة منتوري قسنطينة، قسنطينة،
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 تنظيم المكتبة الجامعية: مراحل و هيكل-2

 :مراحل تطور المكتبة الجامعية 2-1

 : كما يمي حدد" جيل فارات "ثالثة مراحل أساسية مرت بيا المكتبة الجامعية نوردىا

دة : وفييا كانت المكتبات مجرد مخازن تتراكم فييا الكتب لمدة زمنية غير محد/ مرحمة التخزين1

في ىذه المرحمة وكانت ميمتو المحافظة عمى المجموعات  ةحيث انحصرت وظيفة أمين المكتب

 .الستخداميا

استخدام ممكن لممكتبة : المعايير التي تحكم ىذه المرحمة ىي أكبر / مرحمة التنظيم والخدمة2

ميوغرافيات فضال بذه االستخدامات تعد الفيارس والببواسطة أكبر عدد ممكن من الناس ولتشجيع ى

 عن تصميم نظم جديدة لإلعارة وقد وصمت مكتبات عديدة ليذه المرحمة.

: المقصود ىنا خمق نوع من التعميم االيجابي الذي تقوم بو / مرحمة االىتمام بالوظائف التعميمية3

المكتبة لروادىا بحيث تحقق أكبر فائدة ممكنة من تقنياتيا وخدماتيا، وليذا أصبحت عممية حفظ 

واتجيت معظم  صيانة المقتنيات مجرد أداة لخدمة ىدف تعميمي وليس ىدفا لحد ذاتيا،و 

. ومن ىنا قد جاءت العبارات 1ابة المباشرة لخدمة القراءالتنظيمات و خدمات المكتبات نحو االستج

م وىي أنو يمكن الحكم عمى طبيعة 1921التي تكررىا لجنة المنح الجامعية االنجميزية منذ عام 

تطور و كفاءة الجامعة عن طريق التعرف عمى كيفية اىتماميا بجيازىا المركزي وىو المكتبة ىنا 

جمعية أعضاء ىيئة التدريس الجامعية ما يمي:" يجب أن  وقد جاء في التقرير الذي صدر عن

ثر خدماتيا عمى ؤ امعية تقدم أساسية لمغاية بحيث تأن المكتبات الجبنعترف من اآلن فصاعدا 

                                                           
مكتبة غريب،   القاىرة، ،المكتبات الجامعية، دراسة في المكتبات األكاديمية ،أحمد بدر، محمد فتحي عبد اليادي  1
 150ص ،(د.ت)
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الجامعة بجميع مؤسساتيا .وبدون المكتبات الجامعية ستتوقف الجامعة عن تأدية وظيفتيا كمركز 

 .1البحثو لمتعميم 

 التنظيمي لممكتبة الجامعية:الهيكل  2-2

يتميز عادة الييكل التنظيمي في المكتبات الجامعية بالشكل اليرمي، فيكون محافظ المكتبة عمى 

رأسو لكونو المسؤول األول عن التسيير و التخطيط و المتابعة لمعمل بمختمف مصالح المكتبة وىم 

قسم التزويد، الجرد، والتسجيل، وقسم ون بدورىم عمى تسيير العمل باألقسام التي يرأسونيا كفيشر 

وتوجد في كل قسم من ىذه األقسام فئات أخرى من الموظفين  ووالسكريتاري اإلدارةاألعمال التقنية 

وىكذا نالحظ أن أسموب الييكل التنظيمي وان كان يعتبره البعض تقميدا ولم يعد يتماشى مع تطور 

مقة ومعزولة عن سائر األقسام األخرى و يتنافى العمل المكتبي ألنو يجعل كل قسم أو مصمحة منغ

 .مع مبدأ التنسيق والتكامل والتداخل أحيانا في انجاز األعمال المكتبية تقديم الخدمات

العام في  اإلداريويعد الييكل التنظيمي أو خريطة التنظيم الوسيمة األكثر استعماال لتجديد الشكل 

 القاعدة. إلىالمكتبة الجامعية، فيي تبين المصالح واألفراد من القمة 

لمييكل التنظيمي فائدة في الكشف عن مواطن الخمل و الضعف في تأدية الوظائف عمى مستوى 

 .2المسؤولة اإلدارةطرف  التصحيح والتقويم من إمكانيةمصالح المكتبة الجامعية وىو ما يتيح 

 

 

                                                           
و خدماتيا، و دورىا في تطوير التعميم  إدارتياالمكتبات الجامعية، تنظيميا و أحمد بدر، محمد فتحي عبد اليادي،   1

 . 29، ص 2001القاىرة، دار غريب لمنشر و التوزيع،  ،2ط، الجامعي و البحث العممي
ماجستير في عمم ، ، ل البيئة االلكترونيةظالمكتبات الجامعية ودورىا في تطوير البحث العممي في ، رميمو سيام   2

 . 34ص ،2012 قسنطينة، جامعة منتوري قسنطينة،المكتبات و المعمومات، 
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 : أنواع و أقسام المكتبة الجامعية   -3

 :أنواع المكتبة الجامعية 3-1   

تنوعت و تجمع المكتبات األرصدة المعموماتية التي تتشكل غالبا من الكتب و منيا اشتقت تسمياتيا

المكتبات بحسب الجميور التي تخدمو، و عمى رأسيا نجد المكتبات الجامعية التي تخدم المجتمع 

طبيعتو، األمر الذي جعميا في حد ذاتيا تتخذ عدة أنواع، وضعت في ىيكل الجامعي المتنوع ب

 :تنظيمي و منيا

 :لمكتبات المركزية/ ا1

 اإلشرافىي المكتبة الرئيسية لمجامعة، حيث نجد لكل جامعة مكتبتيا المركزية التي تتعمى ميمة 

 .عمى جميع أنواع المكتبات األخرى الموجودة بالجامعة

طير أي توظيف المكتبيين و توزيعيم عمى المكتبات الموجودة بالجامعة. أبجانب التكما أنيا تتكفل 

باإلضافة إلى الجوانب األخرى الفنية والتنظيمية والعممية، وغالبا ما تساىم المكتبة المركزية بشكل 

دارةفعال في اقتراح الحمول الفنية ووضع النظم وتحديد العالقات بين المكتبة  قسام، الكميات واأل وا 

تنظيم النشاطات العممية المختمفة، ممتقيات ومنتديات ومحاضرات ومعارض و غيرىا بشكل عام. 

الواجية الحقيقية لجميع المؤسسات التوثيقية الموجودة بالجامعة، وىمزة  ن المكتبة المركزية ىيفإ

 .1وصل بين ىذه المؤسسات و اإلدارة من جية

  :مكتبات المعاىد المتوسطة/ 2

تخدم خريجي المدارس الثانوية الذين ال يستطيعون استكمال تعميميم الجامعي ومن وظائفيا وىي 

 .تزويد الطالب بالميارات الفنية والمينية في المجاالت التنظيمية والتجارية و المينية بوجو عام

                                                           
 . 64، ص2010لمنشر و التوزيع،  م، القاىرة، دار العمو االستراتيجية لممكتبات الجامعية اإلدارةمحمود قطر،   1
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  :مكتبات الكميات/ 3

ىي المؤسسات التي تقوم بخدمة المناىج التعميمية التي تدرس الكمية، لقد تطورت وظيفتيا بحيث 

تركز عمى تشجيع الطالب عمى استخدام المصادر التعميمية المتعددة و كذلك تقديم اختيارات 

كيفية وتدريب الطالب عمى  اإلعارةالمواد التعميمية التي تخدم البرنامج التعميمي كذلك تسيل حركة 

عداد البحوث   .1استخدام المكتبة والفيارس والمراجع وا 

  :مكتبات المخابر أو المختبرات / 4 

تنشأ عمى مستوى األقسام المجيزة بمختبرات إلجراء التجارب العممية واألعمال التطبيقية و التي 

تتطمب مواد و ووثائق خاصة، ىذه األخيرة كانت أصال موجودة بمكتبات المعاىد و نتيجة لمحاجة 

في عين المكان خصصت ليا خزائن أو قاعات مجاورة لممختبرات و مع مرور  إليياالمستمرة 

لوقت أصبحت تظم رصيد ميم من الوثائق والمواد، بشكل ال يمكن االستغناء عنيا إلنجاز تجارب ا

الباحثين و أساتذة واألعمال التطبيقية، الموجية لمطمبة  كما أن ىذه المكتبات أيضا أصبحت لدييا 

  2 تكنولوجية و ارتباطيا بشبكة االنترنيت إمكانيات

 :أقسام المكتبة الجامعية 3-2

مجموعة من األقسام الرئيسية و ىي التي تعتمد عمييا المكتبة في تحقيق  إلىتنقسم المكتبة 

مكانياتيارسالتيا في خدمة المجتمع المستفيد، وىذه األقسام ترتبط ارتباطا عضويا بالمكتبة،   وا 

 :المادية و البشرية وىي بشكل عام

                                                           
 ،  2012التوزيع،و  ، عمان، دار المسيرة لمنشرو تنظيم المكتبات و مراكز المعمومات إدارةوائل مختار،  إسماعيل  1
 . 205ص
مكتبة المجتمع  عمان،  ،المكتبات الجامعية و دورىا في عصر المعموماتحسن محمود المطمق،  ،أحمد نافع المدادحة  2

 . 57، ص2014العربي لمنشر و التوزيع، 
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 / قسم التزويد:1

 -مراجع-مواد المكتبية، بمختمف أشكاليا وأنواعيا من كتبىو القسم المسؤول عن عممية اقتناء ال

أو التبادل  اإلىداءمواد سمعية و بصرية الخ... وذلك عن طريق الشراء و  -جرائد -دوريات

 :المكتبي وعمى  موظفي قسم التزويد أن يشاركوا في األعمال التالية

عداد/ التعاون في عممة االختيار 1  . برنامج التزويد وا 

التوفيق بين التبادل و الشراء و التبادل اإلىداء واإليداع القانوني بوصفيا مصادر رئيسة / 2

 .بمجموعة المكتبة

 ./ تقديم المعمومات المتصمة بالمطبوعات والناشرين وتجار الكتب واألسعار و التوزيع3

 . / تنظيم عمميات اقتراحات ىيئة المستفيدين4

  .المكتبة/ مراجعة التوصيات عمى فيارس 5

األقسام المعينة داخل المكتبة والى المكتبات الفرعية بعد أن تتم  إلى/ استالم المواد المكتبية 6

  .1عممية التسجيل و إلجراءاتو

  :/ قسم الفيرسة و التصنيف2

و ىو القسم الذي تتم بو مجموعة من األعمال الفنية التي يقوم بيا المكتبي لتسييل وصول القارئ 

  2.إليياالمادة المكتبية التي يحتاج  إلى

 

                                                           
،عمى الساعة  7/4/1017(، تاريخ الزيارة يوم وظائف قسم التزويد في المكتبات )متاح عمى الخط سامر السكري،   1

   www.alyaseer.net/vb/shwthred.php?t=2274httpالمتاح عمى الرابط   20:15

، دراسة ميدانية في المكتبات الجامعية، نظم التصنيف العالمية و تطبيقاتيا في المكتبات الجزائريةمحي الدين كساسرة،   2
 . 37، ص 2007 جامعة منتوري قسنطينة، قسم عمم المكتبات، قسنطينة، سالة ماجستيرر 

http://www.alyaseer.net/vb/shwthred.php?t=2274
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 :/ قسم اإلعارة3

الكتب المسموح بإعارتيا طبق األنظمة المكتبية لممستفيدين بمجموعة  إعادةوىو القسم الذي يتولى 

، اإلعارةالتي يمكن لممكتبة خدمة المجتمع المحمي، ومن ميام قسم  اإلجراءاتمن الخدمات و 

المكتبية األخرى لممستفيدين بأسرع وقت ممكن وأقل جيد وبأيسر  تأمين و توفير الكتب و المواد

 الطرق.

عداد اليوايات الخاصة بالمستفيدين و تنظيميا وتثبيت أسمائيم والمعمومات الضرورية بإالقيام 

 . عندىم

 .منيم إرجاعياالمراجعين و  إلىعارة الكتب و المواد الثقافية األخرى العربية و األجنبية بإالقيام 

 .التي تعكس عدد الكتب المعارة شيريا أو سنويا اإلعارة إحصائياتلقيام بعممية تنظيم و تقديم ا

و شروطيا من حيث القراء المنتفعون المسموح ليم باإلعارة  إعارةالمساىمة في وضع أنظمة 

وكذلك المواد الممنوعة من التداول وعدد الكتب التي  اإلعارةاالنتفاع بالمجموعة و كذلك مدة و 

والعقوبات في حالة تأخير أو فقدان أو تمف المواد  اإلعارةيسمح باستعارتيا وشروط تحديد 

  .1المعارة

  :قسم المراجع/ 4

يقتنييا من خالل  التيوىو أكثر األقسام أىمية لمباحثين وتبرز أىميتو من خالل األعمال المرجعية 

 2 .الخدمات المرجعية التي يقدميا لمرواد

 

                                                           
دار صفاء لمنشر والتوزيع،  ،، عمانو مراكز المعمومات المستفيدين من المكتبات خدماتالنويسي، غالب عوض   1

 . 39، ص2000
 .37محي الدين كساسرة، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 :قسم الدوريات/ 5

يقوم بيا أقسام التزويد والفيرسة و اإلعارة ،ولكن  التيو يقوم ىذا القسم بكافة العمميات المكتبية 

من الطبيعي أن يكون قسم التزويد من أىم  أعمال األقسام األخرى، إلىلمدوريات فقط ،وبالنظر 

من حيث وألنو واجية المكتبة  األقسام المكتبية ألنو القسم المسؤول عن تطوير مجموعة المكتبة،

 .ممكتبة بأوعية مختمفةالتي تقدم لالخدمات غير المباشرة 

  من التفصيل قسم الفهرسة ءرح بشيننا سنشفإوبما أن بحثنا يركز عمى موضوع التصنيف 

 .التصنيفو 

 :التصنيفأىمية قسم الفيرسة و  -1 

يشكل ىذا القسم المحطة الثانية التي تنزل بيا المواد المكتبية المتحصل عمييا حديثا، بعد مرورىا 

بقسم التزويد وىو أكبر األقسام وأىميا في المكتبات الكبرى، ويبرز أىميتو من مجموعة األعمال 

وتيدف  إليياالمواد المكتبية التي يحتاج  إلىالفنية التي يقوم بيا لتسييل وصول القارئ أو الباحث 

فيرسة وتصنيف الكتب وغيرىا من المواد المكتبية األخرى، ونظرا لمتزويد  إلىإجراءات ىذا القسم 

اليائل في حجم المواد المكتبية تدخل المكتبات أصبح من الصعب االعتماد عمى الجيد الفكري 

و أوعية مختمفة و تعددت المغات التي كتب بيا في السيطرة عمى ىذه المواد التي أخذت أشكاال 

واالختصاصات و الموضوعات الواسعة التي شممتيا ،وليذا أصبحت المكتبات في أمس الحاجة 

أية مادة  إلىأنظمة تعتمد عمييا حتى تستطيع أن تخدم روادىا وتحقيق رغباتيم في الوصول  إلى

 1لك عن طريق اعتمادىا عمى أنظمة جديدة كلمكتبية أو اإلنتاج الفكري الموجود في المكتبة و ذ

                                                           

 38دين كساسرة، مرجع سبق ذكره، ص ال محي  1 
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من التصنيف و الفيرسة إذ بغيرىا تصبح المكتبة مجرد مخازن وبالتالي تفشل في تأدية واجباتيا 

 . األساسية

 التصنيف: و وظائف قسم الفيرسة  2

يستحسن أن يكون معظم العاممين في ىذا القسم إن لم يكن كميم من المتخصصين في عمم 

يد عاممة متخصصة وفنية  إلىالمكتبات والمعمومات ،ألن األعمال في التصنيف والفيرسة تحتاج 

مدربة عمى مثل ىذا العمل إال أن ذلك ال يمنع من وجود بعض العاممين من غير المتخصصين 

ة الطبع والخط والحفظ وما شبو ذلك ، ومن الممكن إيجاز أعمال قسم الفيرس لمقيام بأعمال

 : التصنيف فيما يميو 

 فيرسة الكتب و المواد المكتبية األخرى حسب موضوعاتيا. 

 تنظيم و إدامة قائمة الرفوف وبطاقاتيا. 

 نياعناويلعام حسب موضوعاتيا ومؤلفييا و تنظيم و ترتيب البطاقات في الفيرس ا 

  القيام بأعمال أخرى قد تكون ضرورية مثل إعداد الفيارس الموحدة وتبادل المعمومات

 التنسيق مع المكتبات األخرى حول أعمال الفيرسة وغير ذلك.و 

  تمتاز عمميات الفيرسة و التصنيف عمى كل العمميات الفنية األخرى بالدقة و اإلتقان في

 1.عممياتيا التي تجرييا عمى المواد المكتبية

 

 

 

                                                           

40-39ص  صمحي الدين كساسرة، مرجع سبق ذكره،  1  
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 المبحث الثاني :المكتبة الجامعية ومهامها

 : عناصر و مقومات المكتبة الجامعية 1

 : عناصر المكتبة الجامعية1-1 

من خالل المقومات يتبين لنا أن المكتبة الجامعية تقوم عمى عناصر أساسية و ىي المكتبي الذي 

 . متناول المستفيدينيعتبر حمقة وصل بين المجتمع الجامعي و المجموعة و جعميا في 

 :وعناصر المكتبة يمكن ذكرىا بالشكل التالي

 المجتمع الجامعي : 

تختمف المكتبة الجامعية عن غيرىا من المكتبات في كونيا تخدم مجتمعا أكاديميا متجانسا يتألف 

 : من الفئات التالية

 . الطمبة بمختمف مستوياتيم األكاديمية -

 .الجامعة من المحاضرين و أساتذة أعضاء من الييئة التدريسية في -

 .أفراد من الييئة اإلدارية و المجتمع المحمي لممكتبة- 

  1الباحثين في مختمف حقول المعرفة سواء من داخل الجامعة أو خارجو -

 المكتبي المتخصص : 
 

إذا كانت المكتبة وراء عممية تعميمية ناجحة ووراء كل باحث ناجح فإن وراء كل مكتبة ناجحة 

متخصص إال أنو قبل ظيور المكتبي المتخصص فقد كانت تعطى مسؤولية المكتبة في العصور 

القديمة و الوسطى في الغالب إلى الشخص الذي يعمل بالمكتبة مؤىال تأىيال خاصا، وقد مر ىذا 

                                                           
ص  ،2014عمان، دار صفاء لمنشر و التوزيع،، مراكز المعموماتالمكتبات المتخصصة و  ،ربحي مصطفى عميان  1
39 . 



 انفصم األول                                                           انًكتبت انجايعيت وخذياتها
 

 
36 

ل بمراحل: فبينما كان المكتبي حارسا لممجاميع أصبح فضال عن ذلك يؤدي ميام و يقوم التأىي

 :ىيو بوظائف 

 اقتناء الكتب الخاصة بمجموعات المكتبة بعد عممية اختيارية أولية.تزويد و  -

 .فيرسة و تصنيف الكتب مع إعداد السجالت-  

 .تنظيم الكتب و ختميا- 

 .خارج المكتبةداخل و  إعارة المواد المكتبية لمقراء -

 .عميياصيانة و ترميم و تجديد الكتب و الحفاظ -

ومع ظيور التغيرات و التطورات الحديثة ظير المكتبي المتخصص و الذي تتمثل ميامو  -

 :األساسية فيما يمي

 –تكشيف  –تحميل ) معالجة الوثائق و المعمومات و بالتالي التحكم في المقتنيات المناسبة - 

 (.فيرسة

  .التحميلالعمل بشكل فعال من أجل اكتساب حسن النظام و المنيجية و حسن الترتيب و  - 

متثال لطمبات المستفيدين و ىذا يتطمب توفير حوافز االستعدادات لمتعامل مع إقامة عالقات اال -

 .1شخصية أكثر منيا مينية مع ىؤالء المستفيدين

 (:مجموعة المكتبة الجامعية ) المقتنيات 

يتبين لنا من المجتمع المستفيد أن المكتبة الجامعية مكتبة طالبية، و في نفس التوقيت مكتبة 

  المواد مطبوعة و غير المطبوعة إلىلمبحوث العممية، وىذه المقتنيات يمكن تقسيميا حسب الشكل 

 

                                                           
  . 36ص مرجع سبق ذكره،  محي الدين كساسرة،   1
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 :مطبوعةمواد /1

التقارير العممية الدوريات وىو مطبوعات تصدر في  –وثائق المؤتمرات -الكتب بكافة أنواعيا 

فترات زمنية محددة بالشكل المنتظم و غير المنتظم ليا عنوان واحد مميز ينظم جميع أعدادىا 

 . موضوعاتيا: الصحف و المجالت المختمفةو 

 .التقارير و الرسائل الجامعية

 مواد غير مطبوعة:/2

 .الناطقةأفالم الفيديو، الشريحة العممية  –مواد سمعية بصرية: أفالم ناطقة  -

، الممصقات،  صور، خرائط، مواد بصرية .األسطوانات الصوتية –مواد سمعية: أشرطة صوتية  -

  .1أفالم صامتة، ميكروفيمم وميكروفيش

 : مقومات المكتبة الجامعية 1-2

ووظائفيا بنجاح، فال بد من توفير بعض المقومات أو لكي تحقق المكتبة الجامعية أىدافيا 

 :المتطمبات األساسية وىي

أوال: الموقع المتوسط و المناسب و المبني عمى المصمم أصال ليكون مكتبة جامعية والمؤنث 

 .الجامعةبشكل مناسب ودعم معنوي من قبل إدارة 

 .الجامعةثانيا: ميزانية مناسبة و دعم معنوي من قبل إدارة 

األشكال و الثا: مجموعات غنية من مصادر المعمومات المطبوعة و غير المطبوعة بجميع المغات ث

 . تالئم مع احتياجات المستفيدينيو الموضوعات و بما 

                                                           
 .22ص مرجع سبق ذكره، ،غالب عوض النويسي  1
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رابعا .إدارة ناجحة نشطة قادرة عمى تسيير أمور المكتبة والقيام بالعممية اإلدارية من تخطيط 

وتقييم و توزيع لمموارد عن أفضل وجو، لذا يشترط في مدير تنظيم و إشراف و توجيو ورقابة و 

 : المكتبة أن يكون

 . حاصال عمى مؤىل أكاديمي عالي في عمم المكتبات والمعمومات - أ

 . مؤىل إداريا ولديو الخبرة الكافية لمعمل في المكتبات الجامعية - ب

 . ممما إلماما بدرجة ممتاز بمغة أجنبية واحدة عمى األقل - ت

 .لدبو شخصية قوية ومؤثرة ومناسبة لمعمل مع المجتمع الجامعي والتعامل معو - ث

خامسا : كادر بشري مؤىل عمميا وفنيا وتقنيا لمعمل في المكتبة واالطالع عمى مسؤولياتيا 

 .1 مياميا و خدماتياو 

 : الجامعية ةخدمات المكتب  2-

 تتضمن خدمات المكتبات الجامعية فيما يمي:

خدمات القراء: وىي أحد أقسام المكتبة التي تقدم المساعدات و اإلرشادات و التعميمات الخاصة 

 : إلىبالمستفيدين و بعض الخدمات األخرى لمقراء ويمكن تقسيم خدمات القراء 

أيضا إعارة المواد من المجموعة الخاصة المحجوزة  الخدمةو تتضمن ىذه / خدمات اإلعارة:  1

وصيانة سجالت اإلعارة و مراقبة و متابعة المواد المتأخرة وفرض الرسوم عمييا و ترتيب الكتب 

 .اإلعارةعمى الرفوف وصيانة الكتب وخدمات االستنساخ و نحوىا من األنشطة المتعمقة بقسم 

                                                           

1عمر أحمد ىمشري، ربحي مصطفى عميان، المرجع في عمم المكتبات والمعمومات، عمان، دار الشروق لمنشر 
                              50-49ص.ص  ،1997والتوزيع،
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: وىي كل من الميام التي تتخذ من قبل المكتبيين المؤىمين و العاممين في / الخدمات المرجعية 2

من خالل  أوقسم المراجع في المكتبة الجامعية لتمبية حاجات المستفيدين سواء عن طريق المباشر 

الشكل اإللكتروني وىذه الميام تتضمن اإلجابة عمى األسئمة  وتعميم المستفيدين واختيار األدوات 

رشاد المستفيدين المناسبة  جراء بحث نيابة عن المستفيدين وا  موقع  إلىوأساليب إيجاد المعمومات وا 

حالة المستفيدين  رمصاد  إلىالمعمومات الموجودة في المكتبة و المساعدة في تقييم المعمومات وا 

 . المصادر والقيام بإحصائيات لقسم المراجع والمساىمة في تطوير وتنمية المجموعة المرجعية

 : / الخدمات المرجعية التقميدية3

ن" وىي لكل كتاب ثالمكتبات والتي جاء بيا "رانجاناوالتي تتمثل في تطبيق القوانين الخمسة في ا

والكتاب  لالستخدام والمحافظة عمى وقت القارئ والمكتبة مؤسسة متطورة  قارئو ولكل قارئ كتابو

و قد طبقت ىذه القوانين في المكتبات الجامعية وحققت نجاحا في خدماتيا بشكل عام، إال أن 

التطورات التكنولوجية جعمت المكتبات تواجو رؤى جديدة لمخدمة المكتبية وعمييا أن تتيسر ىذه 

تطور ومكتبيين مؤىمين و يمكن إجمال عناصر الخدمة المكتبية التقميدية فيما الرؤى وفقا لمنيج م

 : يأتي

 .بةسو قواعد بيانات محوجود مكتبة تمتمك  - أ

 . توفير المعمومات المصنفة والمفيرسة وفقا لقواعد الفيرسة ونظم التصنيف- ب

 1توفير القوى البشرية المؤىمة لتقديم الخدمات المكتبية- ج

 
                                                           

 ، عمان، المكتبات النوعية، الوطنية، المتخصصة، الجامعية، العامة، المدرسيةمحمد عودة عميوي، مجبل الزم المالكي،  1 
 60ص ،2007مؤسسة الوراقة لمنشر والتوزيع، 
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 : الخدمة المرجعية المعموماتية  /4

 إلىو ىي عبارة عن عممية اإلجابة عمى طمب المستفيد من خالل استخدام االنترنيت إضافة 

تدعييا بمصادر المعمومات المتوفرة في المكتبة سواء كانت مصادر مطبوعة أو مرئية أو مسموعة 

وليذا تكون االنترنيت ىي األساس الفعال في البحث عن المعمومات أما مصادر المكتبة فتشكل 

ا تقديم الخدمات المرجعية المعموماتية في شكمي إلىجانبا ثانويا في الخدمة، وتتجو المكتبات 

االلكتروني من خالل توفر مصادر المعمومات الرقمية واالنترنيت خاصة وأنيا قد عممت في 

 1 أغمب المؤسسات الثقافية و العممية والسياسية

 : خدمة البث االنتقائي لممعمومات /5

والغرض من ىذه الخدمة تزويد كل مستفيد بصفة دورية بالمعمومات التي تدخل ضمن تخصص 

 :سؤال من جانبو و يتطمب تقديم مثل ىذه الخدمة الخطوات التاليةأو اىتمامو دون 

 .إجراء مسح شامل ألعضاء ىيئة التدريس-

 .تحديد مجاالت اىتمام كل منيم بدقة مع تحديد أولويات اىتمامات كل مستفيد -

استمارة اىتمامات لكل عضو ىيئة تدريس تتضمن وصف االىتمامات بواسطة مجموعة  عدادإ -

من المصطمحات المحددة المستخرجة من قائمة المصطمحات المستخدمة في تكشيف الوثائق 

 .المكتبة إلىالواردة 

مرصد المعمومات و استرجاع  إلىمضاىاة استمارة اىتمامات كل مستفيد باإلضافات الدورية -

 .المعمومات المطابقة ليذه االستمارة وتزويد المستفيد بيا

 ومن الواضح أنو كمما ازداد عدد المستفيدين و تشعب مجاالت اىتماماتيم من ناحية و كمما ازداد 

                                                           

 60محمد عودة عميوي، مجبل الزم المالكي، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 .مرصد المعمومات إلىأيضا من ناحية أخرى حجم المعمومات المضافة دوريا 

إدخال المعالجة اآللية لممعمومات باستخدام الحاسب  إلىممحة  اجةبالمكتبة أصبحت الح 

 1 االلكتروني إلنجاز الخدمة بكفاءة أعمى من حيث دقة االسترجاع وسرعتو.

 : / الخدمة البيميوغرافية 6

تعد الخدمات البيميوغرافية أعمى درجة كبيرة من األىمية و خاصة لمباحثين وطمبة الدراسات العميا 

تعتبر خدمة أساسية و ضرورية في المكتبات األكاديمية والمتخصصة و الوطنية بسبب و ليذا 

طبيعة جميورىا و احتياجاتيا، و تأتي أىمية ىذه الخدمة من تضخم اإلنتاج الفكري وتعدد أشكالو 

 .وموضوعاتو ولغاتو، وتعقد احتياجات المستفيدين أىمية الوقت في حياتيم

تقوم بو المكتبات ومراكز المعمومات في مجال الخدمات ويتمخص الدور الذي يمكن أن 

 :ميوغرافية في النقاط التاليةبالبي

 .ميوغرافيات المختمفة الالزمة والمناسبةباختيار البي-

 .ميوغرافيات المختمفة لمباحثين و أعالميم عن توافرىابتوفير البي -

 .ميوغرافيات المختمفةبإرشاد الباحثين و تدريبيم عمى كيفية استخدام البي -

 . ميوغرافية عن بعض مصادر الباحثينبتقديم معمومات بي -

ميوغرافية مختمفو قد تأتي بناء عمى طمب من الباحثين أو بوكذلك تقوم المكتبات بإعداد قوائم بي

  2.توقعا لحاجة معينة، قد تظير في مناسبة معينة منتظرة

                                                           

ص  .، ص2006، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية لمكتاب،خدمات المعمومات في المكتباتميساء محروس أحمد ميران،  1 
12-13  

 ،ص1999 ، عمان، دار صفاء لمنشر،مبادىء وتنظيم المكتبات والمعموماتربحي مصطفي عميان، النجداوي أمين، 2
287 
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 : / خدمات أخرى7

وتتمثل في صيانة المجموعات و التجميد والترميم وخدمات التصوير الفوتوغرافي واالستنساخ 

خدمات المواد السمعية والبصرية، خدمات الدوريات والمعارض والمحاضرات العامة، ونحوىا من و 

 1الخدمات الحديثة والمتمثمة في خدمات االنترنيت وتوفي المصادر اإللكترونية

 : الجامعيةوظائف المكتبة -3

توفير مصادر المعمومات الالزمة لمتعميم والبحث وذلك عن طريق عممية التزويد اليادفة التي تتم  -

 .ختيار والتزويداالعن طريق أسس و مبادئ سميمة 

محاربة و حماية التراث الفكري الذي ساىم بو الباحثون في تطوير العممية البحثية لخدمة المجتمع  -

 .رشيد عمميات التصوير والنسخ ليذا التراث الفكريالسرقات العممية بت

بسرعة وسيولة و سترجاعيا و اإلفادة منيا النظيم المصادر و تجييز األدوات الالزمة المناسبة ت -

 .ستخالص الحفظ و الصيانةاالويشمل ىذا عمميات الفيرسة والتصنيف والتكشيف و 

تقديم خدمات المعمومات المناسبة التي تحقق أعمى مستوى من اإلفادة الممكنة لمقتنياتيا ،  -

 . سترجاع اآللياالوتشمل عمميات اإلعارة والخدمات المرجعية وخدمات 

نتفاع لالالتعاون والتنسيق بين المكتبات الجامعية وغيرىا من المرافق الوطنية لممعمومات وذلك -

 الوطن.المختمفة داخل و خارج  من مصادر المعمومات

من خدماتيا، ويقوم بيذه  اإلفادةستخدام المكتبة و البحث والتطوير وتدريب المستفيدين عمى ا - 

  .2ةيالميمة أمناء المكتبات أداء الخدمات المعموماتية والتوثيق

                                                           

   63بل الزم المالكي، مرجع سبف ذكره، صمحمد عودة عميوي، مج1  
 . 62ص ،2005 ،، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية لمكتابنظم المعمومات و المجتمعاتىاني عبد الرحيم إبراىيم ،   2
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تخطيط  نمو المكتبة ورسم سياستيا والمشاركة في وضع الموائح والقوانين التي من شأنيا تسيير  -

 . العمل بالمكتبة و متابعة تنفيذه

  1والمشاركة في توزيعيا المكتباالتصال بالمسؤولين بالجامعة إلعداد ميزانية -

يقوم بيا المجتمع الجامعي وبخاصة  التيتجميع البحوث والدراسات العممية والكتب األكاديمية  -

ىدائيا والتبادل فييا  .2أعضاء ىيئة التدريس والطمبة وتوزيعيا واإلعالم عنيا وا 

 ودورها أهدافهاالمبحث الثالث: المكتبة الجامعية 

 أهداف و أهمية المكتبة الجامعية :-1 

 أهداف المكتبة الجامعية : 1-1   

 تتمثل أىداف المكتبة الجامعية:

مراجع و خدمة المناىج التعميمية و ذلك عن طريق توفيرىا لممصادر التعميمية من كتب -

تساعد عمى تدعيم  التيمذكرات و كتيبات و غيرىا من المواد المتعمقة بالمناىج الدراسية و و 

ثراء ىذه المناىج و شرحيا لمطالب .و   ا 

 .مساعدة الباحثين عمى إعداد البحوث الدراسية الخاصة بيم 

تبة الجامعية مركز ىام لتبادل المعمومات و الخدمات المكتبية بين جميع مكتبات البحث في المك

 العالم .

                                                           
، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة إدارة المواد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفةالسعيد مبروك إبراىيم،   1

 . 24، ص2014و النشر، 
 . 91ص ،2008دار الصفاء لمنشر و التوزيع،  ،ن، عماعمم المكتبات و المعمومات إلىمدخل عمر أحمد ىمشري،   2
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  تدعيم و إثراء البرامج األكاديمية و البحثية عن طريق توفير مجموعات مكتبية نشطة

و بحوث ميات و كشافات و مستخمصات رسائل متطورة من مراجع و دوريات و عمو 

 يع برامج الجامعة .غيرىا لو عالقة بجمو 

  توزيع المكتبات الفرعية بين الكميات توزيعا متوازنا ، بحيث تعم الخدمات  المكتبية جميع

 ىذه الخدمات . إلىفروع الكميات و األقسام التي تحتاج 

  الداخمية و الخارجية . اإلعارةتقديم خدمات 

  المتخصصة و تقديم تجميع و اقتناء و تحميل و تنظيم و استرجاع و بث المعمومات

 خدمات المعمومات المطموبة لممستفيدين منيا بأسرع وسيمة ممكنة .

  توفير المواد المرجعية المناسبة لممستويات المختمفة داخل الجامعة و ذلك عن طريق

 االختيار و التزويد و التصنيف و غيرىا من العمميات الالزمة لذلك 

 لبحث .توفير قاعات مناسبة و مجيزة لمدراسة و ا 

  استرجاع المعمومات و تقديم الخدمات المكتبية و ما يتضمنو  من اإلرشاد المكتبي الميني

المعمومات  استرجاعو عمميات اإلعارة و التصوير و خدمات المراجع فضال عن 

 1المتخصصة في المجال األكاديمي.

 إلىامية متطورة تيسير التزود بالثقافة عن طريق حفظ المعرفة اإلنسانية و نقميا سميمة ن 

 األجيال القادمة ،وىذه تسمى الميمة التربوية التثقيفية لممكتبة.

  التزويد بالمعمومات و التزويد بالبحث عن طريق نشر المعرفة و نشر دائرتيا و ىذه تسمى

 الميمة اإلعالمية و اإلخبارية لممكتبة .
                                                           

مؤسسة الوراق  ،، عمانالدور الثقافي لممكتبات الجامعية تكنولوجيا االتصاالت  و ثورة المعمومات ،السعيد مبروك خطاب 1
 . 17-16، ص.ص 2013، لمنشر و التوزيع
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  لمطالب و ذلك عن طريق المصادر و الوسائل الترفييية التي تريح ترفييية  خدمات تقديم

نفوس الطالب و تخفض الضغط الدراسي لدييم مثال: توفير المكتبة ببعض األماكن 

توفير بعض و الخاصة بالراحة و توفير األجيزة التي يمكن أن تقدم بعض ألعاب التسمية 

غير ذلك  إلىالب و تشغل وقت فراغيم الط انتباهالمجالت و الجرائد الثقافية التي تجذب 

 من الخدمات الثقافية و الترفييية .

يسعى لخمق حياة اجتماعية متوازنة بين رواد المكتبة ،حيث تعد  ماعيتاجلممكتبات ىدف 

المكتبة المكان المناسب الذي يمكن أن يجمع بين الطالب و األساتذة و غيرىم من الباحثين 

 طالب الدراسات العميا.و 

 1ة المجتمع و تزويده بالكوادر الالزمة في مختمف التخصصات .خدم 

 أهمية المكتبة الجامعية : 1-2

 تتمثل أىمية المكتبة الجامعية في :

 تعميم كوارد بشرية متخصصة و إعدادىا . -

 المكتبة و مصادرىا و خدماتيا المختمفة . استخدامتدريب المستفيدين عمى حسن  -

 لممجتمع.المساىمة في البناء الفكري  -

  لالستعمالالحفاظ عميو و إتاحتو حماية التراث و الفكر اإلنساني و  -

 تشجيع البحث العممي و دعمو بين الطمبة و أعضاء ىيئة التدريس . -

توفير مجموعة حديثة و متوازنة و شاممة و قوية من مصادر المعمومات التي تربط ارتباطا  -

 ية و البحوث الجارية في الجامعة.وثيقا بالمناىج الدراسية ،والبرامج األكاديم
                                                           

  1  السعيد مبروك ابراىيم، أخصائي المكتبات بين المينة والرسالة،)د.م(، دار العمم و اإليمان لمنشر والتوزيع، 2016، ص213 .
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تنظيم مصادر المعمومات من خالل القيام بعمميات الفيرسة و التصنيف و التكشيف  -

 ميوغرافيا.بو البي االستخالصو 

تقديم الخدمة المكتبية و المعموماتية المختمفة لمجتمع المستفيدين مثل اإلعارة و الدوريات  -

 1المراجع و غيرىا.و 

 . العممي من بحوث و دراسات و كتب و غيرىاتشجيع النشر  -

 تكامل سياسة المكتبة مع السياسة اإلدارية و التعميمية لمجامعة . -

 توفير المباني و التجييزات و األثاث المناسبة. -

 إنشاء تشكيل مكتبي أو نظام مكتبي يتفق مع ظروف الجامعة. -

 2زمة و الكافية لممكتبة الجامعية.توفير الميزانية الال -

 دور المكتبة الجامعية في تطوير البحث العممي:-2

األساسية لممنيج المدرسي، ومركزا لممواد التعميمية  رمحور من المحاو دور المكتبة   أصبح

التي يعتمد عمييا في تحقيق أىدافو و كنتيجة ليذا الكم اليائل من المعمومات الذي شكل 

دراسية من حدود الكتاب بالمناىج ال االنتقالانفجارا في المعرفة رأى رجال التربية ضرورة 

كما ساىمت المكتبة في مواجية التدفق الكبير في المعمومات أو ما يسمى ،رسي المقررالمد

 ادر ىذه المعمومات و األجيزة بثورة المعمومات إسياما كبيرا ومن ذلك إعداد و توفير مص

لمتعامل مع ىذا التطور فيدييا مستو عميو كان من الضروري تييئة المجتمع الثقافي من  

األمثل لمصادر المعمومات المتوفرة في المكتبة التي أصبحت  االستخدامبفعالية ،وذلك ليتحقق 

                                                           

  1 جمال توفيق العريضي، أنواع المكتبات الحديثة، عمان، األكاديميون لمنشر ، 2014، ص 84   
33وى، مجبل الزم المالكي، مرجع سبق ذكره، ص محمد عودة عمي       

2
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محورا من المحاور الرئيسية لممجتمع المدرسي ،كونيا المركز الفكري لمجامعات الذي يجب أن 

م يعد لممكتبة معنى مرتبط مواد تعمم. فم ستشارةايتردد عميو كل شخص في الجامعة من أجل 

بالكتاب فقط بل اتسع ليشمل مجموعات كافة و المختارة من المواد التعميمية و الدراسية و 

يتمثل بعض من ذلك في المكتبات السمعية و البصرية  والمواد التوضيحية،  إلىالتقنية إضافة 

و الشرائط  ،مما ساىم في تنويع مصادر التعمم و زيادة حجميا و بالتالي أثر ذلك إيجابيا في 

ارات المتعمم الشخصية عمى اإلنفاق مع االتجاىات التعميمية الحديثة التي تستيدف تنمية مي

وفر الكتب و المواد بما يتماشى مع مطالب الحصول عمى المعمومات بنفسو ،و ت البحث 

قدراتيم وأن تنظم ىذه المواد بحيث و المنيج الدراسي و احتياجات الطمبة عمى اختالف ميوليم 

بما يتماشى مع  الكتب و المواد التعميمية  اختيار إلىتستعمل استعماال فعاال ، و إرشاد الطمبة 

و قدراتيم وأن تنظم ىذه م اختالف ميولي تياجات الطمبة عمىمطالب المنيج الدراسي و اح

الكتب  لتحقيق الغايات الفردية  اختيار إلىالطمبة  إرشادالمواد بحيث تستعمل استعماال فعاال و 

 .الكتب و المكتبات الستخدامو أىداف المنيج لتنمية الميارات الالزمة 

        و تشجيع البحث الفردي لمساعدة الطمبة عمى تكوين مجال رحيب من االىتمام عن طريق     

 االستفادةمنحيم فرص مناقشة  الكتب و اإلسيام الجدي في تكوين خبراتيم القرائية عن طريق 

ك كذلو ا الجامعية نالتي تفتقر إلييا مكتباتو  مات داخل المكتبة لتمقين الدائمة من مصادر المعمو 

بالمظير الجمالي لممكتبة لجذب الطمبة إلييا مع التركيز عمى تنظيم مصادر المعمومات  االعتناء

ت و ذلك إذ تعد المكتبة الجامعية من المرافق الحيوية التي تقوم بدور الشريان النابض في الجامعا

انتزبىيىٌ ، وكهًا تطىر انتعهى وعهيها انًتعهًىٌ  مية التي يعتمدبتوفيرىا المصادر التعمي
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ورفعت كفاءته انذاخهيت و انخارجيت بزس دور انًكتبت في اإلسهاو في تحقيق هذا انتطىر عٍ 

 1.انًتعذدة طزيق خذياتها و أَشطتها انًتُىعت

 بة الجامعية :تت المكعوقام -3

التي تحد من قدراتيا ال تزال المكتبات الجامعية في البالد العربية تعاني العديد من المشكالت 

 في القيام بوظائفيا و تحقيق أىدافيا و تقديم خدماتيا ،ومن أبرز ىذه المشكالت ما يمي:

 عدم فيم إدارة الجامعة الكافي ألىمية المكتبة و دورىا في العممية التعميمية ،ولطبيعة العمل  -

                                الت التوظيف فرض قيود صعبة عمييا في مجا إلىالمكتبي و متطمباتو الخاصة مما يؤدي 

عدم توافر الميزانية الكافية ،و التي تترك آثارا واضحة عمى المتطمبات األساسية األخرى  -

 األجيزة و التوظيف و التدريب و التزويد و تكنولوجيا المعمومات .ك

المكتبات  االتجاه نحو تعيين مديري المكتبات الجامعية من غير المتخصصين في مجال -

 .التخطيط في كثير من األحيان في اتخاذ القرارات  إلىالمعمومات ،مما يؤدي و 

في الجامعة عن زمالئيم العاممين في المكتبة الجامعية في مجال  األكاديميينتمييز  -

  فرض الترقية و البعثات و غيرىا الرواتب و 

السمبية لبعض الطمبة و أعضاء ىيئة التدريس نحو المكتبة فيما يتعمق  االتجاىات -

بمجموعاتيا و خدماتيا ، و اقتناع بعض أعضاء ىيئة التدريس أنو يعرف عن المكتبة 

 سيم،أكثر مما يعرف أمناء المكتبات أنف

                                                           

86ص    1  مرجع سبق ذكره،جمال توفيق العريضي،  
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ة ياألكاديمالزيادة غير المخطط ليا في عدد الطمبة المنقولين في الجامعة ،و عدد البرامج  -

البحثية، و عدد أعضاء ىيئة التدريس، مما يعني زيادة في المتطمبات المالية و عدد و 

 1الموظفين و مصادر المعمومات التي تستجيب ليذه التطورات .

                                                           
 .51-50ص.ص ،مرجع سابق، ر أحمد ىمشري، ربحي مصطفى عميانعم 1
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 ماهية التصنيف المبحث األول:

 : تعريف التصنيف-1

  .1التصنيف في المغة ىو التنظيم التبويب و الترتيب-

كممة الالتينية و التي كانت تعبر أو ترمز إلى الفئة الوىي مشتقة من   CLASSIFICATIONأو 

مجموعة أشياء تحمل صفة واحدة ىو  CLASSالصف و  الطبعة التي ينتمي إلييا الفرد  أو

 . 2ة بينيمابيمتش

صور رف عمى أن لممفاىيم الفعمية أو ىو العممية الذىنية التي يتم من خالليا التع التصنيف-

 3وفق ىذا التشابو أو التوافق األخرىتيا ااألشياء تشابيا أو توافقا ، حيث تنظم واحد

عمم المكتبات : تعني ترتيب المواد ذات الموضوع الواحد ترتيبا  اصطالحإن لفظ تصنيف في 

منيجيا يتقدم فييا العام عمى الخاص ، و تقسيم الموضوعات تقسيمات دقيقة بحيث تمنع تزاحم 

 الكبيرة ، و بذلك يساعد التصنيف في الموضوع الواحد عمى إخراج جميع الكتب التي ال األرقام

                                                           
 . 175ص ،AG، 2001المجمد  ،منشورات عويدات ،بيروت ،2ط ،موسوعة الالند الفمسفية ،أندريو الالند  1
مؤسسة حورس الدولية  ،اإلسكندرية ،الحفظ و التصنيف و الفيرسة ،اإلداريسمسمة إصدارات التدريب  ،محمد الصيرفي 2

 .112 ،،ص2007 ،لمنشر و التوزيع
مديرية المراكز  ،دمشق ،مختصر التصنيف في المكتبات و نظام ديوي العشرى  ،وزارة الثقافة مديرية المراكز الثقافية 3

 .07، ص2011 ،الثقافية
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إلى الموضوع بصمة ، وبذلك يسيل عمى القارئ و المكتبي العثور عمى الكتاب المطموب  ميتنت

  1يسرمجال البحث بسيولة و في  والموضوعات

  2رتيب األشياء في األقسام تبعا لمصفات المتشابية التي تميز كل قسمتالمفيوم العام:ىو   اأم 

األوراق و المستندات حسب المبدأ أو قاعدة يمكن تطبيقيا ترتيب  يعرف عمى أنو خطة ما أيضاو 

الوصول إلى أي منيا بسرعة و سيولة و قد ينظر إلى التصنيف عمى أنو تكوين مجموعات 

متشابية تبعا الل الوثائق  غير صالصفات  أو الخصائص المتجانسة وف متشابية من الوثائق ذات

 .3و ذلك بغرض التعرف عمى أي منيا بسيولة اختالفيالدرجة 

 أنواع و طرق التصنيف-2

 أنواع التصنيف: 1-2

ترتب الكتب في مجموعات حسب درجة التشابو بينيما في نظام منطقي التصنيف الطبيعي :-أ

 بصرف النظر عن أحجاميا وأشكاليا ، فالكتب العممية والمبسطة تحت موضوعات محددة بالمغات 

 

 

                                                           
             دراسة حالة   ،المعمومات و أثرىا عمى المينة المكتبية بالمكتبات الجامعية الجزائريةتكنولوجيا  ،محمد لمين بوزيد 1

     عمم ماجستير  ،سطيف ،بسكرة  ،باتنة ،جامعات نة المكتبية بالمكتبات الجامعية لمعمومات و أثرىا عمى الميتكنولوجيا ا
 125ص، 2009الجزائر ، جامعة الجزائر،  ،المكتبات و التوثيق

  527، ص2005، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، معجم اإلدارة المكتبيةمحمد الصيرفي،   2
 528ذكره، ص قالمرجع سب ،الحفظ و التصنيف و الفيرسة ،سمسمة إصدارات التدريب اإلداري ،محمد الصيرفي  3
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 1.كتبت بيا أي ترتب الكتب موضوعيا التي

ويعمل عمى تجميع المواد و الوثائق التي  األصميالتصنيف العرضي :يعد محكمة لمتصنيف  /ب

عصر معين كأن يتم تجميع  أوتبحث في الموضوع أو موضوعات خاصة بموقع جغرافي معين 

 2المواد التي تبحث في بمد معين من كافة الموضوعات

لفين أو المواضيع جائي ألسماء المؤ : يعتمد التصنيف عمى الترتيب الي االصطناعيج/ التصنيف 

 عيا داخل المغة ، أما في التصنيفل الوثائق حسب لغتيا تم الترتيب موضو صىجائيا .وقد تف

 .3حسب الشكل فيتم ترتيب زمنيا حسب المون أو التجميد أو القيمة التاريخية

واحد عمى التصنيف المكسور:إن التصنيف ىو تجميع مواد الموضوع الواحد معا في مكان /د

الرفوف إال أنو في المكتبات يتم فصل الموسوعات و األطالس و األدلة و المعاجم التي تعالج 

 .4موضوعا معينا و توضع في قاعة المراجع أو مكان بعيد عن الكتب

موضوعات الرئيسية و ما يتبعيا من تفريعات ضرورية الو/التصنيف الواسع :ىو يقتصر عمى 

 ات الكبيرة و المكتبات بيستخدم ىذا التصنيف في المكتو  ،بالتفريعات الدقيقة االىتمام معدو 

 

                                                           

  1خالد عبده الصرايره ، الكافي في مفاىيم عموم المكتبات و المعمومات، عربي .انجميزي،                                                       .

                  ALKAFI IN LIBRARY SCIENCE INFORMATION  CONCEPTS ARABIC ENGLIH ،عمان ، دار كنوز المعرفة،   

  72، ص2010 

 .313، ص2008دار الحامد لمنشر و التوزيع، ،عمان ،المدخل لمدراسة عمم المكتبات و مراكز المعمومات ،جمال بدير  2
 .27،ص2010، عمان ، دار المعتز لمنشر و التوزيع ، التنظيم و المعالجة الفنية في المكتباتأحمد نافع مداحة ،   3
 .313جمال بدر . مرجع سبق ذكره ،ص 4
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 .1المتخصصة التي تحتوي عمى عدد كبير من الكتب في موضوع أو موضوعات محددة

  طرق التصنيف : 2-2

 :ىناك عدة طرق نذكر منيا

مكممة أو الكممات التي لالثالث  و حسب الحرف الثاني الكتب  ترتبوىنا  : /الطريقة اليجائية1

مؤلف الكتاب فتأتي الكممة المبتدئة بحرف األلف ثم التي كأن يكون عنوان الكتاب أو اسم  اختيرت

ب الحرف الثاني من تبدأ بحرف الباء و ترتب الكممات المبتدئة بحرف األلف فييا بينيا حس

الكتب عمى الرفوف طبقا و ىكذا وتتبع ىذه الطريقة في الجميع الحروف ، إذن ترتب الكممات ، 

 الرفنو في الترتيب اليجائي في لقواعد الترتيب اليجائي و عند استرجاع الكتاب فإنو يعاد إلى مكا

 إلنشائوشأ الطريقة العددية بوضع رقم عمى كل كتاب حسب ترتيب بالنسبة ن:تالطريقة العددية/2

-1المواصالت فإنيا سوف ترقم عمى التوالي باألرقام -األمن-فمثال لدينا عدة كتب عن الصناعة 

و ىكذا تبعا  4الكتاب الذي ينشأ بعد ذلك الرقم يأخذدون النظر إلى ترتيبيا اليجائي و  2-3

 قمالرقم التالي آلخر ر  نأخذلتسمسل األعداد الطبيعي أي انو كمما ورد كتاب جديد إلى المكتبة 

، فمن السيل تحديد رقم متسمسل ،لجميع الكتب عند ل ، وىذه الطريقة سيمة و بسيطة مستعم

 ( و الذي يميو يحمل1تدوينيا في  سجل المكتبة ،فالكتاب األول الذي يرد إلى المكتبة يحمل رقم )

 

                                                           
 المكتبة العربيةدار  ،(م.د)،2ط ،مقدمة في الفيرسة و التصنيفحسن محمد عبد الشافي، جمال عبد الحميد شعالن ،  1

 241(،صد.ت) ،لمكتاب
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تجمع  وفم ،كتاب ىو الذي يحدد رقمو المتسمسلو ىكذا إلى ما النياية فتاريخ دخول ال (2)رقم  

 رقما تستخدمو عند التسجيل حيث يحمل كل كتاب رقما 6325كتابا فإنيا  6325مكتبة ما لدى 

 1يقوم أمين المكتبة بترتيب الكتب عمى الرفوف حسب أرقام التسمسل،  خاصا بومتسمسال

م كل لطريقة في مجموعات ىجائية ،و ترق:ترتب الكتب في ىذه ا /الطريقة اليجائية العددية3

أن تكون الكتب في المجموعة اليجائية الواحدة في الترتيب  يشترط والالمجموعة بأرقام متسمسمة 

يجائي ، و يكون ترتيب الكتب عمى الرف التي تكون المجموعة اليجائية األولى أي مجموعة ال

أ....إلخ و يكون ترتيب المجموعة اليجائية 5أ/4أ/3أ/2/أ1ترقيميا كالتالي أ/حرف األلف بعد 

ب....إلخ ،لموصول إلى الكتاب يتوجب 4ب/3ب/2ب/1كالتالي ب/ االثانية )ب( بعد ترقيمي

 المجموعة ىجائيا عمى بطاقة كبيرة من الورق المقوى أو عمى صفحات دفتر. تسجيل كتب كل

:ترتب الكتب في ىذه الطريقة طبقا ألقسام جغرافية حسب القارات يمي ذلك  /الطريقة الجغرافية4 

  .الواحدة لممحافظةالكائنة في الدولة الواحدة ثم المدن التابعة  المحافظاتالدول الواقعة في القارة ثم 

أي أثناء ترتيب الكتب الخاصة بقارة ما عمى الرف مع بعضيا ثم الكتب الخاصة بدولة ما تابعة 

تابعة ليذه الدولة مع بعضيا و ىكذا ترتب  ة ماظكتب الخاصة بمحافليذه القارة مع بعضيا ثم ال

 التقسيمات الجغرافية داخل كل دولة ىجائيا بطريقة التسمسل األكبر فاألصغر . المحافظة ثم

 .2المدينة ثم المنطقة

                                                           
إربد   ،دار الكتاب العممي ،عمان ،المكتبات و المعمومات و البحث العممي ،حسن أحمد المومني ،ريحي مصطفى عميان 1

 .220،ص(ت.)دعالم الكتب الحديثة ،
 .41-40ص .ص ،2015 ،الطباعة و النشر نيالددار الوفاء  ،اإلسكندرية ،تصنيف المكتبات ،وائل رفعت عمي محمد 2
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تصنف الكتب بحسب الزمن الذي تتعمق بو سواء كان ذلك الزمان سنة أو شير /الطريقة الزمنية :5

 نس ىنا ىو الزمن أو التاريخ أي أبمدىا فاألسا أو يوما و ذلك بصرف النظر عن موضوعيا أو

عمى المطبوعات الكتب التاريخية ترتب حسب التاريخ الخاص بيا أي حسب عصرىا كما تطبق 

 .1الدورية وفق لتاريخ صدورىا كالصحف و المجالت

تصنيف الموضوعي لموثائق بعد تحديد موضوعاتيا في شكل ال:يتم /الطريقة الموضوعية 6

مجموعات ، ووضع كل مجموعة مع بعضيا وفقا لمتشابو الموضوعي في المعمومات التي تحتوييا 

الموضوعات التي يتم إعدادىا وفقا لنشاطات المؤسسة  الوثائق .ويفضل ىنا استخدام قائمة برؤوس

رج الموضوعات من العام إلى الخاص ، و من الرئيس إلى تند الجيات التي تتعامل معيا بحيثو 

يعطي رقم  الفرعي ، حتى يمكن تغطية الموضوعات المتعمقة بأنشطة المؤسسة كافة ، وبعد ذلك

 . 2 منو أرقام لمنشاطات الفرعية تتفرع حيثأحادي لمنشاط الرئيسي 

 مميزات و خصائص التصنيف في المكتبات:-3

 الشمولية :أي الشمل جميع موضوعات المعارف البشرية-

و الرموز قد يكون رقما  األلفاظالرموز و الترقيم وسيمة حفظ المتقن لمموضوعات و األرقام تقوم -

 معا . ثنيناالطا من ميحرفا و قد يكون خ أو

 ظير اختالال في تكوينويات دون أن المرونة: أن يستوعب النظام الموضوع-
                                                           

دار المريخ  ،الرياض ،2ط ، دراسة تطبيقية عن المممكة العربية السعودية، السكرتير و األعمال المكتبية  ،سيد حسب اهلل1
 .94ص ،1980لمنشر ،

 ،2009التوزيع، لمنشر و ،عمان، مؤسسة الوراقة  عمم الوثائق وتجارب في التوثيق و األرشفةمجبل الزم المالكي،   2
 .921ص
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 رج فيو من العام إلى الخاصالتقسيم المنطقي بحيث يتم التد-

 وضوح في الرؤوس الموضوعات و حتى ال يحدث القياس و أن يفيم بوضوح-

الكشافات :أن يتضمن النظام كشافات و ىي مفاتيح سيل لموصول إلى الموضوعات بسيولة -

 سرعة و قد يكون الكشاف نوعان :و 

يشتمل األلفاظ و الموضوعات مرتبة ىجائيا دون إظيار عالقة الموضوع مع  /كشاف مجرد:1

 .األخرىالموضوعات 

/الكشاف التحميمي: وىو أن يحوي األلفاظ أو الموضوعات المرتبة ترتيب ىجائيا مع البيان وجيات 

  األخرىالنظر التي عولج الموضوع من ناحيتيا و عالقة الموضوع مع الموضوعات 

التعديل في الموضوعات  رالتعبيو  فذتحديث :و ىذا يعني اإلضافة و الحالمراجعة و ال/2

 1التصنيف و األرقام المخصصة ليانظام ي ف المشتممة

 تاريخ تصنيف المعارف عبر العصور عند الغرب و العرب:المبحث الثاني:

 مفهوم التصنيف العممي:-1

تصنيف لمكائنات الحية وىو نوع من التصنيف لم يقصد بو واضعوه أيضا أنو سوف يستعمل و ى

ة فيذا النوع من التصنيف حضمكتبات ،و لكن قيمتو كانت عممية ألغراض تنظيم المواد في الم

يقوم عمى التقسيم الكائنات الحية إلى رتب وأقسام وفق لمصفات التشريحية ، وقد كان لكل رتبة 

عدد من صفات الجوىرية المعروفة التي كان لكل رتبة عدد من الصفات الجوىرية المعروفة التي 
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لممكن من خالل التصنيف سجمت عنيا بناء عمى تشريحيا ،وبناء عمى ىذه الصفات كان من ا

لمتعرف عمى الرتبة أو الصنف أي كائن حي جديد من خالل التعرف عمى صفاتو التشريحية 

قواعد مقارنتيا مع الصفات التشريحية لألصناف المختمفة وقد استفاد ىذا التصنيف كثيرا من و 

ت في عمم المنطق و ىذه القواعد تناسبو جيدا الن النوع الوحيد من التقسيم المنطقي التي ترسخ

العالقة الذي كان التصنيف يحتاجو ىو التكثير من أعمى إلى األسفل ،أي التقسيم ،و ىي عالقة 

التقسيم المنطقي حتى لقد عدا التصنيف في  العالم الخاص التي كانت مستقرةالجنس النوع أو 

تصنيف الكتب لمتقسيم ، و ىو نوع  إلى م ، وىو نوع من التأثير دخليبعض األحوال مرادفا لمتقس

من التأثر دخل إلى تصنيف الكتب فيما بعد عن طريق التصنيف العممي ، و ىو إن كان قد أفاد 

فيا بحاجة التصانيف الحديثة ألن تصنيف امن بعض النواحي إال أنو لم يكن و تصنيف الكتب 

 أخفقتواع أخرى من العالقات غير عالقة الجنس،النوع و لذلك المعمومات يحتاج إلى تمثيل أن

تصانيف المكتبات التي قامت عمى أساس قواعد التقسيم المنطقي حينما واجيتيا المعمومات 

الحديثة و التي ىي عدد درجة من التعقيد و التشابك وىنا تأتي إلى تصنيف آخر و ىو التصنيف 

مخصصة حسب  اخترنياالمعمومات بعد  استرجاعالمعمومات و ىو بحث و  استرجاعألغراض 

 1موضوعاتيا

 

 

                                                           
1
 .16، ص.1982، (ن.(،)دد.م)،مدخل إلى عمم التصنيف في المكتبات بوجس عزام ، 
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 العصر القديم عند الغرب و العرب :في التصنيف -2

 التصنيف في العصر القديم عند الغرب: 2-1

 :التصنيف عند أفالطون-

 و يقول  ةرية كميا إلى عموم واحدالمعارف البشم يقست رجع ان أفالطون ينكر تقسيم العموم ويك

ة فالمعرفة تبح يع أنواع المعرفة موضوعا لدراسة العالم الحقيقي ىو الذي ينقذ الكون كمو و جم أن

عند أفالطون ىي تقسيم المعرفة إلى عالم المحسوس ، ويعني الطبيعيات و عالم المعقول و يعني 

ىو و بالجزئي  إذن بالكمي و ليس،فالسفة عصره أفالطون بشأن كل  اىتمالرياضيات و اإللييات و 

 الثالث  وكتابفي جميورية أفالطون إذا رجعنا إلى و  1سالذي تدركو الحواعالم المحسوس 

الموسيقى األلعاب الرياضيات كالعموم العممية  و الكتاب السابع نجده يقسم المعرفة البشرية إلى

 التالي: التصنيف عمى النحوتسير تفاصيل ىذا و الجدليات 
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 تصنيف أفالطون                                              

 ظنياتالمعقوالت أوال ات والطبيعياتسالمحسو 

 عمم المعقوالت الفن-الصناعة-النبات-الحيوان

 المعقوالت السفمى                            لمتكوين العا-األحياء عمم-الفمك 

 الرياضية اليندسية  ةالمعرف ياءالكم-عمم الطبيعة-م الكوننظا

                                              عمم الحساب العام                                    عمم األمراض-لفسيولوجيا

              لحساب الفمسفياعمم  الطب

                                                                  معقوالت العمياال                                                                 

 الجدلاليقينية  اإللييات المعرف

لقد رفض أرسطو منيج أستاذه في القسمة الثنائية قائال أنو مذىب  :التصنيف عند أرسطو

في القسم فأجناسا متعددة في  ةمتعدد أنواعاقاصر استعمل في تقسيماتو منيج التعدد مستخدما 

حين طبق أرسطو منيجو ذالك في تقسيم المعرفة كان أول من قسم المعرفة تقسيما و التقسيم 

 فمسفيا عمى أنيا معرفة وليذا قد ميز بين:

 /العموم النظرية:وىي اليندسة و الفمك الموسيقى عمم الحساب1
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 و السياسة االقتصاد/العموم العممية:و ىي عمم األخالق و 2

 1/العموم اإلنتاجية:أو عموم الشعر و ىي الشعر و البالغة و الجدل3

 التصنيف عند العرب في العصر القديم: 2-2

 ب و المكتبات تاريخ طويلصنف اإلنسان المعرفة اإلنسانية و كتبيا فتاريخ تصنيف الكت

 قمين لحضارة مافيم لم يكونوا مجرد نا،يعتبر العرب ىم أصحاب حضارة و تراث و عريض و 

كتب إسياما أصيال في مختمف العموم و الفنون و األدب فقد وجدت دار ال واقبميم ،لكنيم أسيم

عمى  ةمصنفو  مطوية و محفوظة   ىناك مكتبات نحو بدوياتت ق.م و كان مصر القديمةفي 

و األشوريين منذ األلف الثالث ق.م  البابميينلرفوف أما في بالد ما بين النيرين نجد كتب ا

عمى محفوظات  عثر ىنو نة و مرتبة عمى الرفوف.وفي مدينة كانت األلواح الطينية محفوظ

نيبال الذي عني يجمع تراث البابميين و اآلشوريين في اب مكتبة األشوري آشور ألواح فيو 

مختمف فروع المعرفة فأنشأ مكتبة تحتوي عمى ثالثين ألفا من األلواح الطينية مرتبة في 

سمة و كانت السم ألواح النص الواحد بغيرىا ،كل لوح يحمل عنوان ختمفت البحيث ،مجموعات 

 واحالموحات الفخارية في األفكار المكتوبة عمى األلتوضع و الموضوع  بحس  مرتبة ىذه األلواح

صنفوا  قدفريون امو و السالثاني عموم الفمك و النجوم و  إلى قسمين األول عموم األرض  وتقسم

 لوحات الشعر في مكان و المالحم في مكان آخر.كتبيم حسب الموضوعات أي 
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طول عمى حسب  فلفائيقومون بتصنيف النصوص إلى في مصر:كان الكتاب و الناسخون ف

عمى  المفائفالجدران ثم توضع  ثقوبفي  فظتحالمؤلف و  اسمالنص أو قصره حيث تحمل 

 كل لفاقة ممصقة عمييا بطاقة صغيرة مكتوب عمييا اسم الكتاب أو اسم المؤلف. حيثالرفوف 

و اتبع تصنيفا خاصا لمجموعة الكتب  اإلسكندريةكاليماخوس لعب دورا كبيرا في المكتبة 

الموجودة بالمكتبة . فقد عمد الباحثون إلى تفسير أجزاء ىذا التصنيف حسب الكتابات التي 

 وعاتمتن- القانون- الخطابةفن  عثروا عمييا . وىناك ثالثة أقسام معروفة وىي:

تم كما السابقة ،  األقسام إلى ثالثة إضافتيماوىناك قسمان آخران ىما التاريخ و الفمسفة يمكن 

الباحثون بأن ىناك عشرة أقسام لمتصنيف و بالتالي  حيث يؤكد ،أخرىمى األقسام العثور ع

 :كتالي بأن األقسام الخمسة الباقية ىي ااستنتجو 

 عموم الرياضيات،  بالط، ، الدراماالدرامي والت و غيرىا من ألوان الشعر غيرالمالحم و البط-

كان ميالده اسم والده مالمؤلف و  اسمطى كاليماخوس تحت التصنيف عكما أعموم الطبيعية.

 قصيرة لحياتو و عناوين أعمالو و مؤلفاتو ، و تعميق حول ال تولقبو و ترجمو و تعميمو  ذتوتاأسو 

مكتبات فاتو وعدد سطور مخطوطة أما في الكممات األولى  من مؤل اأخير و أصالة ىذه المؤلفات 

  1المواضيع بسجزيرة سيناء فكانت ترتب الكتب ح العرب التي وجدت في شبواألديرة القديمة عند 
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حسب مواضيع  كل خزانة رمزا و توزع الكتب حسبحسب األحجام حيث توضع في خزائن تحمل و 

يحمل كل رف رقما .أما الكتاب نفسو يحمل عالمة مطبعتو أي أن الترتيب  و أحجاميا في رفوف

  1المطبعة عالمة-الكتاب-الرف-الخزانة:النحو التالي   ىكان عم

 ط عند الغرب و العرب :يالتصنيف في العصر الوس-3

 التصنيف عند الغرب في العصر الوسيط: 3-1

 إطارصرت في ففي ىذا العصر انحطت الثقافة و المعرفة بيد الكنيسة .أما المكتبات فقد انح

وبعض قصور الحكام وكانت أغمب الكتب ذات طبيعة دينية و مكتوبة بالمغة  واألديرةالكنائس 

الرىبان .  إاليطمع عمييا  الالتينية و موضوعة في عيد الرىبان و أغمب الكتب كانت متسمسمة ال

صدرىا التي ت المعمومات المتعمقة بموضوع من الموضوعات  جمعخالل   من كتبيم واحيث صنف

 تاجيا الباحث عن ىذا الموضوع بحيع المواد التي يحجمبموعة أو السمسمة في ىذه  المجالمكتبة 

 لمكتب كانت تصنيفات شكمية ال تصنيفيم أن ال يحتاج إلى الرجوع إلى أي كتب لمتوسع . كما

فيم قسموىا إلى حسب تاريخ كتابتيا أو حسب أسماء مؤلفييا أو حسب  لى التقسيم الفنيتمي إنت

وتوزع الكتب حسب أحجاميا في الرفوف  ،حجميا ثم توضع في الخزانة و كل خزانة تحمل رمزا

 المختمفة فيحمل كل الرف رقما .أما الكتاب نفسو فيحمل عالمة مطبعتو أي أن الترتيب كان عمى 

 عالمة المطبعة و المؤرخون لممكتبات في ىذه الحقبة  –الكتاب -رفال–النحو  التالي :الخزانة 
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يان في لورش التي بفي ذلك العيد بمكتبة ديركار ليخ يضربون مثال لما كانت عميو مكتبات األديرة

 مؤلفات القساوسة و  و الجديد القديم وبعيدي اإلنجيلكانت تقسم كتبيا إلى كتب دينية تشمل كتبا من 

تاريخ و الجغرافيا و كتب القدسيين ،ثم كتب في غير المواد الدينية و تشمل كتب الثم تاريخ حياة 

 تشمل كل األعمال األدبية الكالسيكية .الشعر و 

 ما ظام التربوي أو التعميمي ، و ىذاأما أصحاب الفمسفة المدرسية فتصنيفيم كان عمى أساس الن

النظام السائد في المنيج التعميمي بجامعات  يعبر عنو بالمجموعة الثالثية و المجموعة الرباعية و

عصور الوسطى ،حيث قسم المدرسون المعرفة إلى عموم دينية و عموم دنيوية و أما العموم الدنيوية 

فقسموىا إلى عموم السبعة و سموىا العموم السبعة الحرة و منيا أسموىا بمجموعة العموم الثالثية 

أربعة منيا أسموىا الضوابط أو مجموعة العموم األربعة  تشمل قواعد المغة البالغة و الجدل وو 

كويني فصنف المعارف إلى ثالثة أقسام رئيسية أما توما اإل-اليندسة -الحساب -قىالموسي-الفمك

 /المنطق:يتخمل العموم جميعا.1و ىي :

 الفمسفة الرياضية–/ العموم النظرية :تشمل الفمسفة الطبيعية 2

 1و السياسة االقتصادتشمل األخالق و العممية:و  /عموم الفمسفة3

 التصنيف في العصر الوسيط عند العرب: 3-2

تصنيفو يمثل رؤية كاممة شاممة لمعالم فيو من النوع التصنيف الوجود ي أي  جابر بن حيان:-

م طاقة لنفس الذي يتناول الوجود كمو ، أما مبتدأ عمم الميزان عنده فيمكن أن يكون استباقا لعم
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ما في القوة إلى الفعل" والثاني في"  إخراجن حيان األول ظير في رسالتو "ب تصنيفان لجابروىناك 

وم ىي عمم الطب و حقيقة ما يطمق عميو السباعية أو مجموعة العم األولكتاب الحدود" فالتصنيف 

الطبيعية فيو عمم الخواص عمم الطمسمات عمم الكواكب العموية العموم  ما إخراجعمم الصنعة و فيو 

أو عمم الميزان عمم التكوين أما الثاني فيو عرض عام لمعموم و مخطط لممعرفة حيث يقسم العموم 

 إلى عمم الدنيا و عمم الدين.

رية و عموم عممية و عموم منتجة كما قسم العموم ظقد قسم المعرفة إلى قسمين عموم ن: فلكندي ا-

 .1إلى العموم الدينية و العموم الدنيوية

عمى سبيل "السعادة" و "إحصاء العموم " وقسم  التنبيولقد سجل تصنيفو في كتابو  :الفارابي -

 ي:مي خمسة أقسام في مالمعرفة إلى ا

 /عموم المسان :المغة و النحو و المفظ و القراءة و الشعر.1

 /المنطق :القضايا و البراىين و الجدل و الخطابة و دراسة الشعر.2

 /الرياضيات.3

  /العموم الطبيعية.4

 

 

 

                                                           
 لنشر و التوزيع،الجامعية  حمادة لمدراسات ،ألردنا ،رصنيف المعارف و العموم عبر العصو ت ،فوزي خميل الخطيب 1

 89ص  ،2002
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 1.االجتماع/عمم 5

 المعروفة في عصره فقد صنفيا إلى : فقد وضع في كتاب مفاتيح العموم تصنيفو لمعمومالخوارزمي 

الذي يضم أحد عشر  الفقويقترن بيا من العموم العربية و التي تضمن  صنفين العموم الشرعية و ما

لصنف الثاني فيشمل العموم الخاصة بالعموم اليونانية افرعا و المغة و الشعر و الكتابة أما 

الدخيمة و التي تضم المنطق و اليندسة و الطب و الحساب و الموسيقى  األعاجم أو العمومو 

 2.والكيمياء

ترتيبا مصنفا تحت رؤوس الموضوعات العامة ،ثم فرع  تووغرافييمبالنديم ب ابن: رتب ابن النديم-

بعضا بالموضوع و المذاىب و العصور و األماكن حيث يمتاز تصنيفو عمى السند األدبي ، وجاء 

 بكتاب "فيرست " الذي يعتبر أول نظام يصمح لمتطبيق عمى الكتب و قسمو إلى عشرة أقسام ىي:

 ئح لغة القرآن/لغات األمم و الكتابة و أسماء كتب الشرا1

 /النحو و أحبار النحويين المذىب البصري و المذىب الكوفي و خميط من النحويين 2

 سالميونإلالشعر و الشعراء الجاىميون و ا/ 4ساباألنو السير و  األدب/األخبار و 3

 الخرافات و السحر /8 الفمسفة /7و الحديث و أخبار الفقياء الفقو /6/عمم الكالم 5

 عيون من الفالسفة اائيين و الصن/أخبار الكمي10اإلسالميةذاىب غير ال / الديانات و9

 رية و التي تتضمن أربعة عموم:ظيقسم المعرفة إلى عموم ن ابن سينا:-
                                                           

 المكتبات عمم ماجستير، نموذجينحاجي خميفة والتياوني  خطط تصنيف العموم العربية اإلسالمية،صدوقي نسيمة،  1
 45، ص2008، ، جامعة وىرانوالعموم الوثائقية

 .30-29ص  .ص،  2012دار ثراء لمنشر و التوزيع، عمان، ة،نظم التصنيف الحديث أحمد نافع المدادحة، 2 
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 تدبير المدينة/3 تدبير المنزل/2 /عموم األخالق1

 . 1رسالة ابن سينا "في أقسام العموم العقمية"وظير مثل ىذا التقسيم في  عموم النبوة/ 4

 :يقسم العموم في الكتابين "مقاصد الفالسفة "و "تيافت الفالسفة "عمى النحو التالي الغزاليحامد  أبو

 الرياضيات تتعمق بعمم الحساب و اليندسة و عمم ىيئة العالم )الممك(

 اإللييات/5عمم الكالم/4 السياسات/3 /الطبيعيات2يتعمق بشيء منيا بالدين  /المنطقيات ال1

 عمى تحميل المعرفة وفق ثالثة معايير ىي:حيث ركز 

 :و تضم:امز اإللأ/مستوى 

 المعرفة المطموبة لمفرد1

 تضم: و ب/المصادر

 /العموم غير المنزلة  2/ العموم المنزلة 1

 تختص نحو: االجتماعية ةالو ضيفج /

 / العموم المذمومة2/ العموم المحمودة 1

 ،طرقوو :خصص ابن خمدون الفصل السادس من مقدمتو لمعموم و أصنافيا و التعميم  ابن خمدون-

 إلى عموم ييتدي إلييا بثاقب الفكر و ىي العموم الحكيمة و الفمسفة و العموم قسميا حيث 

                                                           
دار صفاء ، ، عمانمبادئ التصنيف وفق نظام تصنيف ديوى العشرى ،كةبيونس أحمد الشوا ،ربحي مصطفى عميان 1
 .27ص ،2011 ،ر و التوزيعلمنش
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 :لممخص التالي بيان ليذا التصنيف و الوضعية التي تعتمد عمى الوضع الشرعي و ا قميةالن

 :أ/العموم العقمية تضم 

 السحرعموم الخرافات و -4 الكيمياءعموم - 3العموم الطبيعية -2المنطق -1

 ب/ العموم النقمية أو الشرعية :تتضمن القرآن الكريم وتفسيره و تضم ثالثة وىي :

 1الصوفية-العبادات–الحديث و الفقو -

 :الحديثة نيفامة التصظأنالمبحث الثالث :

 العالمي: العشريتصنيف الو  العشريى و تصنيف دي3-1

 :العشريتصنيف ديوي  -1

 تعريف تصنيف ديوي العشري 1-1

عد إلى ممفيل ديوي في بمدة آدمز سم الذي اختصره فيما بالل لويس كوسوت ديوي و ىو ايولد ممف

ىذا و ، ولقد كان ديوي أعظم من خدموا المكتبات  1851ديسمبر عام  10نتر بوالية نيويورك في س

 من خالل القيام بمجموعة من األعمال و الخدمات الجميمة لمبحث عامة و مجال المكتبات كما 

 ذكرنا سابقا خصوص و لعل أروع ما كتب عن ديوي ىو عن كيفية اكتشافو لحظة التصنيف

 و ىذا انطالقا من فكرتو التي وجد فييا أن السيولة المطمقة تتأتى من استخدام أسيل يالعشر 

                                                           
 .310ص ، 2008 دار دجمة ناشرون و موزعون، ،عمان ،عمم المكتبات و المعمومات المرجع في ،ريا أحمد الدباس 1
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الرموز المعروفة عمى أوجو األرض ،أال و ىي األرقام العربية المستخدمة بطريقة عشرية حتى 

مجمس أمناء مكتبة كمية قدم ديوي إلى  1873مايو عام 8في و  1بأكمميا اإلنسانيةتستوعب المعرفة 

ه أمرست التي كان يعمل بيا في ذلك الحين مذكرة لخص فييا تصنيفو الجديد المقترح ، وصفو بيذ

موقع  ع و ارمز لكل فرع منيا برقم في تزيد عن تسعة فرو  اختر الفصول الرئيسية بحيث الكممات ال

العشرات ، ثم قسم كل أو أي واحد من ىذه األقسام الواحدة و الثمانيين إلى ماال يزيد عن تسعة 

إلى ماال نياية فروع ، و أرمز لكل فرع منيا برقم في موضع االتحاد و ىكذا يمكن زيادة التفرعات 

و ذلك و ىكذا يمكن زيادة التفرعات إلى ما النياية و ذلك بإضافة رقم عشري في مرة ، و الخطة  

يمكن تطبيقيا عمى مكتبة تممك مائة أو مميون مجمد، حيث أنيا قادرة عمى و  ،بذلك سيمة الفيم

 2الدقيق الالنيائي االستيعاب

يوي أن يستمر في ء في ىذه المذكرة و طمب من دوقد اقتنع مجمس أمناء مكتبة الكمية بما جا

و و ظل ديوي بعد ذلك يعمل شيورا طويمة و بطيئة في محاولة لتنقيح و تنمية تصقل و تنقيح  خط

 تحت عنوان :  1876في عام العشري والخطة حتى ظيرت الطبعة األولى من تصنيف

 ت في المكتبةالتصنيف و الكشاف الموضوعي لفيرسة و ترتيب الكتب و المنشورا

طبع و كمية أميرست بمكتبة  أول  في التصنيف عمى نطاق واسع و قد طبق النظام عرف ىذاو 

أن يمم بالتطورات  النظامصف ووزع عمى المكتبات الراغبة فيو ، حيث استطاع ىذا فيرسيا المن

  من  الممتدة  و عشرين طبعة خالل الفترة إحدىالمختمفة في مجال المعرفة حتى وصل إلى 

                                                           
 الشروق ، جدة، دار2ط ،ث طبعة من تصنيف ديوي العشرىالتصنيف العممي لممكتبات وفق أحد ،محمد أمين البنياوي 1

 . 13ص ،1982،لمنشر والتوزيع
 .217ص  ،مرجع سابق ،خميفة عبد العزيز شعبان 2
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دول و يقدم الج 1995الطبعة األولى و حتى ظيور الطبعة الواحدة و العشرين عامبظيور  1876

 حرريوو تاريخيا وماآلتي بيانا بالطبعات الواحدة و العشرين التي صدرت من ديوي وعدد النسخ 

 المحرر النسخ  الصفحات  التاريخ  الطبعة 

 ميفل ديوي  1000 44 1876 األولى 

 ميمفل ديوي وسيكو 500 314 1885 الثانية 

 ماي سيمور  500 416 1888 الثالثة 

 ماي سيمور  1000 466 1891 الرابعة 

 ماي سيمور 2000 467 1894 الخامسة 

 ماي سيمور  7000 511 1899 السادسة 

 ماي سيمور  2000 792 1911 السابعة 

 ماي سيمور 2000 870 1913  الثامنة 

 ماي سيمور  3000 856 1915 التاسعة 

 ماي سيمور  4000 940 1919 العاشرة 

 دوركاس فيموز 5000 988 1922 الحادي عشر 

 دوركاس فيموز 9340 1243 1927 الثانية عشرة 

 دوركاس فيموزوم جينشل 9750 1647 1932 عشرة الثالثة 

 قنسطنطين مازني وم وجينشل 15632 1927 1942 الرابعة عشرة
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 ميمتون فيرجسون 11200 716 1951 الخامسة عشرة 

الخامسة عشرة 

 المنقحة 

 جون فيري ديوي  11045 927 1952

 بنجامين كستر ود ىيكن  31011 2439 1958 السادسة عشرة 

 بنجامين كستر 38677 2153 1965 السابعة عشرة 

السابعة عشرة مع 

 كشاف منقح

1971 

 

2718 

 

52892 

 

 بنجامين كستر 

 

 بنجامين كستر  52892 2718 1971 الثامنة عشرة 

 بنجامين كستر  51892 3385 1979 التاسعة عشرة 

 جون كومارومى  - 3388 1989 العشرون 

 1جون ميتشيل  - 4537 1995 الواحدة والعشرون 

 

 تواريخ طبعات تصنيف ديوي العشري (01 )جدول رقم

 

 
                                                           

 ،2004م، عمان، دار زىراء لمنشر والتوزيع ،تصنيف ديوي العشري، الدليل العممي في إختيار وبناء األرقاعبود، رحيم    1
 49ص 
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 :العشريمبادئ تصنيف ديوي  1-2

 عشرينظام / 1

شعبة ،فإذا بدئت الحصة بالصفر  100شعبة ، ويعني ىذا أن كل قسم يتضمن  1000تتضمن 

 999تنتيي عند الرقم فشعبيا

 :وعمى ذلك تكون األقسام كالتالي

 رف العامة العموميات 000-

 الفمسفة و عمم النفس100-199-

 الديانات 200-299-

 العموم االجتماعية300-399

 المغات  400-499-

 العموم البحتة العموم الطبيعية و الرياضيات 500-599

 التكنولوجيا-العموم التطبيقية 600-699

 1الفنون  700-799

                                                           
 تصنيف ديوي العشري،التصنيف العشري ألوعية المعمومات،دراسة نظرية تطبيقية موجزة لخطة محمد أحمد بغدادي، 1
 55ص ،2001رية، دار الثقافة العممية، ، اإلسكند2ط
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 اآلداب 800-899

 الجغرافيا و التاريخ 900-999

 وتسمى ىذه األقسام أو األصول العشرة بالخالصة األولى و تكتب ىكذا:

 العموميات معارف العممية 000

 الفمسفة و عمم النفس 100

 الديانات 200

  االجتماعيةالعموم  300

 

 المغات 400

 اتيالعموم البحتة _العموم التطبيقية و الرياض 500

 العموم التطبيقية التكنولوجيا600

 الفنون 700

 اآلداب 800

 1مو التاريخ و التراجالجغرافيا  900

                                                           
 57-56صمرجع سبق ذكره، محمد أحمد بغدادي،   1
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 يبدأ أولياعشرة فروع لكل قسم من ىذه األقسام السابقة بحيث أما الخالصة الثانية فتضم 

 يمعنى أن كل قسم ينقسم فة نجدىا في كل التفريعات ، بظبعموميات الموضوع، و ىذه المالح

القسم نفسو إلى عشرة مبتدئا بو، فمثال العموم االجتماعية قيقة إلى تسعة فروع فقط و يكممو الح

 تنقسم إلى :

 العموم االجتماعية 300

 العامة اإلحصاءاتمجموعات  310

 السياسيةالعموم  320

 العموم االقتصادية 330

 القانون  340

 العامة و العموم العسكرية اإلدارة 350

 المشكالت و الخدمات االجتماعية ، االتحادات و الجمعيات 360

 التعميم 370

 التجارة و النقل 380

 1.األدب الشعبي-الفولكمورالعادات و التقاليد و  390

                                                           
 .  171ص ،(د.ت) ،، مكتبة غريب(د.م، )المكتبة و البحثحشمت قاسم،   1
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 999-000من -شعبة –رقم  اآلحاد وىي تتضمن ألف ألرقامتفريعات أما الخالصة الثالثة فيي 

 يمي: عمى سبيل المثال  فرعا من قسم العموم االجتماعية و ليكن فرع التعميم لتوضيح صورتو كما

 التعميم االبتدائي 372-المدارس و األنشطة ، التعميم الخاص 371-التعميم 370

  خالي 377-خالي 376-المناىج 375-التعميم الكبار 374-التعميم الثانوي   373

 السياسية العامة في التعميم  قضايا 379- تعميم العاليال 378-

باقي الفروع التسعة لقسم العموم االجتماعية،كما يتم تفريع الشعب األلف إلى تفريعات أدق و ىكذا 

يو طبيعة الموضوع الذي يعبر عنو رقم ضئية في موضوع ، و ذلك حسب ما تقتحتى أصغر جز 

 يوضح ذلك: مثال كالشعبة ، و توضع العالمة العشرية بعد األرقام الثالثة األولى 

 العموم الطبيعية و الرياضيات من األقسام العشرة–العموم البحتة  500

 من الشعب األلف –عمم الحيوان العام  591-من الفروع المائة –نات االحيو  590

 تطور و نمو الحيوان 591،3-أمراض الحيوان  591،2- فسيولوجيا الحيوان 591،1

 موضوع العام عمم الحيوان العامالفرع عشريا من تتكميا 

 لمحيوان الجياز التنفسي لمحيوان الجياز الدوري 591،12 

  1جميع ىذه الموضوعات تتفرع عشريا بضم العين من فسيولوجيا الحيوان 591،13

                                                           
 59محمد أحمد بغدادي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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قسيم العشري من العام إلى الخاص و ىناك 1:يعتمد ىذا النظام عمى مبدأ التاليرمي/التركيب 2

اليرمية في المواضيع حيث يبدأ في الموضوع العام و ينتقل بالتدرج إلى الموضوع الخاص ، 

كذلك توجد ىرمية بالرموز حيث يبدأ بالرمز العام إلى الرمز الخاص و يالحظ أن الرمز يصبح و 

 تخصص مثال: كان الموضوع أكثر طوال كمما أكثر

 التكنولوجيا العموم التطبيقية 600

 زياء التطبيقية يالف 620

 و الفروع األخرى  الكيرومغناطيسيةاليندسة  621,3

 اليندسة اإللكترونية و ىندسة االتصاالت  621,38

 ىندسة التمفزيون 621,338

المختمفة التي تعالج موضوعا معين  كتبمع ووضع ال: ج/التصنيف حسب مظاىر الموضوع3

ذات العالقة أو المتصمة بالموضوع في مكان واحد أو إلى جانب بعضيما   األخرىالموضوعات و 

البعض عمى رفوف المكتبة و قد حاول نظام  تصنيف ديوي العشري تحقيق ىذا اليدف ، و مع 

تصنف مع بعضيا البعض و ىذا  ذلك يجب أن ندرك بأن المواد المختمفة في الموضوع ما نادرا ما

فأ في جذب الموضوع و المثال التالي اتتك أحيانا األماكنيعني أن المصنف قد يجد عددا من 

 . 1يوضح لنا كيف أن وجيات النظر أو المظاىر المختمفة لمموضوع تؤثر في رقم تصنيف

                                                           

 
 ،دار الفكر لمطباعة و النشر ،عمان ،مقدمة في عمم المكتبات و المعمومات ،أمين النجداوي، ربحي مصطفى عميان1

   178ص. ، ص1999
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 الذىب :

 661.06566اليندسة الكيماوية  

 546.656الكيمياء 

 553.41  صاديةاالقتالجيولوجيا 

 622.3422التعدين 

 338.2741اقتصاديات اإلنتاج 

 1 622.1841التنقيب عن الذىب 

ميزات الميمة لنظام ديوي العشري الم إحدى:و تعتبر وسائل التذكر /توفير وسائل مختمفة لمتذكر4

ن غيره من أنظمة التصنيف ، و تعتبر كذلك واحدة من عوامل نجاحو و انتشاره بين المكتبات ع

ممصنفين في أعماليم و كذلك المستخدمين لممكتبات لديوي ا سيل وسائل التذكر التي استخدميتو 

األرقام و الحروف )من القراء و الباحثين . و قد تميز نظام ديوي باستخدامو الرمز المجرد و ىو 

 كما ىو الحال في نظام تصنيف مكتبة الكونغرس و من وسائل التذكر التي يوفرىا النظام (مثال 

 : ىي كتالي

 . 4روبا ىو بأو تكرار األرقام الخاصة بالمكان عمى سبيل المثال الرقم الخاص  -1

 . 800و األدب  400تكرار األرقام الخاصة بالمغة   -2

 
                                                           

 179ربحي مصطفى عميان، أمين النجداوي، مرجع سبق ذكره،ص 1
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  1الرموز أو األرقام الخاصة باألقسام الشكميةتكرار استعمال  - 3

/ الكشاف النسبي : يصعب عمى المصنف في بعض األحيان و خاصة المبتدئ تحديد رقم 5

تصنيف موضوع ما في جداول التصنيف الرئيسية بسبب ترتيبيا المنطقي لذا زود ديوي  نظامو 

 رقامأل مصطمحات و استخراجو البكاشف ىجائي تحميمي لتسييل عممية البحث عن الموضوعات 

المصطمحات الواردة و و الكشاف ىو عبارة عن ترتيب ىجائي كممة بكممة لمموضوعات  2فيا يتصن

بو وعمى الرغم من أىمية و أمام كل منيا رقم التصنيف الخاص لمنظام في الجداول الرئيسية 

إال أنو يتوجب  ستخرج أرقام تصنيف الموضوعات بسيولةالكشاف في مساعدة المصنف عمى ا

جداول الرئيسية  والمساعدة لمتحقيق من اليستخدم فييا الكشاف لمرجوع إلى  نعميو في كل مرة أ

وياتو لذا يعتبر الكشاف مفتاحا توجد ىناك معمومات كاممة عن الرقم و محت إذ 3الرقم التصنيف

 الكشاف عمى: جداول و المساعدة و يحتوي مل

مصطمحات الول الرئيسية و المساعدة لمنظام  و المرادفات و اجدالالواردة في  المصطمحات -1

 مختارة ذات استعمال عامال

 ،        أسماء األقطار و األماكن الجغرافية وأسماء واليات و مقطعات معظم األقطار و أسماء  -2

 الواليات و أسماء العواصم و أسماء أىم البمديات 

                                                           

  1عبداهلل مشعل عبيدات، أشرف إبراىيم الكعبي، شادي محمد، )آخ(، أسس الفيرسة والتصنيف، عمان، دار المسيرة 
  187، ص 2002لمنشروالتوزيع،

 ، ص1994، القاىرة،  دار عصمى لمنشر و التوزيع،2، طمدخل إلى عمم المكتبات و المعمومات عبد اهلل محمد الشريف،2
268 

 14ص  ،1999 ،األكاديميةالقاىرة، المكتبة  ،الوجيز في التصنيف العشري لممكتبات الصغيرة محمد عوض العايدي، 3
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يشكمون في ذاتيم فترات تاريخية  جدون أوأسماء الشخصيات و المموك و الرؤساء الذين ي -3

 معينة 

أمريكية  نجموألأسماء أماكن و أسماء أخرى كما ذكرت في الطبعة الثانية من القواعد  -4

AACR2  1الواردة في المكتبة الكونغرس األسماءوالتي اعتمدت عمى 

 :  / الجداول المساعدة6

الجداول الرئيسية لمنظام تشمل عمى أرقام التصنيف في  وىي الجداول السبعة المساعدة التي

لتوفير أكبر قدر ممكن من التخصص لمموضوع وتعتبر ىذه الجداول المساعدة أحد الصفات 

وال ،دقة وتخصيصا  األكثر األرقامناء و تركيب ب ة لنظام ديوي العشري و احد وسائلاليام

تستخدم ىذه الجداول منفردة عمى اإلطالق و إنما تستعمل مقترنة بأرقام خطة التصنيف، أي 

 التاليموظفة إلى األرقام األساسية لخطة التصنيف و ىي عمى النحو 

 / جدول األقسام الشكمية أو الموحدة :1

وضع ديوي  الخ...، نة فمسفية أو تاريخية يعالج بعض المؤلفين الموضوع من وجية نظر معي

لكي يدل رقم و أرقاما خاصة بالشكل و وجيات النظر التي عولج الموضوع من ناحيتيا 

 2عمى الموضوع ، الشكل الذي ظير فيو وليذا تسمى األرقام الشكمية النيائي التصنيف 

 : جداول المناطق الجغرافية و األشخاص -2

 الخاصية الجغرافيةر تخصصا من تسمح ىذه الجداول لرقم التصنيف أن يكون أكث

                                                           
 247ص ،مرجع سابق ريحي مصطفى عميان، عمر أحمد ىمشري، 1

180ربحي مصطفى عميان، أمين النجداوي، مرجع سبق ذكره، ص  2  
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غير ذلك من الجدول وىذا يعني أو  9-1توجد تعميمات كثيرة في النظام ، صف رمز المكان  و

 مخص الجدول عمى النحو التالي :ويتالبمد  ضرورة إضافة رمز المكان أو

    العالم القديم/3األشخاص  /2الناطق و الجيات و األماكن بشكل عام/1

 إفريقيا أمريكا الشمالية/6آسيا و الشرق األقصى  /5روباو أ/4

 1مناطق العالم األخرى/8 أمريكا الجنوبية/ 7 

 جدول تقسيمات المغات : -3

تتمخص و ب التعميمات التي يقدميا النظام المصنف سفقط ح 490 – 420تستخدم مع األرقام 

 :التاليعمى النحو 

الصرف /5)البالغة(/ غير مستخدم 4/ المعاجم 3/ اإلشقاق 2/ الكتابة األصوات لمغة الفصحى 1

التطبيقات /8/ الميجات العالمية  7/ غير مستخدم يستخدم في المغة العربية لمعروض 6و النحو 

 2المغوية 

 جدول الجماعات العرقية و الجنسية و القومية:-4

 يستخدم حسب الحاجة أو التعميمات الواردة في النظام و تتخمص تقسيمات الجدول عمى 

                                                           
 ، الكويت،شركة تصنيف ديوي العشري الطبعة العربية األولى لطبعة الحادي عشر المختصرة، الجداول محمود األخرس، 1

   79، ص1984المكتبات الكويتية، 
 192شادي محمد، )آخ(، مرجع سبق ذكره، ص أشرف إبراىيم الكعبي،  عبداهلل مشعل عبيدات،2
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 عمى النحو التالي:

 الشعوب الجرمانية-جموساكسونألنو ا البريطانيون و االنجميز-_األمريكيون الشماليون

 و البرتغاليون األسبان-مانيون و االيطاليون و الر -الشعوب الالتينية الحديثة -

 الجماعات العرقية و الوطنية-ىخر ألاليونانيون و الجماعات ا-خرى ألااليطالية االشعوب  -

ص تقسيمات المغات عمى خمة في النظام و تتجدول المغات :ويستخدم حسب التعميمات المعطا-5

 النحو التالي:

 األلمانيةالمغة  -المغة االنجميزية و االنجميزية القديمة أوروبية والمغات اليند -

 المغة االيطالية و الرومانية -الرومانسية كالفرنسية المغة -

 اليونانية القديمة و الحديثة -يةنالمغة الييمي -المغة االيطالية -المغة االسبانية و البرتغالية -

 المغات األخرى -

ويستخدم حسب التعميمات المعطاة في النظام و تتخمص تقسيمات  :األفرادجدول جماعات -6

 التالي: الجدول عمى النحو

 1األشخاص العاممون في حقل الديانات-حقل الفمسفة األشخاص العاممون في-
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 العاممون في حقل المغات األشخاص-األشخاص العاممون في حقل العموم االجتماعية-

األشخاص العاممون في حقل العموم -األشخاص العاممون في حقل العموم الطبيعية و الرياضية-

 العاممون في حقل الفنون الجميمة األشخاص-التكنولوجياالتطبيقية و 

 األشخاص العاممون في حقل اآلداب-

 األشخاص العاممون في حقل التاريخ و الجغرافيا-

 جدول األدب و األشكال األدبية:-7

 ت( فقط وىناك تعميمات حول أسس استخدام ىذه التقسيما890-810) األرقامو تستخدم مع 

 دبية عمى النحو التالي:ألاألشكال اتتخمص تقسيمات و 

 الشعر االنجميزي 821/ الشعر 1

 األلمانيةالمسرحية  832/ المسرحية 2

 القصة الفرنسية 843/ القصة 3

 الة االسبانية مقال 864/ المقاالت األدبية 4

  الخطب االيطالية 855/ الخطب 5

 1دبية االنجميزيةألسائل االر  826 األدبيةالرسائل /6

 
                                                           

  1 188ربحي مصطفى عميان، أمين النجداوي، مرجع سبق ذكره، ص
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 نجاح تصنيف ديوي العشري :أسباب  3-1-1-2

 ىي و مميزات ال شك فييا بعد أن أصبحت أركان أساسية في نظامو  يلقد قدم تصنيف ديوي العشر 

  قننة و المنفصمة : و كانت األنظمة العتيقة ال تضم إال عددا محدودا من رؤوس مالقوائم ال -

فجاء بل و ال بعد تصنيفا عمى اإلطالق الموضوعات ال يكفي بأي حال لتنظيم المجموعات 

تحاول ترتيب و المكتبات قوائم منفصمة تكفي لمتصنيف المفصل لممجموعات ،  إلىديوي و قدم 

 . لالستعمالالموضوعات ترتيبا مريحا، ولم تكشف أخطاء ديوي في الترتيب إال بعد أن تعرض 

المرونة و سيولة التعرف عمى  توفيرالرمز العشري المرن وقد تميز باستخدام الرمز العشري من  -

 الترتيبية . توقيم

في يسير وفق العالقات المنطقية كما يساىم  امقنن ابيقوائم ترتالالكشاف النسبي و الترتيب في  -

جاءت متباعدة في القوائم ليذا  وجيات النظر التي اة و يجمع معالموضوع ماكناأل إلىالوصول 

و يرضى وجيات النظر المختمفة في معالجة الموضوع  غمب عمى صعوبة الترتيب المصنفتت

 الواحد .

 التقسيمات الشكمية .و  التقسيمات الجغرافيةو  زأىمية مثل وسائل التذكير في الرموىناك مزايا أقل  -

          نفسيا  فرضيجعميا تحمل طابع البساطة و ت قمة عدد األقسام الرئيسية ،ثم تقسيميا بنفس الدرجة -

 1المستفيد عمى السواء.و عمى المصنف  

 

                                                           

، الرياض، بغداد، دار 1977، 1397،1973 ،1393لخطة العربية لمتصنيف بين مؤتمرين عبد الوىاب عبد السالم، ا 1 
 . 169ص ،،) د.ت(لمنشر والتوزيع العموم
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 : العشري ديويخطة تصنيف  إلىالموجهة  االنتقادات 1-4

 ضيق األساس الرقمي العشري الذي أقام عميو ديوي خطتو . -1

 تجزئ موضوعات في عدد من األماكن و كان من الواجب أن توضع معا . -2

 .إليياوضع أجزاء من المعرفة تحت أقسام رئيسية ال تنتمي  -3

 لتعديالت التي تعرضت ليا خطة التصنيف .اكثرة  -4

 فييا وردت متفرقة في جداول التصنتوجد موضوعات كثيرة متصمة ببعضيا البعض إال أن -5

 : نجد ذلك ومن أمثمة 

 301عمم االجتماع في  -

 360الخدمة االجتماعية  -

 رغم الصمة الوثيقة بينيما 800واألدب في باب ال  -6

 معالجة الموضوع الواحد في أكثر من مكان   -7

 البالغة  414 -

 اليندسة المعمارية  690

 التالي :   الخطة و لكي نوضح ذلك نضرب المثالالمنطق في بعض أجزاء إتباععدم -8

 1الفمسفة 100

 

                                                           
التصنيف في المكتبات و مراكز المعمومات، مواجية صريحة لممشكالت الحقيقية و العمل عمى   ،محمد مكاوي عودة 1

 44ص ، 2000ت، دار الكتاب المبناني، ، بيرو دار الكتاب المصرية ،، القاىرةحميا
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 ما وراء الطبيعة  110

 المادة  120

 مجاالت عمم النفس  130

 عمم النفس العام  150المذاىب الفمسفية  140 

فصل ديوي بين أقسام الفمسفة فأضاف مجاالت عمم النفس  تضح :يألرقام ا إلى و إن نظرت

ثم عاد بعد ذلك لتكممة أقسام الفمسفة مع أنو كان من المنطق أن يضع أقسام  130في رقم 

عمم النفس قبل عمم  ع مجاالتوضع الفرع قبل األصل فوض الفمسفة أوال ثم يضع عمم النفس

نفسو حيث أنو وضع فروع الخاص بفروع عمم النفس ممغى من تمقاء  130رقم و . النفس العام 

مع موضوعاتيا فنجد أنو وضع عمم النفس االجتماعي مع عمم االجتماع تحت رقم  عمم النفس

 مع عمم التربية،وىكذا نجد أننا ال نستطيع  370.15 م وضع عمم النفس التربوي تحت رق 301

ومن المعروف أن  في الخطة دون استخدام ليذا الرقمالذي يشغل مكانا  130 استخدام رقم

العالم العربي كان ال بد و ق في مصر بتط ييوي صدرت بالمغة اإلنجميزية و لكخطة تصنيف د

المغة و األدب و الدين  طبيعة المكتبات العربية خاصة في مجال لتالءمأن تعرب و تعدل 

الخطط التي راعت أكثر  بعض أقسام التاريخ و تعتبر الخطة التي عربيا فؤاد إسماعيل ىيو 

  1المكتبة العربية ومن ثم كانت ىي األساس المطبق في جميع المكتبات في مصر .

 :تصنيف العشري العالمي ل ا 2 -2

                                                           
 45محمد مكاوي عودة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  :عشري العالميالتصنيف ال 2-1

نماال تعني عبارة العالمي كونو نظاما دوليا أو عالميا بالنسبة الستخدام النظام ،  إلىتشير  وا 

محاولة معاممة جميع ميادين المعرفة كنموذج موحد من مواضيع متداخمة الترابط ال مجرد 

ورثو من تصنيف مجموعات من تطبيقات خاصة وضعت معا ،أما كونو عشريا فنتيجة لما 

و كان  1976سنة  إلىي ىذا التصنيف أساسا عميو الذي يرجع تاريخو بنديوي العشري الذي 

مصنف لإلنتاج الفكري العالمي ففي سنة  يبطاقكشاف  إخراجاليدف األساسي منو ىو 

ين" عن فكرة إنشاء كشاف دولي لكل نتكيان " بول أوتميو" و "ىنري الفو أعرب البمجي 1894

المعمومات المطبوعة ،بحيث تدرج فيو الكتب و مقاالت الدوريات اليامة وبالتالي يكون متاحا 

انعقد المؤتمر الدولي األول لمبيبميوغرافيا في بروكسل حيث تم االتفاق  1895لمجميع، وفي 

ميوغرافيا الذي تغير اسمو عام بعمى وضع تفاصيل ىذا النظام كما تم تأسيس المعيد الدولي البي

  FID  International federation documientationاتحاد الدولي لمتوثيق  إلى 1937

وضع خطة إلخراج كشاف مصنف واسع بكل المعمومات و عاتقو  مىو قد أخذ ىذا المعيد ع

و ىي نفس  un  repertoIRe bibhiographique un eversal المطبوعة و يعرف باسم 

عمى ليذا فقد حصل المعيد  وين تنىنري الفو البمجيكيان بول أوتميو و د بدأىا الخطة التي كان ق

 1رتياجات الكشاف البطاقي المنتظحتعديميا لكي تفي باتصريح من ديوي بتوسيع خطتو و 

 بالفرنسية و عرفت باسم 1905نشرت الطبعة األولى الكاممة في و     

                                                           
ورات ش، عمان، منلتوثيق، التكشيف، األرشيفا ات و التوثيق، الفيرسة، التصنيف،المعالجة الفنية لممعمومالعمد،  ياليان  1

 149ص  ،1985 ،جمعية المكتبات األردنية



 الفصل الثاني                                                           التصنيف تاريخه و نظمه
 

 

87 

manuel du repertoire bibliographique universel   تفريع  30000.و يحتوي عمى   

لفرنسية الثانية خالل الفترة طبعتو ا مدخل و ظيرت 38000ىجائي حوالي  و لو كشاف

يحتوي عمى  classification decirnale universelle (udc)تحت عنوان  1933 1927

 dejinnal اكتممت الطبعة الثالثة باأللمانية بعنوان  1952تفريع و في عام  70000

klassifkation  بعنوان  1936و في عشر مجمدات و الطبعة الرابعة باإلنجميزية صدرت عام

BSI000 universal decirnal classification (udc)  س البريطاني ي.و تولى معيد التقي

 بمختمف المغات  طبعات  إصدار ىبعد ذلك توالو طبعة التي لم تكتمل ىذه ال إصدارمسؤولية 

 كما يمي :وىي 

 و لم تكتمل بعد . 1940الطبعة الخامسة بالفرنسية عام  1

 و لم تكتمل بعد 1951الطبعة السادسة باليابانية عام  2

 و لم تكتمل بعد 1955الطبعة السابعة باالسبانية  3

 و لم تكتمل بعد 1956الطبعة الثامنة باأللمانية عام  4

 لغة كالتشكيمية  23ة في مختصر  يا صدرت طبعات التي  الطبعة الكاممة إلىباإلضافة 

 ليابانية ويدية والبرتغالية و السالفنمندية واإليطالية والبولندية والرومانية واالسبانية و و   ةاليولنديو 

 1961.1صدرت عام من أشير ىذه الطبعات المختصرة الطبعة الثالثة باالنجميزيةو 

  

                                                           
 173ص.ص ،1998الممك فيد الوطنية ، تبة ، مك، الرياضالتصنيف بين النظرية و التطبيقمحمود أحمد ايتم،   1
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كما صدرت بعض الطبعات الخاصة التي تعطي موضوعا أو ميدانا خاصا مثل : التربية 

من طرف  1971العربية في  إلىالتعميم و الطبعة الخاصة بالتربية ىي الوحيدة التي ترجمت و 

  1قسم التوثيق

 مبادئ التصنيف العشري العالمي : 2-2

 عمى المبادئ التالية :العشري العالمي بني التصنيف 

 ميوغرافي العالمي( بتصنيف لتنظيم فيرس موحد )الفيرس البي إعداد -

 تصنيف ديوي بشكل عام  إتباع -

 تصنيف متناسق يغطي جميع فروع المعرفة ومن ىنا جاءت صفة عالمي إعداد -

 استخدام النظام العشري لتفريع الموضوعات من أصوليا -

 : الجداول الرئيسية

لتصنيف ديوي العشري، مع تعديالت جوىرية في يعتبر التصنيف العشري العالمي توسعة 

بعضيا ق ترميز مختمفة و ربط الموضوعات عات و استخدام مصطمحات جديدة و طر يالتفر 

لمداللة عمى األقسام الرئيسية بدون االلتزام بأال يقل  9- 0البعض كما استخدم األصول الرقمية 

مما اكتسب النظام مرونة كبيرة أصل كل رقم من ثالث خانات كما ىو الحال في نظام ديوي 

 في استيعاب أوجو معالجة الموضوع المختمفة .

 األقسام الرئيسية العشرة ) األصول( و ىي :

                                                           
1
  

 174 صمرجع سبق ذكره، محمود أحمد ايتم،   1
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  المعارف العامة  0     

 الفمسفة ، عمم النفس 1

 الديانات  2    

 العموم االجتماعية 3

 غير مستخدم 4

 ة تالعموم البح 5

 العموم التطبيقية  التكنولوجيا 6

 الفنون الجميمة ، الترفيو، الرياضة  7

 آداب المغات  8

 1، التاريخ التراجمالجغرافيا،  9

 : الجداول المساعدة 

 لقد أرفق مع جداول التصنيف الرئيسية مجموعة من الجداول المساعدة ىي:

 عالمات العالقات : -

 52+53عالمة الجمع )+( تستخدم ىذه العالمة مثال :عمم الفمك و الفيزياء 

                                                           
، ص 2005 ،التوزيعو  نشر ي العممية لمر اليازو  ردا فمسطين، ،مكتبة األطفالو دليل المكتبة العامة  ،إتيم أحمد محمود  1

340 . 
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 لمربط بين فروع الموضوع الواحد وفي ىذه الحالة ةالشرطة المائمة )/( تستخدم ىذه العالم -
يذكر التفريع األول و التفريع األخير فقط، و تربط بينيما الشرطة المائمة مثال: كل فروع 

 . 628/624اليندسة المدنية 

الشارح): (تستخدم لمتعبير عن عالقة بين موضوعين عولجا بطريقة متساوية وقد تفصل  -

، 7:  297 + 18عن عالمة الجمع )+( مثال: تأثير القرآن الكريم عمى األدب العربي :

892 

وفتان )] [( تستخدم لمتعبير عن عالقة تبعية موضوع لموضوع ثاني مثل قالقوسان المع -

 .63[ 31اإلحصاء في الزراعة ]

عالمة يساوي )=( تستخدم لتمثيل المغة التي كتبت بيا الوثيقة .مثال : معجم في  -

 61=20لتكنولوجيا بالمغة األلمانية ا

  يمات نفس الوظائف التي تؤدييا في تصنيف تؤدي ىذه التقس (90/91) ميةالتقسيمات الشك

  باستثناء  العشري

 غير مستخدم . (01)

 الكتب بصفة عامة . (02)

 1.الموسوعاتالمعاجم  (03)

 

                                                           
       ، الفيرسة ،ز المعمومات، التزويدكالمكتبات و مراجراءات الفنية في اإل ،إبراىيم أمين الورغي ،حسن صالح عبد اهلل 1

  . 321، ص 1999مؤسسة الوراقة،  ،عمان
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 المقاالت،التقارير، الرسائل الجامعية  (04)   

 المسمسالت ،الدوريات )الجرائد ،المجالت،الكتب السنوية(.(05)   

 مطبوعات المنظمات و الجامعات و الييئات و المؤسسات .(06)  

 الكتب الدراسية .(07)  

 المتنوعات،المجموعات .(08)  

 القانونية .المعاجم التاريخية و (09)  

  62( 02مثال: دائرة معارف في اليندسة )   

 9الموضوعات دون استخدام الرقم  إلى: تضاف رموز األماكن بين ىاللين )(  جداول األماكن

ف ديوي مثل صناعة النسيج في نيصتمثمما ىو متبع في  ،لمداللة عمى التقسيم الجغرافي

 و ىذه بعض التقسيمات الجغرافية  677( 532المممكة العربية السعودية )1

 إفريقيا( 6)

 شمال إفريقيا 21

 151ليبيا  612

 

                                                           
    322، مرجع سبق ذكره، صإبراىيم أمين الورغي ،حسن صالح عبد اهلل 1
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[ العصور 19: التعبير عن التقسيم الزمني بكل دقة مثل القرن التاسع عشر ]التقسيمات الزمنية

 / 19الحديثة 

 التقسيمات اليجائية :

/ استخدام حروف اليجاء : يمكن استخدام الحروف االستياللية أو األسماء ) أشخاص، 1

 . 92الحكيم  92( بعد أرقام التصنيف محصورة أو غير المحصورة بين ىاللين مثل ح _ األماكن

 :تقسيمات وجيات النظر 

لتجميع صغيرين حيث تستخدم وجيات النظر  00األرقام الرئيسة بواسطة  إلىيمكن إضافتيا 

المواد التي تمبي حاجات خاصة لممنظمة أو المؤسسة أو الشركة و فيما يمي عرض ليذه 

 : باختصارالتقسيمات 

 النظريات ، التجارب . 001

 اإلنتاج. 002

 وجية النظر االقتصادية و المالية . 003

 التشغيل و الصيانة. 004

 التجييزات و المعدات . 005
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 المكان و الموقع. 006

 الموظفون. 007

 التنظيم و اإلدارة. 008

 العالقات العامة. 009

العميا )؛( مثال عن الشرطة  التقسيمات المساعدة الخاصة أو التقسيمات التحميمية الخاصة :

 1النثر األدبي . 8-3األدب  8القصيرة . 

 مزايا و عيوب التصنيف العشري العالمي : 2-3-

 المزايا : 3-1

 اآللي لو . االستخداميساعد عمى إمكانية  تركيبو -

 مرونة التصنيف تفوق أي نظام آخر. -

 الترقيم و الرموز التي تستخدم في التصنيف غير معقدة و سيمة التذكر. -

 المتخصصة. لالحتياجاتمالئمة تطبيق النظام  -

 رعاية اإلتحاد الدولي لمتوثيق ليذا التصنيف يعطيو طابعا دوليا غير محيز. -

 في جميع أنحاء العالم و استخدام كثير من مراكز التوثيق لو . استخداموانتشار  -

صدور الطبعة الخاصة بموضوعات اإلدارة و التوسع الكبير فييا و استمرار المراجعة  -

 المستمرة يساعد عمى التطبيق في أي مركز توثيق.
                                                           

 325-323مرجع سبق ذكره، ص ،إبراىيم أمين الورغي ،حسن صالح عبد اهلل 1
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 ي التصنيف .الكشافات اليجائية لمموضوعات في الطبعة المختصرة ولقسم اإلدارة تساعد ف -

 العيوب : 3-2

 الطول الكبير ألرقام التصنيف نتيجة التخصص المتعمق و استخدام األرقام اإلضافية*

 الموضوعات التي تتصل باإلدارة توجد في أقسام متباعدة مع بعضيا البعض *

ة و التطبيقية نتيجة تبني نظام ديوي مما نشأ عنو الفصل بين تالفصل بين قسمي العموم البح*

 ميائية.يمياء و التكنولوجيا الكيموضوعات وثيقة الصمة مثل : الك

لعدم المالي الكافي كمل يفتقر النظام إلى إلشراف المركزي  طبعاتو البطء الشديد في صدور*

 الموحد عمى عممية التحرير و المراجعة و التنقيح و النشر بسبب نقص الموارد المالية مما يؤدي 

 1 .  بين األرقام الصحيحة و متابعة التطورات المعرفية المناسبة المتزايدةإلى تضارب ال مفر منو 

 تصنيف مكتبة الكونغرس وتصنيف البيميوغرافي : -2   

 تصنيف مكتبة الكونغرس : 1 -2

 تعريف تصنيف مكتبة الكونغرس :  2-1-1

تضرب خطة تصنيف مكتبة الكونغرس بجذورىا في أعماق التاريخ فعمى مدى قرنين من 

 1800الزمان نشأت ىذه الخطة و تطورت و مرت بمراحل تاريخية عديدة فمنذ تأسيسيا عام 

في واشنطن كمكتبة برلمانية مخصصة لخدمة أعضاء الكونغرس األمريكي و كانت تحتوي 

                                                           
 اإلسكندرية، دار الثقافة العممية، ،التصنيف الحديثة في المكتبات و األرشيفات المتخصصةنظم  ،أبو الفتوح حامد عودة  1

 . 106-105ص.ص  ،2002
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 إلىابا إلى أن وصمت في أوائل القرن الحادي و العشرين كت 740عمى بعض مئات من المواد 

مميون خريطة  5مميون مادة سمعية  3مميون كتاب  30مميون قطعة حوالي  130ما يقرب من 

 مميون صورة فوتوغرافية 120مميون مخطوط ووثيقة مخطوط  20مميون مادة بصري  140

بة بتطورات كبيرة و أحداث جسيمة فقد غيرىا من المواد و بين ىذا التاريخ و ذلك مرت المكتو  

ثم تعرضت لحريقين آخرين األول  1814احترقت عدة مرات أحرقيا الجيش البريطاني عام 

 الذي أتت فيو النيران عمى ثمثي مقتنيات الكتبة. 1851و الثاني عام  1825عام 

كتابا من  740و نمو المجموعات فقد بدأت المكتبة بحوالي  االقتناءو عمى مستوى التزويد و 

كتابا الذي وافق الكونغرس  6487مرورا بمجموعة جيفرسون  1801مجالت كادل و يفز عام 

 82.000 إلىكانت قد وصمت المجموعة  ريكيفي نياية الحرب األىمية األم عمى شرائط و

ر دانيات قفزة ىائمة بسبب نجاحو استصالمقتكتابا ثم جادت فترة رئاسة سبوفورد التي قفزت فيو 

قانون تحصل بموجبو المكتبة عمى نسخ مجانية من سجل وقائع الكونغرس وكل ما يصدر عنو 

ج عنو جاءت فترة إدارة ىربرت المؤسسات العممية مما نت إحدىاتفاقا لتبادل المطبوعات مع 

مة المميونات ،ومن ذلك التاريخ بدأت رحام التي تعددت فييا المقتنيات حاجز المميون كتاب تنبو 

وعمى مستوى األداء اإلداري و الفني فقد توالى عمى إدارتيا العديد من في مكتبة الكونغرس 

 1س جيفرسون" كأول أمين مكتبة لمكتبة الكونغرس االشخصيات ابتدأ من "توم

                                                           
 ،القاىرة، الوجيز في تصنيف مكتبة الكونجرس، األسس و المبادئ الخطة لمدارسين و المبتدئينعوض العايدي،  محمد  1

  17، ص.ص 2013نشر و التوزيع، مركز الكتاب لم
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ء من بعده و "جورج واترسون " ومن بعده " جون راسل يونج" " ىربرت بوتنام "، ثم جا

ي يعتبر أول رئيس لمكتبة " ثم "كوينس ممفورد" الذ نزأرشيبالدماكميش " ثم "لوثر أيفا"

" وغيرىم من األمناء و المدير نو تانييل بروتسين" ثم "جيمس بيمنجومن بعده جاء" دس الكونغر 

كتبة و خاصة منيم بصمتو المميزة في إدارة و تطوير المبين األكفاء و الذي كان لكل واحد 

مر بدوره بعدة مراحل ،وقد بدأت المرحمة  الذي المكتبة ي لمجموعاتفنناحية اإلعداد الممن 

" وغيرىم من األمناء و المدير بين نو تانييل بروتسين" ثم "جيمس بيمنجومن بعده جاء" د الباكرة

كتبة و خاصة من األكفاء و الذي كان لكل واحد منيم بصمتو المميزة في إدارة و تطوير الم

 مر بدوره بعدة مراحل ،وقد بدأت المرحمة الباكرة الذي ي لمجموعات المكتبةفنناحية اإلعداد الم

      في ترتيب المجموعات بتصنيفيا طبقا لحجم الكتاب، فيناك حجم الربع و حجم الثمن، ثم    

في أدخمت المكتبة نظاما جديدا لترتيب المجموعات وىو نظام الترتيب طبقا لرقم التسجيل و إضافة 

قسما  18 إلىم ثم اعتماد الترتيب الموضوعي لممجموعات الذي يعتمد عمى تقسيميا 1812عام 

سا أسا المأخوذو ين في فيالدلفيا مموضوعيا وىو الترتيب نفسو الذي كان مستخدما في مكتبة فرانك

 1بيكون" من نظام تصنيف "فرانسيس

الفيارس ات اعتبار من بداية القرن العشرين الذي بدأت فيو مكتبة الكونغرس استخدام بطاقو 

 إلىالبطاقية و الذي استمر قرنا كامال و التي انتشرت بدورىا في كل المكتبات األمريكية ثم انتقمت 

طمبيا التوفر المكتبات التي ت إلىمعظم دول العالم و بدأ أيضا برنامج إتاحة و بيع ىذه البطاقات 

مشروع  إلىعناء إعداد بطاقات فيرسة الكتب، ثم تطورت األمور وصوال عمى نفسيا تكاليف و 

عن  "مارك" أو الفيرسة اآللية الذي تتيح أشرطة محسبة تحمل البيانات الكاممة عن الكتب بديال
                                                           

 18محمد عوض العايدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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إلغاء الفيارس البطاقية ليحل محميا الفيارس اإللكترونية  إلىالبطاقات المطبوعة و ىو ما أدى 

خطوة البداية الحقيقية الستخدام التكنولوجيا في كافة العمميات من كانت ىذه المحسبة ، كما 

 1و اختزان و استرجاع و كذلك النقل اإللكتروني لممعمومات.  اختيار

 البناء العام لتصنيف مكتبة الكونجرس:الهيكل و  2-1-2

شكل البناء العام لتصنيف مكتبة الكونجرس من تسعة و عشرين جدوال أو قائمة مستقمة تضم تي

جانب  إلىممحقين لمكشاف و الرتب و الشعب  إلىواحدا و عشرين قسما رئيسيا باإلضافة 

مخطط لقسم القانون و مخطط آخر لكافة األقسام و بذلك يكون إجمالي عدد المجمدات ثالثا 

عدد من الشعب و الفروع غير  إلىثالثين مجمدا، و ينقسم كل قسم من األقسام الرئيسية و 

مكونات كل قسم و شعبة وما تحتويو من جزئيات دقيقة ومن و ألن متروك لطبيعة  العدد محددة

في بنائو العام عمم تصنيف "كتر" الموسع لذلك  ن تصنيف مكتبة الكونجرس قد اعتمدأالواضح 

نجد أن ترتيب األقسام الرئيسية في تصنيف الكونجرس يتشابو مع الترتيب الوارد في تصنيف 

 البسيطة و األقسام الرئيسة ىي: االختالفات"كتر" مع بعض 

   - A .األعمال العامة   

    - Bوعمم النفس .الفمسفة   1ج  

B-  الدين  2ج 

 - C . العموم المساعدة لمتاريخ 

                                                           
 25، ص1971، القاىرة، دار غريب لمطباعة،تصنيف مكتبة الكونغرس موجز إرشادي ونماذج تطبيقية، جون فيميب 1
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 -D . التاريخ العام وتاريخ العالم القديم 

 - F E التاريخ األمريكي 

 - G روبولوجيا ، الترفيو.ت، الخرائط ، األنالجغرافيا 

     - H . العموم االجتماعية   

    - J . العموم السياسية 

k-  .القانون 

L-  . التربية و التعميم 

 M -     الموسيقى   . 

-      N . الفنون الجميمة 

     - P .المغات و اآلداب 

 - Q ) العموم ) الطبيعية  

 R -   ةالصيدلالطب و  

  -  S  1.الزراعة  

 
                                                           

 ،لمنشر و التوزيع  دار الثقافة ،، القاىرةيممع دليل ،الفيرسة و التصنيف بخطة مكتبة الكونجرسىناء السيد السرجاني،  1
 49ص  ،(د.ت)
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  - T العموم التطبيقية التكنولوجيا    

 - U . العموم العسكريةV العموم البحرية     

- Z 1البيميوجغرافيا و عمم المكتبات        

 فرعية كالتالي : إلى أقسام و ينقسم كل قسم رئيسي من ىذه األقسام

 Q. العموم الطبيعية 

 QA. الرياضيات 

 QB.الفمك 

QC .الفيزياء 

  QD.الكيمياء 

 QE.الجيولوجيا 

 QH.التاريخ الطبيعي و عمم األحياء 

 QK.عمم النباتات 

 QL.عمم الحيوان 

 QM.التشريح البشري 

 QP.عمم وظائف األعضاء الفيزيولوجية 
                                                           

 50ص مرجع سبق ذكره،  ىناء السيد السرجاني، 1
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QR عمم األحياء الدقيقة   

 شعب كالتالي : إلىوتنقسم ىذه األقسام الفرعية 

 QD1-9999. الكيمياء 

 الكيمياء عموميات.1-95 

 الكيمياء التحميمية.71-142

 الكيمياء غير العضوية.146-197

 الكيمياء العضوية.241-441

 الكيمياء الحيوية.415-436

 الكيمياء الفيزيائية و النظرية.450-801

  الكيمياء اإلشعاعية.625-655

  الكيمياء الضوئية.701-731

  عمم البمورات.901-999

 1و بتحميل األقسام  9999-1تفريعات أصغر باستخدام األرقام  إلىو يمكن تقسيم ىذه الشعب 

                                                           
،  2007،دار الثقافة العممية،(د.م)،طة قياسيةمكتبة الكونغرس دراسة تأصيمية وخ تصنيف ،شعبان عبد العزيز خميفة  1
  81ص
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ثالث مجاالت موضوعية وىي مجال األعمال العامة  ىإلالواردة سابقا و يمكن تقسيميا الرئيسية 

( و مجال b-p( و مجال العموم اإلنسانية و االجتماعية )a-zو عمم المكتبات ) الببميوجرافياو 

عمى الحكومة  االعتداءHV-6254( و عمى سبيل المثال Q-Vالعموم الطبيعية و التطبيقية )

HV-6273/ األعمال الوطنية العامة/HV-6278الحكام . اغتيال 

 ومن المعروف أن الخطة بكامميا قد أعدت عمى مدى قرنين من الزمن و استغرق إصدارىا 

و من المعروف أيضا أنو ال توجد طبعة  1899-1974نشرىا حوالي خمسة و سبعين عاما من و 

مقننة تجمع كل أقسام التصنيف ، وذلك ألن كل قسم من األقسام قد صدر منفصال و منفردا عن 

درجة اعتباره سمسمة من التصنيفات المتخصصة، صدرت من مجمدات  إلىم األخرى األقسا

منفصمة ،و يتفاوت حجم كل مجمد من ىذه المجمدات ما بين كبيرة و صغيرة طبقا لطبيعة كل قسم 

صفحة( و أكبرىا  80وما يندرج تحتو من شعب و فروع أصغرىا مجمد األعمال العامة ) حوالي 

صفحة( و تتشابو الجداول أو القوائم من حيث اإلخراج و الشكل  824عية )مجمد العموم االجتما

 عمى: االحتواءحدود بعيدة من حيث  إلىالخارجي و الداخمي 

  ميوغرافية األساسية .بصفحة عنوان تحتوي عمى المعمومات و البيانات البي

مالحظات موجزة مقدمة أو تمييد تحتوي عمى تواريخ الطبعات و اإلصدارات و المراجعات و  -1

 1 عن المجال الموضوعي.
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 موجز مختصر لألقسام الفرعية األولية . -2

 القوائم المفصمة تفصيال كامال بالشعب و التفريعات -3

الجداول األساسية و تضم القوائم الحصرية ألرقام التصنيف و التقسيمات الوجية و الشكمية  -4

 الجغرافية و التاريخية .و 

  .وجودىا و الكشاف اليجائي التفصيمي إن وجدالجداول المساعدة في حالة 

صفحات اإلضافات أو التغيرات التي أعدت بعد صدور الطبعة و ليس بالضرورة أن تضم كل 

 1جداول مساعدة أو حتى كشافات. عمى المجمدات و العناصر السابقة فبعضيا ال يحتوي 

 : مبادئ و خصائص تصنيف مكتبة الكونجرس 2-1-3-

/ كان اليدف األساسي الذي صمم تصنيف الكونجرس من أجمو ىو خدمة أعضاء الكونجرس 1

بالتالي اعتمد التصنيف عمم المجموعات و المقتنيات الموجودة داخل المكتبة وىو ما يسمى بالبند و 

األدبي الذي تأثر بطبيعة ىذه المقتنيات من حيث الموضوعات و الفترات الزمنية و المناطق التي 

 اوليا فضال عن التأثير الواضح في تكوين األقسام الرئيسية وما يتبعيا من فروع .تن

/ يعتبر تصنيف مكتبة الكونجرس تصنيفا حصريا و ليس تحميميا تركيبيا و لم يؤسس عمم نظام 2

 فمسفي نظري لتصنيف المعرفة البشرية و يتبع التسمسل المنطقي و العممي لممجالت الموضوعية .

صنيف الكونجرس وضع من أجل مكتبة واحدة تقدم خدمات معينة لفئة محددة من / تصميم ت3

المستخدمين ولم يكن متوقعا أن يتطور التصنيف ليستخدم في مكتبات أخرى قد ال تتفق مع أىداف 

 وظيفة مكتبة الكونجرس .
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ن / اإلفراط في استخدام الترتيب اليجائي في ترتيب الموضوعات و التي تناقض في كثير م4

 1األحيان مع التصنيف العممي في تسمسل و تتابع األقسام الفرعية و عالقتيا باألقسام الرئيسية .

 التصنيف بالترتيب الزمني لألحداث التاريخية وىو مبدأ يحمد لو. التزام/ 5

 فية .الترتيب اليجائي لمتقسيمات المعر التصنيف ب التزام/ 6

يا و التاريخ عمى عكس ما نجده في تصنيف ديوي / فصل تصنيف الكونجرس بين قسمي الجغراف7

 العشري الذي وردت فيو الجغرافيا و الرحالت مع قسم التاريخ.

/ جمع التصنيف بين المغات و اآلداب معا في قسم واحد نظرا لمتشابو و اإلرتباط الوثيق بينيما 8

 عمى عكس ما نجده في تصنيف ديوي العشري .

عمم البيميوغرافيا و عموم المكتبات عن قسم األعمال العامة / فصل تصنيف الكونجرس بين 9

  )العموميات( عمى عكس ما نجده في تصنيف ديوي العشرين الذي جمع بينيما.

  / اإلفراط في التخصيص و التفصيل بدرجة كبيرة و إبراء جزئيات موضوعية دقيقة مما أدى10

 2 إلى طول أرقام التصنيف

 

 

                                                           
 .20 محمد عوض العايدي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 30جون فيميب، مرجع سبيق ذكره، ص  2
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 يف مكتبة الكونغرسمزايا و عيوب تصن 2-1-4-

 مزايا تصنيف مكتبة الكونغرس: 2-1-4-1

كز تصنيف مكتبة الكونغرس عمى السند األدبي المتمثل في حجم المقتنيات اليائمة تير  -1

الموجودة بالمكتبة مما يجعمو قادرا عمى استيعاب المشكالت العممية التي تواجو المصنفين 

دقيقة  قادرة عمى استيعاب أدق يمتاز تصنيف مكتبة الكونغرس بتوفير تفصيالت 

 الموضوعات .

توفير أرقام أكثر من غيره من التصنيفات األخرى لمعموم العربية و اإلسالمية مما يشجع  -2

المكتبات العربية و اإلسالمية عمى استخدامو لما يوفره من دقة و مرونة عند تصنيف ىذه 

 الموضوعات .

 اء تغيرات جذرية في الخطة .ثبات األرقام الرئيسية و الفرعية و عدم إجر  -3

قيام المجان المتخصصة بمراجعة األقسام الرئيسية و الفرعية من وقت آلخر لضمان مرونة  -4

 النظام و استيعاب لمموضوعات الجديدة إذا لزم األمر ذلك .

التحديث المستمر لمخطة من خالل إصدار قوائم إضافات فصمية جديدة أو مالحق أو  -5

 بعة إلكترونية عمى أقراص مدمجة .تركيمات ،كذلك إصدار ط

 : عيوب تصنيف مكتبة الكونغرس 2-1-4-2

األساس الفمسفي النظري مما أثر ذلك عمى منطقية  إلىتصنيف مكتبة الكونغرس  قارافت -1

 تقسيم األقسام الرئيسية و الفرعية .
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كامل عدم وجود كشاف نسبي لمربط بين الموضوعات ذات األوجو المتشابية و المشتتة في  -2

 الخطة.

تقييد حرية المصنف في تركيب أرقام تصنيف بعض الموضوعات ذات العالقات المركبة  -3

 1ألن الخطة ىي في األساس خطة حصرية و ليست تركيبية.

 التصنيف البيميوغرافي : 2-2

 تعريف التصنيف البيميوغرافي : 2-1

تبة كمية مدينة ( عمل أمينا لمك1870-1955)heny evelyn bliss وضعو ىنري إيفمين 

عاما من وضعو بعكس ديوي الذي نشر نظامو  ثالثيننيويورك و لكنو لم ينشره إال بعد 

-1940ميوغرافي في أربعة مجمدات بين عامي بو قد نشر التصنيف البي اكتمالوالعشري فور 

 تحت عنوان  1935كما أن الييكل العام لمتصنيف نشر في مجمد واحد عام  1953

asystem of bibliographic classification فصدرت  1976و قد أعيد نشره في عام

يحتوي و ثالثة أقسام موضوعية من األقسام الثمانية عشر التي يشمميا التصنيف مع المجمد 

عمى المقدمة ، وقد أعيد بناء كل فصل و لكن البناء األساسي لم يمس و قد أعطى الطبعة 

 bliss الخطة غالبا باسم إلىو يشار   butterworth نشرتياو   jack mills الجديدة

classification   و قد نشرت جمعية المكتبات المدرسية البريطانية طبعة معدلة ليذا

 the abridged bliss م تحت عنوان1928في المكتبة المدرسية عام  لالستخدامالتصنيف ، 

classification the bibhiographic classification of henry bliss   التي تيتم
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بالبساطة و تخدم عرض ترتيب الكتب عمى الرفوف أما الطبعة الثانية فيي تيتم أساسا 

بالتحميل الوجيي بمجرد نظرية بل باعتباره األساس الوحيد األصيل و المنيجي لتصنيف 

 1المكتبات و المعمومات .

سنة و بالتالي  15جعة النظام لمدة توقفت مرا 1955أنو بعد وفاتو  إلىكما تجرد اإلشارة 

 توقفت عدة مكتبات عن استخدام ىذا النظام.

الصطالح العممي لأىم جزء في خطة التصنيف ىو ترتيب األقسام األساسية و الفروع طبعا  إن

 مالمعرفة و بمعنى آخر فان األقساو الثقافي، و كذلك االحتياجات الثقافية في جميع فروع 

س ار الترتيب الذي يألفو الباحث و الديجب أن ترتب المعرفة المسجمة بنفس و الجداول و 

المتخصص في فرع من فروع المعرفة و كمما عكس التصنيف المكتبي ىذا االصطالح كمما 

 كان ىذا التصنيف كاف و مرن ، و يعتمد ترتيب األقسام عمى ثالثة مبادئ رئيسية ىي :

 مة.االنتظام أي انتظام الموضوعات المتص -1

 التبعية أي تبعية الخاص لمعام. -2

 . التدرج أي التخصص -3

ىو وضع المعمومات ذات القرابة الشديدة في تقارب في التتابع  االنتظامميس بمبدأ يعني بو 

 ظم مع الكيمياء و عمم األمراض النباتات .تنف فالتكنولوجيا الكيماوية مثال تالمصن

                                                           
 . 54، ص1993 ،ن(.اإلسكندرية، )د  ،شرح نظم التصنيف بالمكتبات ،عبد الفتاح مراد   1
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و مبدأ التبعية وضع الموضوعات ذات القرابة طبقا لمبدأ تناقض المشمول حتى يمكن أن يتبع 

 إلىالموضوع العام بالموضوع األكثر تخصصا أما التدرج طبقا لمتخصص أي التقدم من العام 

الخاص ، فيعني أن التعميمات و القوانين الخاصة بكل عمم عام ىي صحيحة لحد ما فييا 

 المتخصصة .يختص بالعموم 

 : الهيكل العام لمتصنيف البيميوغرافي 2-2

لمتجزيئات  9/1قسم أمامي من  إلىباإلضافة ALZ قسما رئيسا من  26يتكون النظام من 

 الشكمية التي يمكن تطبيقيا في كل أقسام النظام و ىو عمى النحو التالي :

A- . الفمسفة العموم العامة 

B- . الفيزياء 

C- . الكيمياء 

D- . الفمك 

E- . البيولوجيا 

F- . عمم النبات 

G- الحيوان 

H- . )األنثروبولوجيا ) اإلنسان 

I- . السيكولوجيا  

J- . 1 الثقافة 

                                                           
1
 260ص،1982مكتبة غريب،  ، القاىرة، النظرية و تطبيقاتيا العمميةنظم التصنيف الحديثة في المكتبات أسيا ج،ممز،  
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K- . العموم االجتماعية 

 L-O. التاريخ و االجتماع و االقتصاد 

 P و األخالق . اإلليياتالدين و 

 R العموم السياسية S. القانون 

 T. االقتصاد 

 U. الفنون التطبيقية 

 Vالفنون الجميمة . 

 W-Y. األدب و المغة 

 Z. البيميوجرافيا و المكتبات 

و قد استخدم األقسام الرقمية السابقة التي تتقدم الفصول الرئيسية و ىي تشمل الموضوعات التي 

أن يوضع قبل  9-1تضغط عمى باقي خطط التصنيف في العموميات ، كما يمكن ألي رقم من 

 . 6A2Jكنولوجيا العامة رقم أي قسم فمثال سيكون رقم دورية في الت

 دوريات  6وىذا رقم يعني 

A2J تكنولوجيا عامة 

 مثال آخر : مبادئ اإلنتاج المسرحي ألعمال شكسبير .

 1.ىو قسم مخصص لشكسبير  YFحيث أن 

                                                           
1
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Y األدب 

YF شكسبير 

I  اإلنتاج المسرحي 

YFI اإلنتاج المسرحي الشكسبيري   

 الرمز عند بميس :

لقد كان لدى العالم بيميس وجيات نظر قوية عن الرمز و قام بنقد الخطط األخرى مثل 

 االختصارتصنيف الكولون لرانجا ناثان و ذلك لتعقد الرمز المعبر عن التصنيف، و كان يعتقد أن 

يع و قد اختار ىو خاصية ىامة لمرمز و قام بوضع نظام لمرموز ال يحتاج ألكثر من ثالثة مواض

حرف و أضاف ليذه الحروف  26محروف الكبيرة و استخدام جميع الحروف لم الرئيسية لألقسا

 ى،لو كما استخدم األرقام أيضا لمتفريعات العامة في الخطة األ 9-1األقسام الرقمية األمامية من 

ذلك لمداللة عمى عالقة المراحل و  كما اختار لمتفريعات المكانية الحروف الصغيرة ، وبالت

و يالحظ ىنا أن مبدأ الفعل الرجعي لمرمز ىو أمر بسيط و يسمح  اليوامشالمستخدمة فقط في 

 1 .بإسقاط حرفين في الوجو الثانوي عندما تكون ىذه الحروف ىي نفسيا في الوجو األول
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 مزايا و عيوب تصنيف البيميوغرافي : 2-3

 البيميوغرافي :مزايا التصنيف  2-3-1

لألقسام الرئيسية يتفوق عمى أي خطة تصنيف عامة موجودة حاليا  وذلك  نظام ترتيبي متكامل -1

 من حيث معاونة الباحث لمحصول عمى المعمومات .

داخل ىذه األقسام الرئيسية يتوفر ترتيب ذو معاونة فصول لمباحثين معتمدا عمى مبادئ  -2

 ترتيب الصف .النظام  منتظمة و متوقعة بالنسبة لالستشياد و

بدرجة خاصة مع  الءمالجارية لمتخصيص ،كما أنو يت رمز يستوعب بطريقة كاممة لممتطمبات -3

 استمرارية و تطور الخطة .

 رمز يتميز باالختصار و البساطة أمام ما يحققو من مزايا أخرى . -4

ات العممية دقيق و منظم لمغاية ،بحيث يكمل القواعد المفصمة و الواضحة لمتطبيق A-Zكشاف  -5

 لنظام بسيطا من ناحية االستخدام و التطبيق .او التي يجب أن تجعل 

 ى،حيث يستطيع المستفيد أن يشتري الخطة كميا ،و أن يحصل عم ءنظام ينشر في أجزا -6

 األقسام التي يحتاجيا فقط 

 1صيانة و متابعة.يتوفر لو خدمة  -7

 

 

                                                           
 الرياض، دار المريخ  ،التصنيف، فمسفتو و تاريخو، نظريتة و تطبيقاتو العممية ،محمد فتحي عبد اليادي ،بدر أنو أحمد  1
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 عيوب التصنيف البيميوغرافي : 2-3-2

ميوغرافي يعزفون عن إعادة تصنيف قطاعات ضخمة ب/ المستخدمون الحاليون لمتصنيف البي1

من مقتنياتيم طبقا لمطبعة الثانية عمى الرغم من البيانات السميمة الخاصة بأن تركيب 

 لمستقبمية اليسيرة .التصنيف في ىذه الطبعة سيسيل عمييم المتابعة ا

ميوغرافي في طبعتو األولى أن الطبعة الثانية ب/ يرى العديد من المستخدمين لمتصنيف البي2

فا جديدا كما تمثل تصنيفا جديدا و عاما مع تحيز بريطاني ، و عمى الرغم من أنو ليس تصني

إحساس التجديد كبير، و لعل المشكمة ىنا تكمل في الطبعة األولى لم يتوفر  يؤكد "ميمز" إال أن

 ليا سياسة مراجعة كافية .

اإلحباط  إلىأدى  دميوغرافي في طبعتو الثانية قب/ تأخير طباعة أجزاء التصنيف البي3

من جماعات صغيرة من المكتبات  اتتمويل الخطة قد جاء عن طريق إعانخصوصا و أن 

 الميتمة .

 سام المختمفة مرتبطة ببعضيا / عمى الرغم من صحة قرار النشر في أجزاء إال أن األق4

 بالضرورة .

 لتولي مراجعة و متابعة التصنيف  / ليس ىناك ىيئة أو جماعة مستمرة في أفراد متفرعين5

 مة في استمرارية الدعم و التمويلفكل العاممين في ىذا النشاط من المتطوعين أي ىناك مشك

 تصنيف مكتبة الكونغرس. إلىميس / بعض المكتبات تحولت من تصنيف ب6
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/ ىناك مشكمة حقيقية بالنسبة لمرمز فعمى الرغم من قصر الرمز أمام ما يعبر عنو إال أنو 7

عن مبدأ  ليس قصيرا بما فيو الكفاية بالنسبة لموضوعات عديدة فضال عن أن الرمز ال يعبر

تبع ذلك من مشكالت تتعمق بترتيب الكتب عمى بما يست  HIERARCHICALاليرمية 

ه الفكرة الرفوف ،و استخدام التصنيف في الفيرس المصنف، إال أن ميمز يدافع عمى عكس ىذ

 بجيد قميل . ألوجيي ترترتيبو مثل كيمكن أن يعاد من أقسامو  حيث يؤكد أن كل واحد 

و مع تسجيالت الفيرسة المقروءة  ميوغرافيا الوطنية البريطانيةب/ مشكمة موضع الخطة مع البي8

لة فيرسة كاوقت عند قبول تسجيمو مصنفة من و آليا )مارك( وما يستتبع ذلك من توفير لم

 1مركزية فضال عن الخطوات المتقدمة التي تحرزىا المكتبة لعممياتيا . 

 لون و التوسعي و الموضوعي :و التصنيف الك 3-3

 لون :و تصنيف الك -3-1

 لون :و تصنيف الكتعريف  3-1-1

ان" الذي عمل مدير لمكتبة ثعالم الرياضيات اليندي "رانجانا ىو تصنيف تحميمي تركيبي قدمو

و درس عمم المكتبات في بريطانيا ،و قد نشر عدة كتب  1924جامعة مدارس باليند منذ عام 

 ىامة في التصنيف مثل :

1 pralegomenato library classification . 

2 library classification frendamentals procedure. 

                                                           
 . 193 -192مرجع سبق ذكره، ص.ص  ،محمد فتحي عبد اليدي ،بدر نورأحمد أ  1
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-1950-1939ثم ظيرت طبعات متوالية بعد ذلك في  1933األولى عام  توو نشر طبع

، تأثر رانجاناثان في ىذا المجال و أعطى اىتماما جدي بأنظمة التصنيف 1952-1957-1960

  1عناصره أو أوجيو  إلىالوجيي، و ىدف تصنيف الكولون ىو تحميل الموضوع 

 خصائص خطة تصنيف الكولون : 3-1-2

يعتمد عمى مبدأ التحميل و التركيب  إذكبيرا عن نظم التصنيف التقميدية  اختالفايختمف ىذا النظام 

دقيقة و ال يقدم أرقام تصنيف جاىزة األشياء و األفكار و تفرعاتيا  فيو ال يحصر أقسام

اص و الخصائص العامة أو األوجو و التي يمكن و ت المركبة ، و إنما يسجل فقط الخلمموضوعا

ربط أرقاميا لمتعبير بدقة عن موضوع الوثيقة و بعبارة أخرى فإن عند التصنيف العممي يحمل 

عناصره و يعطي كل عنصر في الموضوع رقمو المناسب من القوائم ثم يعاد  إلىموضوع الوثيقة 

 باستعمال عالمات الربط المناسبة . تركيب ىذه العناصر معا لتكوين رقم التصنيف المركب

 و األقسام الرئيسية ليذا النظام ىي :

Z : القسم العام 

 عالم الموضوعات تركيبيا و تطورىا .-1

 عمم المكتبات . -2

 عمم الكتاب .-3

                                                           
و التوثيق  ةالمكتبية و الوراقة البيميوغرافي،الحمقة الدراسية لمخدمات ية وزارة التعميم العالي ر الجميورية العربية السو  1
 .535، ص1976 ،دمشق، )د.ن(، و الوثائق القومية   طات العربية و الوثائقو المخطو 
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 الصحافة .-4

A. العموم الطبيعية 

 AZ. العموم الرياضية 

 B. الرياضيات 

 BZ.العموم الفيزيائية 

 C. الفيزياء 

 D.اليندسة 

 E.الكيمياء 

 F.الكيمياء التكنولوجية 

 G.عمم األحياء 

 H.عمم الجيولوجيا 

 HX.عمم المعادن 

 I. النباتات 

 J.الزراعة 

 K.الحيوان 
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 KX.عمم االقتصاد 

 L .الطب 

 LX.الصيدلة 

 M.الفنون التطبيقية 

 التجربة الروحية و التصوف.∆ 

 MZو العموم االجتماعية. اإلنسانيات 

 MZA. اإلنسانيات 

 N. الفنون الجميمة 

 O .األدب 

 P.المغويات 

 Q.الديانات 

 R.الفمسفة 

 S.عمم النفس 

 العموم االجتماعية∑

 T.التربية 
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 U.الجغرافيا 

 V.التاريخ 

 W. السياسة 

 X.االقتصاد 

 Y. عمم االجتماع 

 Z1.القانون 

ي من الجدول المذكور تقصنيف و يستإن رمز القسم األساسي المحدد ىو أول عدد في رقم ال 

 ( ىي.1مثال التالي يوضح ذلك لمجموعة )و أعاله 

 تشريح الجياز اليضمي 15الجياز اليضمي 14فيزيولوجيا اإلنسان 13التشريح 12الطب  11

 تشريح الجياز الباطني 18الطب الباطني 17فيزيولوجيا الجياز اليضمي 16

 يولوجيا الباطنيةفسال 19

( كعدد Lالقسم الرئيسي ) الطب( و يأخذ ) إلىي متنت 1موضوعات المجموعة سيولة أن و نرى ب

 رقم التصنيف الخاص بيا، إذا توقفنا في التصنيف عند ىذا الحد فسوف نجد كل الكتب  1يأول ف

نفسو ، و سوف تختمط  تحمل رقم التصنيف 1في الموضوعات المختمفة التي وردت في المجموعة 

 عمى رفوف المكتبة و ليذا فإن القسم الرئيسي الطب يجب أن يقسم أكثر من ذلك ببعضيا 

                                                           
 . 196ص  ،محمد فتحي عبد اليادي، مرجع سبق ذكره ،أحمد أنو بدر  1
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و الحقيقة أن كتابا في الطب قد يمثل  وجيين األعضاء و المشكالت و بناء عميو فإن جدول  

 L P( E)( 2p) الطب في تصنيف الكولون سيطالعنا بصياغة األوجو عمى النحو التالي :

 التالي : و يمكن تفسيرىا عمى النحو

  ) الشخصية = األعضاء( : ) الطاقة = المشكمة( ) الوجو الثاني لمشخصية ( .

إن الخطوة التالية لتصنيف ىي إحالل المصطمحات الخاصة التي تخرج بيا من الموضوع الذي 

في ىذه الحالة  1في المجموع  19الواسعة لنأخذ الموضوع  ةنصفو محل المصطمحات العام

  فسيولوجيا( : ) الطب الباطني( ستصبح الصيغة : )

حيث يمثل الطب الباطني البؤرة في الشخصية أي وجو العضوية الفسيولوجية بؤرة الطاقة أي وجو 

  L25 : 3المشكمة .و ىكذا نحصل عمى رقم التصنيف 

 يعطينا تباعا ) الجياز اليضمي( : ) الفيسيولوجيا( 1في المجموعة  16و الموضوع 

 L2 :3  1يعطي ب : 

 التصنيف التوسعي : 2

 تعريف التصنيف التوسعي: 2-1

وضع ىذا التصنيف "شارلز كتر" و يسمى ببعض األحيان باسم التصنيف كتر الذي أعطى فيو 

رموزا ألسماء المؤلفين و بدأ اىتمام كتر بتصنيف الكتب عندما كان يعمل أمينا بمكتبة بمدينة 

                                                           

 . 72، ص (د.ت) ، الرياض، دار المريخ،تنظيم المكتباتز.رانجاناثان، ش. 1 
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ألف ، و حينما ظير تصنيف  170الوقت حوالي بوسطن األمريكية التي بمغت محتوياتيا في ذلك 

 .1تصنيف جديد أطمق عميو التصنيف التوسعي  إعدادديوي كان كتر يعمل في 

 : مكونات التصنيف التوسعي 2-2

يتكون ىذا التصنيف من سبعة أنظمة منفصمة األول منيا مبسط و مختصر جدا و قد حيث وضع 

القسم السابع و األخير الذي  إلىصيل حتى يصل ليناسب المكتبات الصغيرة ثم يندرج في التف

يمتاز بتفصيالت الكثيرة التي تصل في االستخدام في المكتبات الكبيرة جدا التي تصل مجموعاتيا 

اإلعداد ىي أن المكتبات  ر عندتنظرية التي أخذىا كب و الموارد األخرى و قد كانت العن الكت

تصنيف  إلىتختمف في أحجاميا ، ثمنيا الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة لذلك فإن كل منيا يحتاج 

القسم  بدأ  المكتبة الصغيرة ت.يجاد تصنيف يتكون من أقسام إ بإمكانو،و رأى أنو  ايناسب حجمي

 ادة حجم المكتبة و نموىا.تدريج تبعا لزيالاألول ثم تتوسع في استخدام األقسام األخرى ب

تر فيما ك ابع و األخير و توالى وليام بارر قبل أن يستكمل الفصل السابع و ىو التصنيف الستك

 بعد نشره في المجمدين .

 األقسام الرئيسية :

 ظيرت األقسام الرئيسية لمتصنيف التوسعي  بالشكل التالي :

A- . المعارف العامة 

B- الفمسفة و الدين 

                                                           

، Arabic-English   ،عربي-إنجميزي ،جم مصطمحات المكتبات و المعموماتمع ،عبد الغفور عبد الفتاح قاري 1 
               69، ص 2000مكتبة الممك فيد الوطنية،  الرياض،
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C-  الييودية و النصرانية 

D- ئسيالتاريخ النا 

E- التراجم 

F- التاريخ  

G- الجغرافيا 

H-  العموم االجتماعية 

I- عمم االجتماع 

J- العموم السياسية 

K- القانون 

L- العموم الطبيعية 

M- التاريخ الطبيعي 

N-تعمم النبا 

P  عمم الحيوان 

Q-  الطب 

- R 1التكنولوجيا 

 
                                                           

التصنيف في المكتبات العربية، دراسة مقارنة ألنظمة التصنيف العالمية و مدى صالحيتيا  ،ناصر محمد السويدان 1
 . 66ص.ص  ،دار المريخ ،الرياض ،لتصنيف العموم العربية و اإلسالمية
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 -S اليندسة 

- T اليندسة الميكانيكية 

-U التشكيميةالفنون 

V-  الفنون و الرياضة البدنية 

W-  الفنون الجميمة 

X-  المغة 

-Yاألدب 

-Zالكتب و المكتبات 

  9-1ر أرقاما شكمية من تالحال في التصانيف األخرى و ضع ككما ىو 

و تستخدم ىذه األرقام مع جميع األقسام و يوضح الفكرة  البيميوغرافيا ... 2النظريات ،  1فمثال : 

و القصد من وضع سبعة تصانيف تتدرج من المبسط الذي يناسب المكتبات الصغيرة الى المفصل 

الذي يناسب المكتبات الكبيرة ذات الماليين من الكتب تشير الى أن التصنيف األول و يتكون من 

  أقسام فقط و ىي : 8

 A1.ة و المراجع العامةالمعارف العام 

 
                                                           

 67سبق ذكره، ص مرجع  ،ناصر محمد السويدان 1
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 Bالفمسفة و الدين 

 Eالتراجم 

 F التاريخ و الجغرافيا و الرحالت 

 Hالعموم الطبيعية و العموم 

 Yالمغة و األدب 

F1 القصص 

 التصنيف الموضوعي 3

 عن التصنيف الموضوعي لبراون : لمحة 3-1

يعتبر جيمس براون من أشير عمماء المكتبات البارزين في بريطانيا . فقد أصدر بالتعاون مع 

لكن لم  QUINN-BROWN SYSTEMباسم  1894زميمو جون كوين نظام تصنيف عام 

 ADYUISTABEتحت اسم  1897ىذا النظام السابق و عدلو عام  ينجح

CLASSIFICATION   نيف أفضل من سابقو ، ثم نشر أي التصنيف المرن و كان ىذا التص

و ظيرت الطبعة الثانية من   SUBJECT CLASSIFICATOINتحت اسم 1906أخيرا عام 

     2 1914ىذا النظام

  الموضوعي: التصنيف نظامخصائص  3-2

                                                           
 . 68ص  مرجع سبق ذكره، ،ناصر محمد السويدان  1
  56،ص2007، القاىرة، مجموعة النيل العربية،العثور عمى المعمومات، دليل لمباحثينسالي رامسي،   2
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 جمع الموضوعات حسب عوامل أربعة ىي :حيث 

 MATTERالمادة أو القوة  -1

  LIFEالحياة  -2

 MINDالعقل  -3

  RECORDالتدوين  -4

ألحياء و االقتصاد و تحت وضع تحت المادة و القوة العموم الطبيعية و تحت الحياة عمم ا

التاريخ و الجغرافيا   التدوينو تحت  والسياسة العقل الدين و الفمسفة و عمم االجتماع

 الترميز المستخدم في ىذا النظام فيو مختمط من الحروف  أما  األدب المغة  ووالسير 

   A -Z اليجائية

 :يسية من أحد عشر قسما أساسيا ىي و تتألف الجداول الرئ

 A المعارف العامة 

B.C.D-  العموم الطبيعية 

EF - عموم البيولوجيا 

GH - عموم الطب و األجناس 

 I- البيولوجيا االقتصادية و الفنون المنزلية 

J-K الفمسفة و الدين 
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- L العموم االجتماعية و السياسية 

- M المغة و األدب 

- N األنواع األدبية 

- O.W التاريخ و الجغرافيا 

- X  التراجم 

جداول بكشاف موضوعي يتناول فقط الموضوعات الواردة في الجداول األساسية دون و لقد ألحقت 

االىتمام باألوجو المختمفة ليا .لذلك كانت فائدتو محدودة و ىذا النظام لم ينجح بشكل كبير في 

 1ر طبعات حديثة ليا .مكتبات العالم ، و لم تصد

 

 

 

 

 

 

                                                           

206، صمرجع سبق ذكره ، اليادي بدع محمد فتحي احمد انور بدر،     
1
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 الفصل الثالث: الفصل الميداني

م:نشأة جامعة مستغان     -1 

/  07/07المؤرخ في  220-28بموجب مرسوم  أنشئتو في غرب البالد  جامعة مستغانم تقع

المالي وتخضع لوصاية ا لتعميم وىي مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية واالستقالل  1998

 اآلنىي عميو  ما إلىوصمت  نأ إلىبعدة مراحل العالي والبحث العممي مرت جامعة مستغانم 

 وىي كالتالي :

بموجب المرسوم  أحدثتتغانم متخصصة في العموم السياسية في مسال لألساتذةالمدرسة العميا -

. 18/08/1984المؤرخ في 22- 84رقم  

بموجب  أحدثتمتخصصة في التربية البدنية والرياضة في مستغانم ال لألساتذةالمدرسة العميا -

  1988مارس 22المؤرخ في  64-88المرسوم رقم 

07/07/1992المؤرخ في  300- 92الجامعة احدث بموجب المرسوم رقم مركز -  

1998/ 07/ 07مؤرخ في  220- 98جامعة مستغانم بموجب المرسوم رقم  نشاءإ-   

و المدرسة  األساسيةالمتخصصة في العموم  لألساتذةوبموجب ىذه المراسيم تم حل المدرسة العميا   

 الوسائلو المتخصصة في التربية والرياضة بجامعة مستغانم وتحول جميع الممتمكات  لألساتذةالعميا 

 األساسيةالمتخصصة في العموم  لألساتذةالتي كانت تحوزىا المدرسة العميا  وااللتزاماتوالحقوق 
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جامعة  إليألساتذة المتخصصة في التربية البدنية و الرياضة والمركز الجامعي لوالمدرسة العميا 

1 مستغانم  

:مهام جامعة مستغانم   -2 

ميام جامعة مستغانم وىي كالتالي : 23/08/2003المؤرخ في  279-03حدد المرسوم رقم   

الضرورية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمبالد  اإلطاراتتكوين -  

.تمقين الطمبة مناىج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي سبيل البحث -  

.ونشر معمم لمعمم والمعارف وتحصيميا وتطويرىا  إنتاجالمساىمة في -  

.المتواصل التكوين المشاركة في-  

.المساىمة في الجيد الوطني لمبحث العممي و التكنولوجي -  

.ترقية الثقافة الوطنية ونشرىا -  

.المشاركة في دعم القدرات العممية الوطنية -  

تثمين نتائج البحث و نشر اإلعالم العممي و التقني .-  

 

 

 

                                                           

  1  مرسوم رقم 28-220 المتضمن إنشاء جامعة مستغانم، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، 1998 ، ص 8 .  
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1 . و إثرائياالمشاركة ضمن األسرة العممية والثقافية الدولية في تبادل المعارف -  

الجامعية لجامعة مستغانم : األقطاب-3  

.مقعد بيداغوجي  10500قطب خروبة  - 

·مقعد بيداغوجي  5100المدينة قطب وسط   - 

.مقعد بيداغوجي  3100قطب بمعسل   - 

.مقعد بيداغوجي  2900قطب صالمندر  -  

.مقعد بيداغوجي  2000طريق القمم قطب  -  

.مقعد بيداغوجي  900قطب القنادس   -  

مقعد بيداغوجي700 التكنولوجيالقطب -  

ية :قع التجريبيالمزارع و الموا  - 

.ىكتار  37مزرعة حاسي ماماش  -  

.ىكتار  26 غرانز ممزرعة   - 

رىكتا 13مزرعة حجاج  -  

                                                           

 1 المرسوم التنفيذي رقم 3-279 المتضمن تحديد ميام الجامعة والقواعد الخاصة التي يتضمنيا، الجريد الرسمية الجزائرية،
 2003، ص 04
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: لجامعة  الجامعية اإلقامة -  

.سرير 2000بمعسل  إقامة -  

  .سرير 4200شمومة  إقامة -

 -  .سرير  1500: 1خروبة  إقامة 

.سرير  2000: 2خروبة  إقامة -  

1رسري 3200: 3خروبة إقامة   - 

 المبحث الثاني: تعريف المكتبة المركزية لجامعة عبد الحميد بن باديس

.عريف بالمكتبة المركزيةتال -1 

. لذي كان قديما ا   لفالحيابمستغانم وبالتحديد في المعيد تقع المكتبة المركزية في وسط المدينة 

والفرنسية وكذلك األسبانية كالمغة   األجنبيةجامعة لبعض الشعب مثل)المغات  أصبح اآلنو 

جيا البيولو   

تفضل السيد وزير التعميم العالي والبحث  2001فبراير  7الموافق ليوم  1423ذو القعدة  13وفي 

 1424عام ذوا لحجة 18في يوم ف ، الجامعية بمستغانملبناء المكتبة  األساسالعممي بوضع حجر 

عبد العزيز بوتفميقة بتدشين المكتبة السيد قام فخامة الرئيس  2004فبراير 10ه الموافق ل 

ممركزية لجامعة مستغانال  

 
                                                           

01/04/2017تاريخ الزيارة يوم  ، http:aruniv-mosta dz (  متاح عمى الخط)  ،1جامعة مستغانم  
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ممكتبة المركزية :لالنظام الداخمي   -2 

: ىالمادة األول  

أساتذة ،باحثين ،طمبة و موظفين . ىم  المسجمين في المكتبة المركزية-  

المادة الثانية : -  

المكتبة المركزية مجبرون عمى إظيار بطاقة المكتبة لألفراد األمن الداخمي عند رواد 

 المدخل الرئيسي لممكتبة .

آخر . شخصال يجوز استعماليا من طرف بطاقة شخصية ال  

: ةالمادة الثالث  

 يرجى من الرواد داخل المكتبة :

عمال المكتبة والزمالء  و احترام أعوان األمن   

اليدوء داخل المكتبة عموما وفي قاعات المطالعة وجوبا. التزام  

يحصل . قد  الحرص عمى األغراض الشخصية ،فالمكتبة غير مسؤولة عن أي ضياع   

القة بعممية حواسيب المكتبة ألغراض شخصية أو تمك التي ليس ليا ع استعمالعدم 

 البحث البيميوغرافي 

النيائي من دخول المكتبة  الضرر والمنع  ا إلى تعويضصاحبيكل إخالل أو مخالفة يقود 

ي األمر .اقتض إن   
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 المادة الرابعة :

الرفوف . خازن المكتبة وأخذ الممفات من م إلىيمنع الدخول   

 يمنع األكل والتدخين داخل المكتبة بصفة عامة .

العامة . واآلدابباألخالق تخل يمنع القيام بالعمال و تصرفات   

 المادة الخامسة :

شخص شوه كتاب عميو تسديد قيمة حسب النظام المعمول بو داخل المكتبة .كل   

 المادة السادسة :

 يسمح باستعارة الوثائق لكل من :

 األساتذة المسجمين في المكتبة .

 لكل الطمبة المسجمين في المكتبة .

 مسؤوللكل أستاذ باحث أو طالب من جامعات الوطن العربي ومرخص لو من طرف 

 المكتبة .

 المادة السابعة  :

 مدة اإلعارة الخارجية محددة ب:

مطمبة .لأيام بالنسبة  7ولألساتذة يوما بالنسبة  30  

 المادة الثامنة :

تجاوز:أن تعدد الوثائق المستعارة ال يمكن   

بعد التدرج . لطمبة ماوثالثة وثائق لألساتذة خمسة وثائق   

لمطمبة في مرحمة التدرج . اثنينوثيقتين   
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التاسعة : المادة  

 كل مستعير مسؤول عمى الوثيقة المعارة من حيث :

بالمدة القانونية لإلعارة . االلتزام  

إعارتيا . دالحالة المادية لموثيقة عن  

المادة العاشرة :   

لموسوعات والقواميس والكتب قديمة الطبع تستبعد من اإلعارة كل الوثائق الثمينة مثل ا

. والنادرة واألطروحات والدوريات  

 المادة الحادية عشرة :

مستعير و  يبقي الكتاب المستعار يصبح تحت مسؤولية القارئ لذا ىو ممزم بالحفاظ عميو 

 الوثيقة مسؤول عنيا إلى حين إرجاعيا.

: ثانية عشرالمادة ال  

بطاقة شخص آخر.لمشخص الذي  يحمل يمنع استعارة الكتب   

يكون قد ضيع وثيق المكتبة   كل مستعير:تسحب بطاقة المكتبة من المادة الثالثة عشر 

المحددة يرجع الوثائق التي استعارىا في المدة تعويضيا أو لم دون   

دة الرابعة عشر :الما  

وثيقة من المكتبة يمتزم مرتكبو بشراء الوثيقة نفسيا .أي  إتالفتضيع أو  إن  

نع براءة الذمة النيائية لألساتذة المسجمين بالمكتبة .تم  

الخامسة عشر :المادة   

 تتوقف اإلعارة أثناء العطمة الصيفية .
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 المادة السادسة عشر :

.لي المكتبة و ما بين المكتبات بإذن من مسؤ  االستعارة  

جاء في ىذا التنظيم الذي  عمى عمال المكتبة وأعوان األمن االمتثال الصارم  

لممكتبة المركزية الوثائقي  وأهدافها وطاقمها امستفيديه و  رصيد ال  -3  

 1-الرصيد الوثائقي لممكتبة:

تتوفر المكتبة عمى رصيد وثائقي متنوع وشامل يخدم مجتمع المستفيد حيث يغطي جميع 

ثائقية بالمكتبة من التخصصات الموجودة في الجامعة ويوضح الجدول التالي توزيع األرصدة الو 

 حيث عدد العناوين وعدد النسخ .
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 عدد النسخ  عدد العناوين  نوع الوثائق 

 17331: عربية الكتب 

 18200عربية: 

112945 

50378 

 2712عربية : والموسوعاتالقواميس 

 2320أجنبية :

3534 

3300 

 1300عربية : والدكتوراه الماجستيرالمذكرات 

 200أجنبية: 

400 

300 

 المجالت

 
 

 2005عربية :

 3564أجنبية :

4100 

5000 

 المجموع
 

46332 179957 
 

 
 

 ةالرصيد الوثائقي لممكتبة المركزي( 2جدول رقم )
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 من المكتبة : مستفيدي -2

 عددىا  الفئة

 6551 بة ليسونسمالط

 4460 ماستر

 315 ماجستير

 682 دكتوراه

 505 أستاذ دائم 

 10 مؤقت اذأست

 12615 المجموع

 

  المركزية ( مستفدي المكتبة3جدول رقم )
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بالمكتبة المركزية :طاقم   -3 

الجدول فعال لمقيام بخدمات معموماتية ، و يعتبر العنصر البشري بالمكتبات الجامعية العنصر ال

 التالي يبين عدد الموظفين ورتبيم .

 العدد  الرتبة 

 2 ممحق بالمكتبات مستوى أول 

 4 وثائقي أمين محفوظات 

 9 عون تقني بالمكتبات الجامعية

 9 مساعد المكتبات 

 24 المجموع 

 

المكتبة المركزية طاقم (4)جدول رقم  
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 4-أهداف المكتبة المركزية :

وتنميتيا ، والعمل عمى نشرىا وتقديميا عمى المستويين القومي  و إثرائياالحفاظ عمى المعرفة  -

 وحفظ التراث العممي ونقمو عبر األجيال من خالل التعميم والتدريب .

وروحيا وخمقيا . النيوض بالشباب فكريا -  

المجتمع اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا .المساىمة في تنمية  -  

توثيق الروابط الثقافية والعممية بينيا و بين من يشترك معيا من مؤسسات في الرسالة  -

 واليدف محميا وعربيا وعالميا .

القطاعات العممية والمينية في المجتمع . إعداد وتوفير القيادات في شتى  -  

إعداد الشباب المفكر الذي يستطيع التعبير عن أفكار عمميا وعمال والذي يدرك ويقدر  -

تقاليد ال  
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المقابمة ونتائجها المبحث الثالث:   

 2- تحميل المقابمة:

.تبة المركزيةمكالنظام التصنيف المتبع في  نوع * 

ل التحمي  

تصنيف  الوثائقي عمى تصنيف ديوي العشري ألنو  المكتبة المركزية في تصنيف رصيدىاتعتمد 

،وىذا ما صرح بو المسؤول األول  يناسب ويالئم حجم الرصيد الذي تحتوي عميو المكتبة المركزية

ألنو يعتبر    1"نظام التصنيف المتبع في  مكتبتنا ىو نظام تصنيف ديوي العشري  "لممكتبة :  

التصنيف المشيورة و المعتمدة في تصنيف الرصيد الوثائقي بالمعنى الحديث في  ظمةأن أول

أكثرىا شيرة في نفس الوقت . و المكتبة   

 *كيفية تصنيف الرصيد الوثائقي في المكتبة المركزية 

 التحميل

المعالجة  مصمحة  استالم الرصيد الوثائقي من مصمحة االقتناء والجرد يقوم المسؤول عنبعد 

ماد عمى حتوي عمييا الكتاب باالعتيلك من خالل استخراج البيانات التي ذبتصنيف الوثائق و   

القيام بتصنيف أولي لمكتب":المراحل التالية :من خالل تصريح المسؤول األول لممكتبة قائال   

  

 
                                                           

مساءا      13:00،عمى ساعة 04/2017/ 10يادي، مدير المكتبة المركزية، يومالسيد دلمي عبد مقابمة مع ال  1  
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عمى حسب اإلختصاص ثم تصنيف نيائي لمرصيد و بعدىا االنتقال إلى ملء الحقول في 

و بعدىا القيام بيذه  1"بيانات السنجاب ثم ننتقل إلى عممية التسجيل النيائي باستعمال قواعد 

الفيرسة  التقميدية اإلنتياء من ىذه المراحل و استخراج معطيات الكتاب وذلك باالعتماد عمى   

يتم تسجيل المخصصة لمسنجاب و فيو  ebaiTaTebeLbaTلممعمومات الضرورية ثم نضع

من عدم وجود نفس   التأكدتكون فيرسة آلية لمرصيد و تكون البداية من خالل   البيانات وىنا

بيانات و المعمومات في حقول السنجاب وىو نظام تعتمد عميو المكتبة الكتاب ثم  نقوم بمل ء ال

تحتوي عمى الرقم االستداللي .ر د م ك،  األولىصفحات، فالصفحة  لذي يحوي ثالثة المركزية و ا

الموحد، العنوان الموازي ،المؤلف  العنوان   ،مد ـ د ع ،ت ع ع ،العنوانالموضوع ،المغة ،الب

ف المساعد المؤلف الثانوي، ؤلمالتالية كالالصفحة الثانية فيي مخصصة لمبيانات  أماالرئيسي 

بيان الطبعة العنوان البيميوغرافي الذي  الرئيسية ، الجماعة المساعدة ، الجماعة الثانوية ،الجماعة 

سمة ،القياس و الصفحة الثالثة فيي مخصصة لمسم اإليضاحاتى الصفحات يحتوي عم

الخطوات تعتبر عممية أساسية لضمان  وىذه،المالحظات، الكممات الدالة، الممخص،النص الكامل 

عطاءمكان الوثيقة  .ليا رقم التصنيف الصحيح والمكان الصحيح في رفوف المكتبة  وا   

.  المكتبة المركزية  دوافع اختيار التصنيف في المكتبة * 

 التحميل:

ف تصني العشري ألنوعمميا،  فيي تتبع تصنيف ديوي  أداءكتبة السيولة في ملكي تضمن ال  

زايعتبر رم عنوان الوثيقة من خالل الرقم الذي إلىومرن كما انو تصنيف يضمن الوصول   

                                                           

مساءا13:00عمى ساعة 10/04/2017 يوم المكتبة المركزية،ليادي، مدير ا مي عبدمفابمة مع السيد دل   1  
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رفوف المكتبة رتيب المحكم والتنظيم المطبق في وذلك من خالل الت كان شكمو ونوعو لمكتاب ميما 

الالزمة بغية ضمان  اإلمكانياتالمركزية من خالل جيود العديد من الموظفين وتوفير العديد من 

دوافع اختيارنا  ليذا " في قولو: و ىذا ما أقره المسؤول عن المكتبة المركزية الحسن لموثيقة السير

منذ  1 "الوصول إلى المعمومة  ضمان السيولة تتجمى في المرونة في االستخدام والتصنيف 

عادةغاية استرجاعيا  اقتنائيا إلى .في المكتبة  األصمي  مكانيا إلى إرجاعيا وا   

.المسؤول عن تصنيف األرصدة الوثائقية  *. 

 التحميل :

من ما قدمو  ىا شخص بارع وماىر في مجال عمموعممية التصنيف في المكتبة يتطمب انجاز  إن

ىو الشخص الذي لو لديو خبرة في الميدان و ميارات عالية في استخدام المغة "لنا المسؤول بقولو 

حيث يتمثل ىذا الشخص  واإلبداععممو يتطمب الميارة ألن  2"من خالل التحميل الوثائقي 

 إلىالمصنف والذي يقوم بميمة ترجمة متطمبات نظام التصنيف الذي اختير من قبل المكتبة 

نظام التصنيف عمى ارض الواقع  أىدافالمكتبة من خالل تحقيق  أىدافتحقق  تطبيقات عممية

 أو.وان يكون من ذوي التميز باليقظة و الفطنة المعموماتية وخاصة في مجال تصنيف الرصيد 

 لكمماتاالمصطمحات و واصفات و استخدام المغة   إتقانو  اإلطالع إلى باإلضافةالمواد المكتبية 

ع فروع يمبجث والدراية التامة ، عممية البح فيما يخصو في عمميات التحميل الوثائقي  ،الدالة

تقان تقنيات اإلعالم اآللي   .المعرفة اإلنسانية وا 
                                                           

مساءا   13:00، عمى ساعة 10/04/2017يوم المركزية،  ، مدير المكتبةاليادي سيد دلمي عبدالمقابمة مع   1  
  2   مرجع سبق ذكره.                
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 *دور التخصص في تصنيف الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية .

 التحميل :

كالكتب وشامل لمعظم التخصصات   أن المكتبة تحتوى عمى رصيد ضخم ومتنوع ا بم

.  األكاديميوالمعاجم والموسوعات وغيرىا من المواد المكتبية المخصصة لعمميات البحث 

وىذا  خصص في عمم المكتبات والمعموماتتفميذا من الضروري توفير العنصر البشري الم

 1" كل االرتباط بالتخصص في الميدان فعال و بالتأكيد مرتبطة  "ما أقره لنا المسؤول بقولو: 

يتعمق بتصنيف وخاصة ما  ،ول المكتبة وما يقوم بو المكتبي لتقديم كل ما يعرف ح  و ىذا

ق ولو القدرة عمى تحديد الموضوع العام و الخاص بالوثيقة في المكتبة المركزية .الوثائ  

.التخصص في مجال عمم  المكتبات والمعمومات  ضروري*   

ما ىو متخصص في عمم المكتبات تتوفر المكتبة المركزية عمى عدد من الموظفين منيم   

وىذا ما صرح ىو في التخصص ، وىذا من طبيعة أي مؤسسة وثائقية و المعمومات، ومنيم من  

ت و إن كانوا مش كل الموظفين في مكتبتنا متخصصين في عمم المكتبات والمعموما"بو المسؤول :

فمكل واحد منيم لو بقوم بيا داخل المكتبة من خالل  LaiP "2متخصصين اشكون إدير  

 

                                                           

مساءا 13:00، عمى ساعة  المكتبة المركزية، يومسيد دلمي عبد اليادي، مدير ال  مقابمة مع 2017/04/11  1  
  2 مرجع سبق ذكره



الفصل الميدانيالفصل الثالث                                                                         

 

141 

ومتنوعة بداية من ميمة المكتبة ذات أنشطة عديدة  أنوكمنا نعمم  .أقساميا المتعددة والمعروفة 

 اإلعارة وو مصمحة المعالجة  الوثائقية  االقتناء والجرد  مصمحة  الداخمي لممكتبة وميمة األمن

ميمة المسؤول  إلىبنوعييا الداخمية والخارجية ن التسجيل ، المعالجة التصنيف والترتيب وصوال 

.لممكتبة األول  

موظف الجديد في المكتبة المركزية .التكوين الذاتي لم أو*التدريب الداخمي   

 التحميل :

تسير عمى تكوينيم داخميا و الالئق تحتاج المكتبة إلى أشخاص و عمال، ولكي يوفروا ليا العمل 

يتمقى الموظف الجديد "قولو:عن المكتبة المركزية باألول  بو المسؤول  اما أفادن و ىذاأو ذاتيا 

فالمكتبي بتطبيقو 1 "المتخصص في مجال عمم المكتبات و المعمومات تدريبا أو تكوينا ذاتيا 

كاديمي ومن خالل ممارساتو اليومية لممفاىيم العممية التي اكتسبيا من خالل التكوين النظري و األ

تمقاه من  التصنيف عالوة عمى ماو  ل و التكشيفاألعمال الفنية كالفيرسة و التحميالمتمثمة في 

أسسو ،و بفضل ما تمقاه و ما تعممو من لغات وثائقية و  تكوين في البحث الببميوغرافي و قواعده 

لإلعالم اآللي التي طرق التعامل الناجح مع التكنولوجيا الجديدة  اكتسابعممو الدءوب عمى و 

ميارات خاصة بالمينة المكتبية  اعتبارىاتجعل منو أكثر دقة فيما يقوم بو من إجراءات يمكن 

الطرق و األساليب التي تقدم بيا ىذه البرامجو ،وذلك النظر إلى مستوى البرامج التكوينية المقدمة   

 ةميدان العممي لممكتبال مجال  فييجب أن تراعي التطورات التكنولوجية الحاصمة الحديثة و التي  

الطريقة المعتمدة في تصنيف الرصيد الوثائقي لممكتبة المركزية ..*  

                                                           

  1  مساءا  13:00، عمى ساعة 11/04/2017اليادي، مدير المكتبة المركزية، يومسيد دلمي عبد المقابمة مع 
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 التحميل :

البد من إتباع طريقة معينة ،و عمى ىذا األساس فإن المكتبة  ،حتى تكون الوثائق المكتبية منظمة

طريقة الموضوعية في نعتمد ال "وىذا ما قالو لنا المسؤول المركزية تتبع الطريقة الموضوعية

و ذلك بعد تحديد موضوعات  فييا  ةالموجود في عمميات تصنيف الوثائق 1 " تصنيف الوثائق

كل مجموعة مع بعضيا البعض وفقا لمتشابو الموضوعي في الكتب في شكل مجموعات ووضع 

الوصول إلى الوثيقة بدون عائقتسييل عمى األخصائي في المكتبة لالمحتوى المعموماتي ،وذلك   

  و حتى تظير المكتبة في صورة حسنة ألن التنظيم أساس كل عمل ناجح . 

 *الطبعة المستخدمة لتصنيف الرصيد الوثائقي في المكتبة .

 التحميل :

بحيث  مختمفة ديوي طبعات تصنيف  المعروف أن ل منو  ،تستخدم المكتبة تصنيف ديوي العشري 

، أما فيما يخص الطبعة المستخدمة في المكتبة المركزية  يصل عددىا إلى واحد وعشرين طبعة 

 الطبعة المعتمدة  في مكتبتنا  "كده المسؤول األول لممكتبة بقولو وىذا ما أ فيي الحادي عشر ،

التاسع عشر كاممة حقيقي لمطبعة  اختصارو ىذه األخيرة تمثل  2"ىي الطبعة الحادي عشر 

الطبعات الموجزة تساعد المصنف عمى التعرف عمى المغة  و بالتالي  استخدامالجدير بالذكر أن و 

  ة .ات و تحديد مكانيا بصورة مناسبالقدرة عمى اإلطالع عمى الموضوع

. في المكتبة المركزية  إيجابيات و سمبيات تصنيف ديوي العشري * 

                                                           

مساءا 13:00، عمى ساعة    1 مقابمة مع سيد دلمي عبد اليادي، مدير المكتبة المركزية، يوم 04/11/ 2017
  2 مرجع سبق ذكره   
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 التحميل :

: وىذا ما صرح بو مسؤوليا في قولو  لكل نظام من نظم التصنيف في المكتبة سمبيات و إيجابيات

 أماتتمثل ايجابيات تصنيف ديوي العشري في مكتبتنا في سيولة االستخدام و تميزه بالمرونة "

المغة العربية التي تعتبر  إىمال إلىالرئيسية باإلضافة  األقسامسمبياتو فنجدىا في عدم التوازن بين 

،و نظام تصنيف ديوي يمكن ألي نظام أن يخمو منيا  الو 1 "المغة األصمية لمدين اإلسالمي 

سرع وقت و بأقل جيد ممكن  العشري لو إيجابيات بحيث  يسيل لنا الوصول إلى الوثيقة في أ

،كما يوفر لنا المرونة في عمميات اإلعارة و خاصة بالنسبة لعمال المكتبة عامة و لممستفيدين 

خاصة من خالل التنظيم الجيد لمرصيد الوثائقي عمى الرفوف ، أما السمبيات فيي تظير في الخمط 

يتبعو التصنيف العشري  المفصل الذيبين الموضوعات في المكتبة و طول الرمز و التخصيص 

وواسعة لتصنيف الكتب في المكتبة .باإلضافة إلى تطمبو مساحة شاسعة   

: عمى ضوء الفرضيات  نتائج الدراسة  -3  

ي توصمنا إلييا عن طريق وسيمة البحث العممي وىي المقابمة التي أجريت من خالل المعمومات الت

الدراسة و عمى ضوء فرضيات  البحث توصمنا إلى في المكتبة المركزية ، ومما سبق ذكره في ىذه 

 النتائج التالية .

 الفرضية األولى :

تعتمد المكتبة الجامعية المركزية بمستغانم في تصنيف رصيدها الوثائقي عمى تصنيف ديوي 

 العشري .

                                                           

 مساءا 13:00، عمى ساعة 11/04/2017ره، يوم ذك مرجع سبقدلمي عبد اليادي،   1   
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_ بما أن المكتبة مؤسسة وثائقية معموماتية فإن طبيعتيا تفرض عمييا تطبيق نظام تصنيف ديوي 

العشري،و الذي يقوم عمى تقسيم المعرفة إلى عشرة أقسام رئيسية و يتفرع كل واحد من األقسام 

في  لمموضوع حيث يعتبر العنصر األساسيتمثل التفريعات الرئيسية الرئيسية إلى عشرة شعب 

لمواد مكتبة كما يعتبر نظام ترميز و ترتيب لمقتنيات المكتبات مثل :الكتب و الدوريات و اال

 السمعية و البصرية و غيرىا 

و أي نظام لمتصنيف يتألف من قواعد برؤوس الموضوعات و جداول التصنيف و كل مدخل  

نظام قا ليخصص لو رقم طبقا لموضوعو ، و ترتيب مقتنياتيا عمى الرفوف عمى الرفوف طب

قد تأكدت أو تحققت ألن المكتبة  الفرضية األولىتصنيف وعمى ىذا األساس يمكننا القول بأن 

 المركزية تعتمد عمى تصنيف رصيدىا الوثائقي عمى نظام تصنيف ديوي العشري .

 الفرضية الثانية :

:ل مهم في فعالية و نشاط المكتبة طبيعة التصنيف المعتمد عام  

 استخداميا،ىو ن اليدف الرئيسي من إقتناء المجموعة القرائية في المكتبات و مراكز المعمومات إ

و ذلك عن طريق توجيو القارئ إلى المادة التي يريدىا ،  ألغراض البحث و الدراسة و اإلطالع 

البد من تنظيم عن طريق توجيو القارئ إلى المادة بسيولة و سرعة ، ولتحقيق ىذا اليدف كان 

التي يريدىا بسيولة و سرعة و لتحقيق ىذا اليدف كان البد من تنظيم المكتبة بطريقة ما تساعد 

عمى الوصول إلى مجموعاتيا دون عناء ، إذ أن غياب التنظيم في المكتبة سوف يضمل القارئ في 

مة المعمومات ال تعتمد عمى اقتنائيا فقط بل تتوقف عمى الحصول عمى المعمومة المرغوبة ، إذا فقي

بعيد ،ومن ىنا تقتضي الضرورة أن تتبنى المكتبة نظما تحدد مدى استثمارىا و استخداميا إلى حد 
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ن تساعد ىذه النظم كال من موظفي المكتبة و روادىا في الوصول إلى  بموجبيا مكان الكتب وا 

 المواد المطموبة بأقل جيد ممكن .

تحققت ألن طبيعة التصنيف في المكتبة عامل  الثانية الفرضيةمن ىذا المنطمق يمكننا القول بأن و 

 ميم في فعالية و نشاط المكتبة .

 الفرضية الثالثة :

 وجود تكوين في مجال التصنيف يسهل من مهام الموظفين في المكتبة . 

المكتبة المركزية .في مجال التصنيف يسيل من ميام الموظفين في وجود تكوين   

لمموظفين دورا ميما في قيام المكتبة و بقائيا و نموىا و المساىمة في تطويرىا و المكتبة يكمن 

دورىا من خالل تنمية و ترقية موظفييا و تجديد و تحديث معموماتيم  و تعديل اتجاىاتيم و تغيير 

خل سمة المؤسسة الناجحة سموكيم و تطوير مياراتيم و ذلك عن طريق  تكوينيم و تدريبيم دا

جياز متقدم يعمل بكفاءة عالية ما لم قد اىتم بتكوين و تدريب موظفيو بحيث ال يمكن تصور 

و ذلك لمقناعة بأن ىما أحد المقومات األساسية التي تساعد عمى تزويد  و زيادة كفاءتيم تحسين و 

ى أدائيم الوظيفي .بالمعارف و السموكيات المختمفة التي تساىم في رفع مستو الموظفين   

و عمى ىذا األساس يمكننا القول بأن الفرضية الثالثة لقد تحققت و ذلك من خالل تخصيص فترات 

في مجال تصنيف الرصيد الوثائقي . تكوين لموظفييا  

: لمدراسة  عامةال نتائجال  
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لتصنيف  _ ال تستخدم المكتبة المركزية الجامعية في الوقت الحالي الطبعة الجديدة و المنقحة

 ديوي العشري .

ىو أحسن نظام لتصنيف عمى أن نظام تصنيف ديوي العشري _ يتفق عمال المكتبة المركزية 

 الرصيد الوثائقي في المكتبة المركزية .

 _ عممية التصنيف في المركزية تقوم عمى أسس و قواعد خاصة في عممية المعالجة الفنية .

خصص لمكتاب الم_ تقوم المكتبة بتصنيف الكتب ،و تخصيص الصقة خاصة برقم التصنيف 

لو في رفوف المكتبة . اكما تخصص مكان  

المتخصصين في مجال عمم المكتبات و المعمومات  . عدد _ النقص الواضح في  

خاصة حول بالعنصر البشري الفعال و القيام بحمالت التوعية و التدريب و التكوين  االىتمام_ 

 عممية تصنيف الكتب .

يا ، و عميو تشعبات_ تحتاج عممية التصنيف إلى اإللمام بجوانب المعرفة البشرية و فروعيا و 

  يجب عمى المصنف أن يكون ممما بجميع فروع المعرفة اإلنسانية ، وذلك لضمان الموضوع

في القسم الخاص بو . ووضعو   

مثالية لتنظيم الكتب بحيث يسيل استخداميا ومن ثم إرجاعيا إلى أماكنيا بعد  يوفر طريقة _  

  االستعمال.

   _  تتبع المكتبة المركزية تصنيف ديوي العشري في تصنيف رصيدىا الوثائقي .



 خاتمة
 

 
148 

تتبات و ذلك لما تحتويو من مقتنياكل مؤسسة وثائقية ليا اىمية بالغة ،و خاصة المك  

من االعتماد عمى العنصر البشري الفعال  تنظيميا و ترتيبيا البد و مجموعات  مكتبية ول  

      و الناجحة الستمرارية العمل بيافي مجاليا العممي ،وفق احدى الطرق المتاحة  المتخصصو 

وبما أن المكتبة تحتوي  عمى كم ىائل من الرصيد الوثائقي ،وأصبح من الضروري ادخال طرق   

  فنية  لعممية المعالجة الوثائقية من خالل الترتيب المحكم ،ولكي تكون عممية البحث سيمة البد  

لتصنيف المواد المكتبية ومن ىذا المنطمق يمكننا القول بأن من اتباع نظم تصنيف جديدة وحديثة 

موضوع بحثنا يتمحور حول التصنيف العممي و أىميتو في المكتبة الجامعية ،حيث أننا تطرقنا إلى 

تصنيف  عمى نظام باالعتمادالمكتبة الجامعية من خالل التصنيف المعتمد لتنظيم وترتيب موادىا 

ديوي العشري ،حيث قمنا بالتعرف عمى كيفية استخدامو كنظام متبع لمتصنيف وخاصة في المكتبة 

،ومن ىذا المنطمق ومن خالل  في تصنيف الرصيد الوثائقي المركزية فيو يمثل الركيزة األساسية 

ائقي حسب يمكننا القول بأن المكتبة المركزية تنظم وترتب وتصنف رصيدىا الوثتطرقنا اليو ما 

و ىو النظام األكثر شيرة و السيولة في االستخدام  تصنيف ديوي العشري ألنو نظام يوفر المرونة 

ى المتخصص تطبيقيا عمى جل الرصيد كما أنو يتميز بجميع الخصائص الالزمة التي يجب عم

ام عالمي عنو كخطة موحدة ومجربة تتيح مزايا ميمة ونظ االستغناءال يمكننا الوثائقي وبالتالي 

ىايب وتنظيم موادتر احدى ىذه المكتبات التي تيتم بت تسير عميو  اغمب مكتباتنا ،والمكتبة المركزية  
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و المرونة في  مي الذي يوفر السيولة في االستخداتصنيف ديوي العشر من خالل تطبيق   

 بيا .ل الى الرصيد الوثائقي عند طمباإلضافة الى السرعة في الوصو االستعمال 

بإتباع تطبيقات نظام تصنيف ديوي العشري تمعب القول بأن عممية التصنيف وفي األخير يمكننا 

دورا فعاال في بناء األرصدة الوثائقية و خاصة في المكتبة المركزية ،كما لو أىمية بالغة في 

وذلك  والستمرارىا مدة أطول ،كيفية تسييرىا وحفظياضمان  معالجة الوثائق بطريقة صحيحة و

                                           تى يسيل الرجوع في أسرع وقت و بأقل جيد ممكن .ح

 



بليوغرافياب  
 

 

151 

 :    القواميس المعاجم

عبد الفتاح قاري، معجم مصطمحات المكتبات و المعمومات ،انجميزي عربي،  الغفور عبد -1

English‚ Arabic   ،2000،الرياض، مكتبة الممك فيد الوطنية. 

 لمكتبات والمعمومات،عربي،انجميزي،مفاىيم عموم االكافي في خالد عبده الصرايره،  -2

ALKAFI in libarary science information concepts english عمان،  دار ،

 .2010كنوز المعرفة،

اإلدارة المكتبية، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية لمنشر  معجم الصيرفي محمد، -3

 2005والتوزيع،

 الموسوعات :

  ،بيروت،منشورات عويدات ،2ط،  GAالمجمد أندريو الالند، موسوعة الالند الفمسفية،  -1

2001 . 

أحمد محمد الشافعي، الموسوعة العربية لمصطمحات عموم المكتبات والمعمومات  -2

   2003،القاىرة، المكتبة األكاديمية،1والحاسبات، مج

  القوانين و المراسيم :

المتضمن تحديد ميام الجامعة والقواعد الخاصة يتضمنيا،  279 –3المرسوم التنفيذي  رقم   -1

 2003الجريدة الرسمية الجزائرية، 

المتضمن إنشاء جامعة مستغانم، الجريدة الرسمية لمجميورية 220 -28المرسم التنفيذي رقم  -2

 .1998الجزائرية،



بليوغرافياب  
 

 

152 

 : مراجع المغة العربية

،دراسات في المكتبات األكاديمية  أحمد بدر،محمد فتحي عبد اليادي ،المكتبات الجامعية -1

 ،القاىرة ،مكتبة غريب ،]د.ت[.

دارتيا ودورىا في تطوير  -2 أحمد بدر،محمد فتحي عبد اليادي،المكتبات الجامعية تنظيميا وا 

 . 200،،القاىرة،دارغريب،لمنشر والتوزيع4التعميم الجامعي والبحث العممي،ط

الجامعية ودورىا في عصر أحمد نافع مدادحة،حسن محمود مطمق،المكتبات  -3

 .  2014،مكتبة المجتمع العربي لمنشر و التوزيع،،عمانالمعمومات

و ر أحمد نافع مدادحة،التنظيم والمعالجة الفنية في المكتبات،عمان،دار المعتز لمنش -4

 . 2014التوزيع،

 .2012أحمد نافع المدادحة،نظم التصنيف الحديثة،عمان،دار ثراء لمنشر والتوزيع، -5

 نظم التصنيف الحديثة في المكتبات و األرشيفات المتخصصة،، حامد عودة الفتوحأبو  -6

 . 2002،دار الثقافة العممية اإلسكندرية،

تاريخو،نظريتو وتطبيقاتو أحمد أنور بدر محمد فتحي عبد اليادي،التصنيف،فمسفتو و -7

 .1995،لرياض،دار المريخ لمنشر و التوزيعالعممية،ا

معات،عمان،مكتبة المدداحة،التنمية الحديثة لممجموعات المكتبية في مكتبات الجاأحمد نافع -8

 .2012المجتمع العربي لمنشر و التوزيع،



بليوغرافياب  
 

 

153 

المعمومات،عمان،دار المسيرة لمنشر اسماعيل وائل مختار،إدارة وتنظيم المكتبات و مراكز  -9

 . 2012والتوزيع،

التحرير والتصميم والتقنيات ،عمان ،دار العربي بمقاسم  فرحاتي ،البحث الجامعي بين -10

 .2012المكتبات الجامعية أسامة لمنشر و التوزيع ،

،إدارة المكتبات الجامعية في ضوء اتجاىات اإلدارة المعاصرة ،الجودة السعيد مبروك ابراىيم  -11

لمتدريب وعة العربية ،القاىرة،المجم2الشاممة،اليندرة ،ادارة المعرفة،اإلدارة ،اإللكترونية ،ط

 .2012والنشر،

السعيد مبروك خطاب ،الدور الثقافي لممكتبات الجامعية بين تكنولوجيا اإلتصاالت وثورة  -12

 .2013المعمومات،عمان ،مؤسسة الوراق   لمنشر والتوزيع،

)د،م(،دار العموم و السعيد مبروك إبراىيم ، أخصائي المكتبات بين المينة و الرسالة ، -13

 .2016والتوزيع ، اإليمان لمنشر 

إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر ،السعيد مبروك ابراىيم  -14 

 . 2014والنشر،المعرفة،اإلسكندرية،دار الوفاء لدنيا الطباعة 

 التكشيف، التوثيق، ف،الياني العمد،المعالجة الفنية لممعمومات و التوثيق ،الفيرسة ،التصني -15

 1985عمان،منشورات جمعية المكتبات األردنية، األرشيف،
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يورية العربية السورية وزارة التعميم العالي،الحمقة الدراسية لمخدمات المكتبية والوراقة، الجم -16

 1976الببميوغرافية و التوثيق و المحفوظات  العربية و الوثائق القومية، دمشق، )د.ن(،

 .1982،د(،المكتبات ،)د،م(،)د بوجس عزام ،مدخل الى عمم التصنيف في -17

 . 2014جمال توفيق العريضي،أنواع المكتبات الحديثة ،عمان،األكاديميون لمنشر والتوزيع ، -18

مراكز المعمومات ،عمان ،دار الحامد لمنشر جمال بدير ،المدخل لدراسة عمم المكتبات و  -19

 .2008والتوزيع،

إرشادي و نماذج تطبيقية،القاىرة، دار غريب جون فيميب، تصنيف مكتبة الكونجرس موجز  -20

 1971لمطباعة والنشر، 

ج،ممز،نظم التصنيف الحديثة في المكتبات أسسيا النظرية و تطبيقاتيا العممية  -21

 .1982،القاىرة،مكتبة غريب،

دار الوفاء لدنيا الطباعة  إلسكندرية،ا  تصنيف المكتبات، وائل رفعت عمي محمد، -22

 .2015والنشر،

مركز اإلسكندرية  ،إلسكندريةبراىيم، نظم المعمومات والمجتمعات،  اىاني عبد الرحيم ا -23

 . 2005لمكتاب،

 القاىرة، دليل عممي، الفيرسة و التصنيف بخطة مكتبة الكونغرس،، ىناء السيد السرحاني -24

 )د،ت(.والتوزيع   دار الثقافة لمنشر
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 مقدمة في الفيرسة و التصنيف، جمال عبد الحميد شعالن، الشافيحسن محمد عبد  -25

 )د.ت(.لمكتاب،)د.م(، دار المكتبة العربية 2ط

 )د.ت(.غريب)د.م(، مكتبة والبحثالمكتبة  حشمت قاسم، -26

،المكتبات النوعية  مجبل الزم المالكي محمد محروس عودة عميوي، -27  

 2007عمان، مؤسسة الوراقة لمنشر والتوزيع، المدرسية، الوطنية،المتخصصة،الجامعية،العامة،

مركز  خدمات المعمومات في المكتبة، اإلسكندرية، ميساء محروس أحمد ميران، -28

   2006لمكتاب،

 الحفظ والتصنيف والفيرسة، اإلسكندرية، اإلداريسمسمة إصدارات التدريب  محمد الصيرفي، -29 

 .2007مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع،

الوراقة مجبل الزم المالكي، عمم الوثائق و تجارب في التوثيق و األرشفة،عمان،مؤسسة  -30

 .2009لمنشر والتوزيع،

محمود األخرس، تصنيف العشري الطبعة العربية األولى لطبعة الحادي عشر المختصرة،  -31

  1984الجداول، الكويت، شركة المكتبات الكويتية،

التصنيف العممي لممكتبات وفق أحدث طبعة من تصنيف ديوي محمد أمين البنياوي،  -32

 .1982دار الشروق، ،جدة،2العشري،ط

تطبيقية موجزة خطة محمد أحمد بغدادي التصنيف العشري ألوعية المعمومات، دراسة نظرية  -33

 .2001دار الثقافة العممية، اإلسكندرية، ،2،طتصنيف ديوي العشري
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، مواجية صريحة في المكتبات ومراكز المعمومات، مواجية محمد مكاوي عودة،التصنيف  -34

 المبنانيبيروت،دار الكتاب  ،المصرية، دار الكتاب القاىرةحميا،  الحقيقة والعمل عمىلممشكالت 

2000. 

محمد أحمد إتيم، التصنيف بين النظرية و التطبيق، الرياض،مكتبة الممك فيد  -35

 .1998الوطنية،

مكتبة األطفال فمسطين،دار اليازوري العممية لمنشر و  دليل المكتبة العامة إتيم، محمود -36

 .2005والتوزيع،

محمد عوض العايدي، الوجيزفي تصنيف مكتبة الكونغرس، االسس و مبادىء الخطة  -37

 2013لمدارسين والمبتدئين، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر و التوزيع، 

في المكتبات العربية، دراسة مقارنة ألنظمة التصنيف ناصر محمد السويدان، التصنيف  -38

 . ت( العالمية ومدى صالحياتيا لتصنيف العموم العربية االسالمية، الرياض، دار المريخ، ) د

سيد حسب اهلل، السكريتير و األعمال المكتبية، دراسة تطبيقية عن المممكة العربية السعودية،  -39

 1980، الرياض، دار المريخ لمنشر، 2ط

 2007سالي رامسي، العثور عمى المعمومات، دليل لمباحثين،القاىرة، مجموعة النيل العربية، 40

عبد اهلل مشعل عبيدات، أشرف ابراىيم الكعبي شادي محمد )آ. خ(، أسس الفيرسة  -41

  1994التصنيف، عمان، دارالمسيرة لمنشر و التوزيع، 
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عصمى لمنشر  ، القاىرة،2ط المعمومات، الشريف، مدخل الى عمم المكتبات و عبد اهلل محمد -42

 1994 والتوزيع،

المكتبات والعمومات، عمان،  ربحي مصطفى عميان، المرجع في عمم عمر أحمد ىمشري، -43

  2008دار الشروق لمنشر و التوزيع، 

 1394-1397 -1393 العربية لمتصنيف بين مؤتمرين، عبد الوىاب عبد السالم، الخطة -44

 دارالعموم، ) د. ت(  بغداد،،  1974-

 1993) د. ن(،  اإلسكندرية بالمكتتبات،عبد الفتاح مراد، شرح نظم التصنيف  -45

االردن، حمادة لمدراسات  العصور،فوزي خميل، الخطيب، تصنيف المعارف والعموم عبر  -46

 2002الجامعية لمنشر والتوزيع، 

،المؤسسة (د.م)فوزي عبد الخالق، عمي إحسان شوكة، البحث العممي المفاىيم والمنيجيات،  -47

  (د.ت)الثقاافية الجامعية، 

ربحي مصطفى عميان، المكتبات المتخصصة ومراكزالمعمومات، عمان، دارصفاء لمنشر  -48

 2014والتوزيع، 

ظيم المكتبات والمعمومات، عمان، ربحي مصطفى عميان، النجداوي أمين، مبادىء ادارة و تن -49

 1999دار صفاء لمنشر، 

ربحي مصطفى عميان، حسن أحمد الموني، المكتبات والمعمومات والبحث العممي، عمان،  -50

 دار الكتاب العالمي، إربد، عالم الكتب الحديثة، )د. ت ( 
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يف ديوي يونس أحمد الشوابكة، مبادىء التصنيف وفق نظام تصنربحي مصطفى عميان،  -51

 2011العشري، عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع 

ربحي مصطفى عميان، أمين النجداوي، مقدمة في عمم المكتبات والمعمومات، عمان، دار  -52

 1999الفكر لمطباعة والنشر، 

وأساليبو و إجراءاتو، عمان ، بيت  ربحي مصطفى عميان،البحث العممي أسسو و مناىجو -53

 .األفكار الدولية )د.ت(

رحيم عبود، تصنيف ديوي العشري، الدليل العممي في اختياروبناء االرقام، عمان، دار زىراء  -54

 2004لمنشر والتوزيع، 

في عمم المكتبات والمعمومات، عمان، دار دجمة ناشرون ريا أحمد الدباس، المرجع  -55

 2008وموزعون، 

شعبان عبد العزيز خميفة، تصنيف مكتبة الكونغرس دراسة تأصيمية و خطة  -56

 .2007،دار الثقافة العممية،قياسية،)د.م(

التصنيف العشري ومراكز المعمومات، دراسة تحميمية مقارنة وخطة شعبان عبد العزيز خميفة، -57

   2002، دار الكتب والوثائق القومية،(د.م)،  1قياسية،ج

 دارالمريخ،)د.ت(. ش.ر.رانجاناثان،تنظيم المكتبات،الرياض، -58

، دار غالب عوض النويسي، خدمات المستفيدين من المكتبات و مراكز المعمومات، عمان-59

 2000صفاء لمنشر و التوزيع،
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 مذكرات تخرج :

ميدانية ، دراسة بوشارب بولوداني لزىر، المكتبات الجامعية داخل البيئة اإللكتروافتراضية  -1

   2006 ،جامعة سطيف،سطيف ،رسالة ماجيسترعمم المكتبات بالمكتبة الجامعية،

أطروحة دكتوراه عمم  ،مراد كريم، المجتمع وأثره في المكتبات الجامعية، مدينة قسنطينة نموذجا -2

 .2008المكتبات،

اجستر في العممي في ظل البيئة اإللكترونية،مميمور سيام،المكتبات ودورىا في تطوير البحث  -3

 .2012عمم المكتبات و المعمومات، 

محي الدين كساسرة،نظم التصنيف العالمية و تطبيقاتيا في المكتبات الجزائرية،دراسة ميدانية  -4

 .2007بالمكتبات الجامعية، رسالة ماجيستر،قسم عمم المكتبات ،قسنطينة،

بالمكتبات الجامعية  محمد لمين بوزيد،تكنولوجيا المعمومات وأثرىا عمى المينة المكتبية  -5

عمم المكتبات و التوثيق،  ماجيستر عات ،باتنة ،بسكرة، سطيف،الجزائرية دراسة حالة جام

 .2009جامعة الجزائر، الجزائر،

صدوقي نسيمة، خطط تصنيف العموم العربية اإلسالمية، حاجي خميفة والتيانوي نموذجين،  -6

 2008الوثائقية، وىران ماجستير قسم عمم المكتبات والعموم 

 الوابوغرافيا:

، تاريخ الزيارة يوم (متاح عمى الخطسامر السكري، وظائف قسم التزويد في المكتبات ) -1

 المتاح عمى الرابط  20:15،عمى الساعة 7/4/2017

http :www.Alyaser.net/vb/shwthrad.php ?t=2274 
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 االرضيالطابق  

 
 

 فضاء لمقراء    بنك اعوان 



 : دليل المقابلة

 
 

 *نوع نظام التصنيف المتبع في المكتبة المركزية .

 * كيفية تصنيف الرصيد الوثائقي في المكتبة المركزية .

 * دوافع اختيار التصنيف في المكتبة المركزية .

 *المسؤول عن تصنيف األرصدة الوثائقية 

 * دور التخصص في تصنيف الرصيد الوثائقي .

 علم المكتبات ضروري .*التخصص في مجال 

 * التدريب الداخلي أو التكوين الذاتي للموظف الجديد في المكتبة 

 .* الطريقة المعتمدة في تصنيف الرصيد للمكتبة المركزية 

 * الطبعة المستخدمة لتصنيف الرصيد الوثائقي في  المكتبة المركزية .

 * سلبيات و إيجابيات تصنيف ديوي العشري 



 ملخص بالعربية :

معموماتية فإنيا تحتوي عمى  ةبما ان المكتبة مؤسسة وثائقية معموماتية  تحتوي عمى رصيد وثائقي

وثائقي متنوع ،ولتنظيم ىذه المقتنيات الخاصة بالمكتبة البد من إختيار عممية تضمن السير  رصيد

عمى عممية التصنيف ،والذي يمثل الركيزة األساسية في قسم  االعتمادالحسن لموثيقة من خالل 

المعالجة الوثائقية لممكتبة، بغية تسير وتسييل الوصول غمى المعمومة المطموبة من طرق 

 عمى نظام لتصنيف وترتيب المواد االعتمادالمستفيدين بأسرع وقت وأقل جيد ممكن من خالل 

 المكتبية .

الميدانية تسميط الضوء عمى تطبيق تصنيف ديوي العشري في  ولقد حاولنا من خالل الدراسة

كنظام خاص بتصنيف الكتب ،وكذلك تطرقنا غمى بو  االىتمامالمكتبة المركزية ، ومعرفة مدى 

 معرفة الطرق والسبل المتبعة في النظام.

ديوي ومن خالل المقابمة التي أجريناىا والمعمومات التي تم الوصول إلييا حول نظام تصنيف 

العشري في المكتبة الدور الذي ينطوي عميو من خالل ضمان السيولة والمرونة من خالل 

 استخدامو في المكتبة الجامعية 

 الكممات المفتاحية:

 المكتبة الجامعية.–التصنيف العممي –التصنيف 



ésume:R 
La bibliothèque ont outre puise documentaire et formations ,elle contient un 

stock documentaire très varie. 

Pour l`organisation et la gestion de ce stock, il est nécessaires de choisir une 

opération qui garanti le bon déroulements a trouvères la classification de 

documents qui est cousèdirrer comme le pilier principal dans le départements 

de traitement documentaire des bibliothèques, et er ceci afin de faciliter l`accès 

a l`information recherché par le bénéficières dans un temps records . 

Nous avans essayé par cette ètude pratique l`application de la classification 

D`EWY décimale dans la bibliothèque central (en déterminent) l`ètudendue de 

l`outrèt autant qui`un système de classification de livres. 

Nous avans abordè aussi le moyens suiviss dans le système. 

Enfin cètrouvers l`tervieur que nous avans fair et le informations que nous 

avans recueilliès concernant le système de classification DEWY dècèmale 

dans la bibliothèque. Ce dernier a un role inportant, au garantissant la facilitè 

et la flexibilitè de son utilisation dans la bibliothèque centrale. 

LES MOTS CLES: 

CLASSIFICATION- BIBIOTHÉQUE UNIVERSITÉ- CLASSIFICATION 

SCIENTIFIQUE. 
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