
  الفصل الثالث
  التصنيف العشري العاملي 

  
عـد التــصنیف العــشري العــالمي ثــاني خطـة عالمیــة كبیــرة ظهــرت فــي العــصر ُی

هـــو تـــاریخ أول مـــؤتمر  و١٨٩٥الحـــدیث ویرجـــع تـــاریخ هـــذا التـــصنیف إلـــى عـــام 
دولي عن الببلوجرافیا عقد في بروكسیل وكان مـن نتائجـه تأسـیس المعهـد الـدولي 

قـــام بتأسیـــسه كـــل مـــن بـــول أوتلیـــه وهنـــرى والفـــونتین، وكـــان    الـــذيللببلیوجرافیـــا
هدفهما إعداد ببلیوجرافیا عالمیة شاملة لكل اإلنتاج الفكـري العـالمي بمـا فـي ذلـك 

ومعنـــى ذلـــك أن الببلیوجرافیـــة تحتـــاج إلـــى ترتیـــب موضـــوعي . مقـــاالت الـــدوریات
االعتمـاد ولما كانـت الببلیوجرافیـة عالمیـة فهـي تـضم لغـات متعـددة یـصعب معهـا 

على الطریقة الهجائیة في الترتیب الموضوعي، وقـد وقـع االختیـار علـى تـصنیف 
ًجاحـا فـي ذلـك الوقـت، كـان أفـضل نظـم التـصنیف وأكثرهـا ن   الـذي العشريدیوي

 األرقـام العربیـة التــي - اسـتخدام رمــز یجمـع بـین البـساطة والمرونــةباإلضـافة إلـى
ة تتناســــب مـــع إصـــدار الببلیوجرافیــــة فهـــي بــــذلك تعـــد لغـــة عالمیـــ، ملیعرفهـــا العـــا

 العـشري فـي صـورته األصـلیة ال یفـي بـالغرض دیـوي أن تـصنیف غیر -العالمیة
 ولمـا كـان مـشروع، ًالمطلوب، فقد صمم أساسا لترفیف الكتب، وال یقدم التفاصـیل

أوتلیـه والفـونتین یهـدف فـي المقـام األول إلـى اسـترجاع المعلومـات ال الكتـب كـان 
، دیــويٕ تعــدیالت وتغییــرات وتوســیعات واضــافات علــى تــصنیف البــد مــن إحــداث

 دیـــوي ومـــن ثـــم فقـــد قـــام الفـــونتین وأوتلیـــه بتوســـیع البنیـــة األساســـیة فـــي تـــصنیف
ذى االســــتخدام العــــالمي، وبــــالرغم مــــن  العــــشري واالســــتفادة مــــن التــــرقیم العربــــي

 بنــاء علــى -التوســیع فقــد بقیــت التقــسیمات األلــف األولــى كمــا هــي دون مــساس
 وظهــرت أول طبعــة كاملــة مــن التــصنیف العــشري العــالمي – نفــسه دیــويلــب ط
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 Manual de Repertioreباللغـــة الفرنـــسیة تحمـــل عنـــوان ١٩٠٥عـــام 

Bibliographique Universal مـــــع كـــــشاف ًا موضـــــوع٣٣.٠٠٠ شـــــاملة 
وتوســـعت جـــداول التـــصنیف بعـــد ذلـــك بـــبطء وأوقفـــت .  مـــدخل٣٨.٠٠٠هجـــائي 

التــصنیف العــشري العــالمي، ولكــن العمــل فــي  فــي لعمــلالحــرب العالمیــة األولــى ا
 المعهــد الــدولي للببلیوجرافیـــا فـــي التــصنیف قــد اســتكمل مـــع منتــصف العــشرینات

 International Federationتغیـر اسـمه إلـى االتحـاد الـدولي للتوثیـق   الـذي

for Documentation  ومنــذ ذلــك التــاریخ تبنــى االتحــاد الــدولي للتوثیــق خطــة
 العــشري العــالمي وعهــد إلــى عــدد كبیــر مــن المتخصــصین النظــر فــي التــصنیف

هـذا التـصنیف العـشري وتعدیلـه بمـا یالئـم أغـراض التوثیـق، ومـن وتصنیف دیـوي 
ً العـشري معتمـدا دیـويثم فقـد تطـور هـذا التـصنیف فـي اتجـاه آخـر غیـر تـصنیف 

 دیـــوي علـــى الوســـائل التركیبیـــة، ورغـــم أن النظـــامین ببلیوجرافیـــان إال أن تـــصنیف
 بینمـا یتجــه - فهــو مكتبـي أكثــر-الرفـوف العـشري یجــنح نحـو ترتیــب الكتـب علــى

  .التصنیف العشري العالمي نحو التوثیق أكثر
  طبعات التصنیف العشري العالمي

ــــة أو مختــــصرة بلغــــات  صــــدرت لهــــذا التــــصنیف طبعــــات متعــــددة ســــواء كامل
 وصـدرت ١٩٠٥م أولـى الطبعـات بالفرنـسیة عـا متعـددة، وكمـا ذكرنـا سـابقا كانـت

 تحـت ١٩٣٣ -١٩٢٧ًالطبعة الثانیة بالفرنسیة أیـضا فـي أربعـة أجـزاء فـي الفتـرة 
 وتـوالى بعـد ذلـك إصـدار Classification Decimale Universalleعنـوان 

طبعات كاملة وموجزة بلغات متعددة، منها الطبعة الثالثة الكاملـة باللغـة األلمانیـة 
 Dezimalلكـشاف تحـت عنـوان مجلـدات لع مجلدات للجداول وثـالث شاملة سب

Klassification إعـــداد الطبعـــة الرابعـــة الكاملـــة ١٩٣٦، كمـــا ابتـــدئ فـــي عـــام 
 Theند العمـــل إلـــى المؤســـسة البریطانیـــة للمقـــاییس ة اإلنجلیزیـــة وقـــد اســـباللغـــ
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British Standard Institation ،وقـد صـدر منهـا أقـسام عدیـدة علـى مراحـل 
  :الطبعة الرابعة، وهي كما یلي في  التي صدرتاألقساموقد استطعنا حصر 

  .المعارف العامة  ٠
  .الفلسفة  ١
  .األدیان   ٢

  .٩عام( وعلم االجتماع االجتماعیةالعلوم   ٣٠٨/٣
  .اإلحصاء  ٣١
  .السیاسة  ٣٢
  .االقتصاد  ٣٣

  .العمل  ٣٣١
  .اإلدارة العامة  ٣٥٤
  .اإلنعاش االجتماعي  ٣٦
  .التربیة  ٣٧
  .تقالید والفولكلورالعادات وال  ٣٩
  .الریاضیات والعلوم الطبیعیة  ٥

  ).عام(العلوم التطبیقیة   ٦٠٨/٦
  .التشریح  ٦١١
  .علم وظائف األعضاء  ٦١٢
  .الصیدلیة  ٦١٥
  .الجراحة  ٦١٧
  ).عام(الهندسة   ٦٢٠

  .هندسة المواد البخاریة  ٦٢١.١



  ٤ دكتور جمدي اجلاكي                                                                                                املتقدملتصنيفا  

  .الهندسة المائیة  ٦٢١.٢٢
  .الهندسة الكهربائیة  ٦٢١.٣

    
  .الهندسة المیكانیكیة  ٦٢٦٢١.٥/١

  .هندسة الفیضانات  ٦٢١.٦
  .هندسة المناجم  ٦٢٢
  .الهندسة العسكریة والبحوث  ٦٢٣
  .الهندسة المدنیة  ٦٢٤
  . الالسلكیةاالتصاالت  ٦٥٤

  .النقل والبرید  ٠٦٥٦/٩٨
  .صناعة المشروبات  ٦٦٣
  .صناعة حفظ األطعمة  ٦٦٤
  .صناعة المناجم  ٦٦٩
  .سیجصناعة الن  ٦٧٧
  .المطاط والبالستیك  ٦٧٨

  .المواد المصنعة  ٦٨١.٤/٦٨
  .أجهزة الحاسب اآللي  ٦٨١.٣
  .صناعة اآلالت الصوتیة  ٦٨١.٨/٩

  .الحدادة  ٦٨٢
  .المصنوعات الجلدیة  ٦٨٣
  .تجارة وصناعة األثاث  ٦٨٤
  .الرحالت والریاضة  ٦٨٥
  .مواد البناء  ٦٩٠
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  .الفنون الجمیلة والتطبیقیة  ٧٣ /٧٦
  .التصویر  ٧٧
  .اآلداب  ٨
  .الجغرافیا  ٩

  . العادات والتقالید-٣٨
  . الریاضیات-٥
  .یة وصدر منها أقسام متعددة العلوم التطبیق-٦

 والعلـوم التطبیقیـة أكثـر االجتماعیـة التركیز علـى العلـوم األقسامویالحظ على 
من الفنـون واآلداب واللغـات، وقـد صـدر لكـل قـسم كـشاف موضـوعي خـاص بـه، 

ال یتــوافر كــشاف موحــد شــامل للجــداول كلهــا نظــرا لتفــاوت نــشر كــل قــسم حیــث 
  .األقساممنها وعدم اكتمال نشر كل 

الطبعــة الخامــسة باللغــة : كمـا هنــاك طبعــات أخــرى كاملــة تحـت اإلعــداد وهــي
 وتواجــه صــعوبات متعــددة والتقــدم فــي إعــدادها بطــيء والطبعــة ١٩٣٩الفرنــسیة 

 والطبعــــة -١٩٥٥) باالســــبانیة(بعــــة الــــسابعة ، والط-١٩٥٠الــــسادسة بالیابانیــــة 
  ).بالبرتغالیة(الثامنة 

 تـشتمل Medium  متوسـطةباإلضافة إلى الطبعات الكاملـة وضـعت طبعـات
مـــن الجـــداول الكاملـــة بلغـــات متعـــددة منهـــا اإلنجلیزیـــة فـــأول % ٣٠علـــى حـــوالي 

طبعـــة متوســـطة صـــدرت باللغـــة اإلنجلیزیـــة فـــي مجلـــدین، كمـــا صـــدرت طبعـــات 
 لغـــة أخـــرى وأحـــدث ١٣ أخـــرى باللغـــة الفرنـــسیة واأللمانیـــة واألســـبانیة ومتوســـطة

ـــــشرها المعهـــــد البریطـــــاني ١٩٨٥طبعـــــة متوســـــطة صـــــدرت عـــــام   وهـــــي التـــــي ن
كمـا وضــعت طبعــات مختــصرة . للمقـاییس، وتتــاح هــذه الطبعـة فــي شــكل محــسب

Abridged- مـن % ١٥ -١٠ یغلب علیها االختـصار الـشدید حیـث یـصل إلـى
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 لغة منها األلمانیـة والبولندیـة واإلنجلیزیـة والتـي ١٧ ظهرت في -لةالجداول الكام
 وتظهـــر أهمیتهـــا ١٩٤٨صـــدر منهـــا ثـــالث طبعـــات مختـــصرة كانـــت أولهـــا عـــام 

ـــم تكتمـــل بعـــد-بأنهـــا مقدمـــة للطبعـــة الكاملـــة ـــم - التـــي ل ـــة لألقـــسام التـــي ل  ومكمل
ــــدة فــــي عــــام  ثــــم ، ١٩٥٧تــــصدر منهــــا، وكانــــت الطبعــــة الثانیــــة المنقحــــة والمزی

 بهـا إضـافات وتعـدیالت طفیفـة عـن ١٩٦٣ -١٩٦١صدرت الطبعة الثالثة عـام 
ًســـابقتها، كمـــا صـــدرت طبعـــات خاصـــة تغطـــي موضـــوعا أو مجـــاال محـــددا مثـــل  ً ً

  .المواصفات والمقاییس والتربیة
  :مبادئ وأسس التصنیف العشري العالمي

تبنـــى التـــصنیف العـــشري العـــالمي مجموعـــة مـــن المبـــادئ واألســـس ســـواء فـــي 
  :بنائه أو عند االستخدام العملي في المكتبات وهي

  : یتجه التصنیف إلى العالمیة وهذا یقوم على األسس اآلتیة-١
بمعنــى أنــه تــصنیف عــام یغطــي جمیــع فــروع المعرفــة  :العمومیــة والــشمول) أ

البــشریة فــي إطــار كلــي مـــن الموضــوعات المترابطــة ال كمجموعــات متخصـــصة 
  .خرىمنعزلة تستقل كل منها عن األ

یهـــدف إلـــى المـــزج بـــین المفـــاهیم  بمعنـــى أنـــه تـــصنیف: المـــزج والتركیـــب) ب
واألفكـــار ســـواء المـــشتقة مـــن حـــق موضـــوعي واحـــد أو موضـــوعات متعـــددة كمـــا 
 یعطــي إمكانیــة التعبیــر عــن الجوانــب المختلفــة للوثیقــة عــن طریــق مــزج المفــاهیم

ألساســي بواســطة الخاصــة مــع الموضــوع ا والمدرجــة فــي القــوائم اإلضــافیة العامــة
  .سلسلة من الرموز

تخطــى التــصنیف العــشري العــالمي العوامــل المتعلقــة بــالجنس أو : الحیــاد) ج
أمــــه مــــن األمــــم واتجــــه إلــــى األوجــــه العامــــة وهــــو بــــذلك ال یحمــــل فــــي تــــصنیف 

هـــذا  الموضـــوعات أي تحیـــز أو میـــل الحتیاجـــات أمـــة معینـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن
 أن وجـه نظــر - وال أحـد یــستطیع إنكـاره-حـظالتـصریح للعـشري العـالمي فإننــا نال



  ٧ دكتور جمدي اجلاكي                                                                                                املتقدملتصنيفا  

الخطـــة هـــي وجهـــة النظـــر الغربیـــة، فهـــي تركـــز علـــى األنظمـــة الدینیـــة المـــسیحیة 
وتهمــل الــدیانات األخــرى، كمــا تتبنــى المــذاهب الــسیاسیة واالقتــصادیة فــي الغــرب 

  .، وتهتم بالفلسفة الغربیة وتهمل سواهااالجتماعیةلتصنیف العلوم 
 یــسیر التــصنیف العــشري العــالمي وفــق مبــدأ التقــدم مــن : منطقیــة التقــسیم-٢

العام إلى الخـاص إلـى األكثـر خـصوصیة فقـد اسـتخدم اإلطـار الجامـد فـي تقـسیم 
المعرفة إلى عشرة فروع وكل فرع إلى عشرة فروع أخـرى وهـذا یـشیر إلـى منطقیـة 

  .التقسیم
ًامـا یهدف التصنیف العشري العـالمي ألن یكـون نظ:  استرجاع المعلومات-٣

 ًعملیــا الســترجاع المعلومــات وهــذا مــا یحققــه عــن طریــق التحلیــل والتركیــب للرمــز
نیف مــن التعبیــر عــن  بمــا یمكــن التــص، فــي الرمــزیمــدنا بالتفــصیل الــشدید  الــذي

  . كل جوانب الموضوع
 استخدام األرقام العربیة في النظام العشري حقق له المرونـة القـصوى فـي -٤

  .كل وثیقةتكوین الترقیم المناسب ل
یعتمــد أساســا علــى التــصنیف العــشري ) UDC(والتــصنیف العــشري العــالمي 

ولذلك نجد أن هذا النظـام قـد تـأثر كثیـرا بتـصنیف . الذي وضع أسسه ملفل دیوي
  :دیوي ویتضح ذلك التأثیر ممایلي

هــي نفــس األصــول :  تقــسیم المعروفــة البــشریة إلــي أصــول وأقــسام وفــورع-أ 
  .وجودة في تصنیف دیوي العشري والفروع الماألقسامو

حیــث یتــشابه الترتیــب :  ترتیــب أصــول الخطــة وأقــسامها وأیــضا تفریعاتهــا-ب
  .في كلتا الخطتین

. والتدرج فیها من العام إلـي الخـاص.  استخدام األرقام العربیة في الترمیز-ج
  .وكما هو الحال في خطة تصنیف دیوي العشري
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العـــــالمي، هـــــي نفـــــسها الوســـــائل  وســــائل التـــــذكر فـــــي التـــــصنیف العـــــشري -د
  .الموجودة في تصنیف دیوي العشري

فهــــو یــــستخدم المــــذاهب .  االهتمــــام الواضــــح بثقافــــة الغــــرب وحــــضارته-هـــــ 
  .االجتماعیةالسیاسیة واالقتصادیة في الغرب، أساسا للتصنیف في العلوم 

وهــو نفــس .  إهمالــه لألنظمــة الدینیــة غیــر المــسیحیة وخــصوصا اإلســالم–و 
  .الذي وقع فیه دیوي من قبلالخطأ 

  :ممیزات التصنیف العشري العالمي
  :عن تصنیف دیوي العشري من ناحیتینالتصنیف العشري العالمي یتمیز و

فعلــي الــرغم مــن تــشابه .  أنــه أكثــر تفــصیال مــن خطــة تــصنیف دیــوي:األولــي
 فــي الخطتــین، فــإن مــا یوجــد فــي التــصنیف العــشري العــالمي مــن أقــسام األقــسام

بـضعة ـ D. Devis وفیمـا یقـول دونكـر دیفیـز  ـدیوي العـشري ال یتجـاوزتصنیف 
 قــسم اشــتملت علیهــا الطبعــة الرابعــة عــشرة مــن  ألــف١٤٠ آالف قلیلــة، مــن بــین

  .التصنیف العشري العالمي
 وهـــذه ،)الرمـــوز(أنـــه اشـــتمل علـــي مجموعـــة مـــن األدوات اإلضـــافیة  :الثانیـــة

  .یة وتحلیلیة هائلةمكانات تركیباألدوات وفرت له خصائص أو إ
  .وسوف نعرض لهذه األدوات اإلضافیة فیما بعد

   :خصائص التصنیف العشري العالمي
  :خصائص التي تمتع بها التصنیف العشري العالمي، ما یليالمن أهم 

  :  الجداول-١
هـــي نفـــس أصـــول خطـــة . تقـــسم الخطـــة المعرفـــة البـــشریة إلـــي عـــشرة أصـــول

عــــــدا أن التـــــصنیف العــــــشري العــــــالمي فیمــــــا . تـــــصنیف دیــــــوي العــــــشري، تقریبـــــا
)UDC (یجمع بین اللغة واآلدب معا، في قسم واحد.  
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في التصنیف العـشري العـالمي علـي النحـو ) األصول( الرئیسیة األقساموتأتي 
  :التالي

 العمومیات  
 علم النفسالمتافیزیقا والفلسفة و  
 الدیانات  
  االجتماعیةالعلوم 

 )خالیة(  
 العلوم البحتةالریاضیات و  
 والطب والتكنولوجیاعلوم التطبیقیةال   
 والتسلیة والترفیهالفنون   
 اللغات واآلداب  
  والرحالتوالتاریخالجغرافیا   

 وبـــنفس الطریقـــة وكـــل مـــن أصـــل مـــن هـــذه األصـــول یقـــسم إلـــي عـــشرة أقـــسام
 فــــي األقــــساموأیـــضا بــــنفس الترتیـــب، الــــذي اســـتخدمه دیــــوي فـــي تقــــسیم وترتیـــب 

  .تصنیفه العشري
فینقسم كـل قـسم إل عـشرة أقـسام، وبـنفس طریقـة دیـوي . أیضاویستمر التقسیم 

  .في هذا التقسیم، وأیضا بنفس الترتیب الذي استخدمه دیوي في تصنیفه
  : الترمیز في التصنیف العشري العالمي-٢

یتــــألف الترمیــــز فــــي التــــصنیف العــــشري العــــالمي مــــن األعــــداد العربیــــة التــــي 
وكمــا هــو الحــال . العـام إلــي الخــاصحیــث تتقــدم مــن . تـستخدم بالطریقــة العــشریة

  .في خطة تصنیف دیوي العشري
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فهــو یتــألف مــن . والترمیــز فــي التــصنیف العــشري العــالمي مــن النــوع المخــتلط
ــــة  باإلضــــافة إلــــي مجموعــــة مــــن العالمــــات تــــسمى ) ٩ – ٠مــــن (األرقــــام العربی

  :عالمات اإلضافة وذلك علي النحو التالي
  : األصول: أوال

  :ل علي النحو التاليصوویتم ترمیز األ
  األعمال العامة ٠
 الفلسفة والمیتافیزیقیا وعلم النفس ١

 الدیانات  ٢

 االجتماعیةالعلوم  ٣

   )خالیة( ٤
  الریاضیات والعلوم الطبیعیة ٥
  الطب والتكنولوجیاالعلوم التطبیقیة و ٦
  الفنون والتسلیة والترفیة ٧
  األدب واآلداب الرفیعة وعلم اللغة والنحو واللغات ٨
  راجم والتاریخالجغرافیا والت ٩

  :األقسام: ثانیا
 األصــول، باســتخدام األرقــام مــن  فــي كــل أصــل مــن هــذهاألقــسامویــتم ترمیــز 

ــــرقم إلــــي جــــوار رقــــم األصــــل ). ٩-٠( وكمــــا هــــو الحــــال فــــي (حیــــث یــــضاف ال
  ).تصنیف دیوي العشري

وعلـي سـبیل المثــال فـإن األصــل الخـاص بــالعلوم التطبیقیـة، ویــتم تقـسیمه إلــي 
  :  علي النحو التالياألقسامقي ترمیز هذه وبا. عشرة أقسام

  ختراعات العامةاال ٦٠
 الطب ٦١
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 الهندسة والتكنولوجیا ٦٢

 الزراعة ٦٣

 اقتصادیات المنزل ٦٤

 إدارة األعمال ٦٥

 الكیمیاء التطبیقیة ٦٦

 الصناعات ٦٧

 الصناعات ألغراض مختلفة ٦٨

 المباني ٦٩

   الفروع :ثالثا
-٠(ن كمــا یــتم ترمیــز الفــروع داخــل كــل قــسم مــن أقــسام التــصنیف، بأرقــام مــ

وكمــا هــو الحــال فــي (حیــث یــضاف الــرقم إلــي بجــوار الــرقم الخــاص بالقــسم ). ٩
ــــال، فــــإن القــــسم الخــــاص بالهندســــة .)تــــصنیف دیــــوي العــــشري ــــي ســــبیل المث وعل

  :والتكنولوجیا، یتم ترمیز فروعه علي النحو التالي
  مواد عامة  ٦٢٠
 الهندسة المیكانیكیة واإللكترونیة ٦٢١

 هندسة التعدین ٦٢٢

 هندسة العسكریة ٦٢٣

 دسة المدنیةهن ٦٢٤

 هندسة الطرق والسكك الحدیدیة ٦٢٥

 الهندسة المائیة ٦٢٦

 الهندسة البحریة ٦٢٧

 الهندسة الصحیة ٦٢٨

 هندسة المواصالت ٦٢٩
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  :التفریعات: رابعا
بعد ذلك یتم ترمیز التفریعات في نطاق الفروع المختلفـة باسـتخدام األرقـام مـن 

  : بعد العالمة العشریة، وعلي النحو التالي) ٩-٠(
  كیة واإللكترونیةالهندسة المیكانی ٦٢١

  الهندسة التجاریة ٦٢١.١
 تكنولوجیا القوى المائیة ٦٢١.٢

 الهندسة اإللكترونیة ٦٢١.٣

 هندسة المحركات ٦٢١.٤

 هندسة التبرید ٦٢١.٥

 هندسة المراوح واآلت النفخ ٦٢١.٦

 هندسة عملیات التصنیع ٦٢١.٧

 هندسة اآلالت ٦٢١.٨

وهكـذا، یــسیر الترمیــز للموضــوعات فــي التــصنیف العــشري العــالمي مــن العــام 
ل مـــن أصـــول التـــصنیف وعلـــي النحـــو الـــذي إلـــي الخـــاص، فـــي نطـــاق كـــل أصـــ

  : یوضحه المثال التالي
  االجتماعیةالعلوم     ٣

  القانون    ٣٤
  القانون المدنى  ٣٤٧

  القانون التجاري  ٣٤٧,٧
  : عالمات اإلضافة-٣

إضافة إلي األعداد العربیة التي تستخدم فـي الترمیـز، تـصادف فـي التـصنیف 
وأهــم هــذه العالمــات مــا . افاتالعــشري العــالمي، عالمــات أخــري، تــستخدم لإلضــ

  :یلي
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  :عالمة اإلضافة(+) 
وهـــي تـــستخدم لـــربط موضـــوعین أو أكثـــر، علـــي صـــلة ببعـــضها الـــبعض فـــي 

ولكنهمــا یأتیــان مــستقل كــل منهمــا عــن اآلخــر فــي داخــل خطــة . اإلنتــاج الفكــري
  .التصنیف

  :مثال ذلك
  الطباعة    ٦٨٦,١الرقم 
  التجلید   ٦٥٦,١الرقم 

ـــذلك یـــتم الجمـــع بینهمـــا .  صـــلة ببعـــضها الـــبعضهـــذان الموضـــوعان لهمـــا ول
فینتج عـن هـذه العملیـة تكـوین رمـز لموضـوع جدیـد (+) بواسطة عالمة اإلضافة 

  .هو الطباعة والتجلید
  :وذلك علي النحو التالي

  الطباعة والتجلید     ٦٥٦.١ + ٦٨٦.١
  :ونفس الشيء بالنسبة للرقم التالي

  .یذ والتقاریر قانون إجراءات التنف٣٤٧.٦٧ + ٦٥٧.٥٩٤
  :وهذا الرقم یتكون أساسا من رقمین هما

  التقاریر     ٦٥٧.٥٩٤
  قانون إجراءات التنفیذ     ٣٤٧.٦٧

  (+).وقد تم الجمع بینهما علي النحو السابق، وباستخدام عالمة اإلضافة 
  الصلة لألرقام المتتابعة :  الشرطة المائلة)/(

ل رقمــین متتــابعین، وتــوفیر وتــستخدم فــي حالــة األرقــام المتتابعــة، وذلــك لوصــ
وقـــد تـــستخدم بـــین فـــروع . رقـــم تـــصنیف محـــدد لعـــدد مـــن الموضـــوعات المتتابعـــة

  .الموضوع الواحد، لتؤدي معنى الشمول لهذه الفروع
  :مثال ذلك
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   یمثل فروع الهندسة المدنیة٦٢٨ / ٦٢٤
   إدارة النقل البري٦٥٦.٥ / ٦٥٦.١

ریــــــات، الرخویـــــــات، االفقال( جمیــــــع أقــــــسام المملكــــــة الحیوانیــــــة ٥٩٩ / ٥٩٢
  ).اتییالفقریات، الزواحف، الثد

  .الصلة أو العالقة: الشارحة(:) 
وتــــستخدم هــــذه العالمـــــة لــــربط رقمـــــین خاصــــین بموضـــــوعین منفــــصلین فـــــي 

بحیــث یــأتي كــل منهمــا فــي قــسم خــاص . ن فــي الرتبــةلكنهمــا متــساوییو. (الخطــة
  ).به

  .معاوبغرض تكوین رقم أكثر تخصیصا یعبر عن الموضوعین 
  : مثال ذلك

  رقم المعالجة الحراریة     ٦٢١.٧٨٥
  رقم الحدید والصلب    ٦٦٩.١٤

هذان الرقمان یمكن وصلهما معا بواسـطة الـشارحة، لتكـوین رقـم تـصنیف مـن 
  :وذلك علي النحو التالي. هذین الرقمین معا

  . المعالجة الحراریة للحدید والصلب٦٦٩.١٤: ٦٢١.٧٨٥
أیـــضا كرابطـــة لألوجـــه فـــي الموضـــوع الواحـــد، (:) وأحیانـــا نـــستخدم الـــشارحة 

  :حینما تدعو الحاجة إلي ذلك وعلي النحو التالي
  ).موضوع(مناجم الفحم   ٦٢٢.٣٣
  ).وجه (  التهویة  ٦٢٢.٤١

وباستخدام الشارحة یمكن إضـافة الـرقمین إلـي بعـضهما الـبعض، وتكـوین رقـم 
  :جدید یعبر عن الموضوع والوجه معا، هو

  .التهویة: م الفحممناج  ٦٢٢.٣٣: ٦٢٢.٤١
  . أنها تتسبب في إطالة رقم التصنیفعاب علي استخدام الشارحة وی
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  اللغة: عالمة التساوي(=) 
وهـي تحـل محـل . وتستخدم هذه العالمة لتحدید اللغـة والتـي كتبـت بهـا الوثیقـة

ویــضاف إلیهــا الــرقم . فــي تــصنیف دیــوي العــشري. والــذي یمثــل اللغــة) ٤(الــرقم 
خوذة مــــن قائمــــة اللغــــات والتــــي تحمــــل نفــــس األرقــــام التــــي مــــأ(الخــــاص باللغــــة 

  ).خصصها ملفل دیوي للغات في تصنیفه
  :مثال ذلك

  قاموس كیمیاء باللغة األلمانیة  ٥٤) ٠٣ = (٣٠
  :وتحلیل هذا الرقم یتم علي هذا النحو

  الكیمیاء    ٥٤
  قاموس  )٠٣(

  عالمة اإلضافة وتعني اللغة    = 
  اللغة األلمانیة   ٣٠

  .المكان: بین األقواس) ٩ / ١(األرقام 
ـــة علـــي المكـــان٩ إلـــي ١وتـــستخدم األرقـــام مـــن  وبـــنفس األرقـــام التـــي .  للدالل

. ٩ولكــن بــدون العــدد . أعطاهــا جــون ملفــل دیــوي لألمــاكن المختلفــة فــي تــصنیفه
  .ویالحظ أن الرقم الدال على المكان بوضع بین هاللیتین

  :مثال ذلك
  . بریطانیا وفرنسا العالقات الدولیة بین٣٢٧) ٤٢: ٤٤(

  :وتحلیل هذا الرقم یأتي على النحو التالي
  االجتماعیةالعلوم      ٣
  العلوم السیاسیة    ٢
  العالقات الدولیة    ٧
  انجلترا  ) ٤٢(
  شارحة    :
  فرنسا  )٤٤(
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  : الجداول اإلضافیة-٤
، الغــــرض منهـــا هــــو )ســــتة جـــداول(هنـــاك مجموعــــة مـــن الجــــداول اإلضـــافیة 

الموضــــوعات الخاصــــة باللغــــات واألشــــخاص مــــساعدة المــــصنف فــــي تــــصنیف 
تظهر فیه الوثیقـة، أو الطریقـة التـي    الذيباإلضافة إلي تحدید الشكل. واألماكن

  .یعالج بها الموضوع داخل هذه الوثیقة
  :وهذه الجداول هي

   جدول اللغات-ب     جدول الشكل –أ 
   جدول األجناس والسالالت البشریة–د      جدول األماكن-ج
   جدول وجهات النظر–و     األزمنة جدول -هـ 

وفیمـــا یلـــي نتنـــاول التعریـــف بكـــل جـــدول مـــن هـــذه الجـــداول، وتوضـــح كیفیـــة 
اســتخدام الجــداول فــي عملیــة التــصنیف، مــع ذكــر بعــض األمثلــة فــي كــل جــدول 

  .من هذه الجداول
  : جداول الشكل-أ

ســواء كــان . وهــو خــاص بتحدیــد األشــكال المختلفــة التــي تــصدر بهــا الوثــائق
ویحتــوي هــذا الجــدول علــي أرقــام لكــل . یتعلــق بــشكلها الخــارجى أو الــداخليذلــك 

والغــرض مــن هــذا الجــدول هــو بطبیعــة الحــال توضــیح . شــكل مــن هــذه األشــكال
الوثیقة التي تصدر في شـكل معـین، وبحیـث یمكـن بعـد ذلـك تمییزهـا عـن الوثیقـة 

  .العادیة
  :كما یليفر،  الرمز الخاص بالشكل بین هاللیتین، مسبوقا بـ صویوضع
  الكتیبات والموجزات )٠٢(
 المعاجم والموسوعات )٠٣(

 الرسائل، الخطابات، التقاریر )٠٤(

 الدوریات )٠٥(
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 ات والمؤسساتیمطبوعات الجمع )٠٦(

 الكتب الدراسیة )٠٧(

 المختارات واألعمال المجمعة )٠٨(

 المصادر التاریخیة )٠٩(

 المعالجة التاریخیة للموضوع )١٠(

ام تـــصنیف وعلــي ذلـــك، یمكــن باســـتخدام هـــذا الجــدول، تكـــوین أو تركیــب أرقـــ
  :تعبر عن الشكل، وعلي النحو الذي توضحه األمثلة التالیة

  دوریة في الطب    ٦١) ٠٥(
  قاموس في االجتماع    ٣٠١) ٠٣(
  تاریخ المكتبات    ٠٢) ٠٩١(

  :  جدول اللغات–ب 
حیث تحدد في هذا الجـدول أرقـام اللغـات . وهذا الجدول یشیر إلي لغة الوثیقة
وهـــــي تقریبـــــا نفـــــس األرقـــــام التـــــي . لوثـــــائقالتـــــي تعـــــالج بهـــــا الموضـــــوعات فـــــي ا

  :كما یلي. استخدمها ملفل دیوي في قائمة اللغات في تصنیفه العشري
  اإلنجلیزیة    = ٢٠
  األلمانیة   = ٣٠
  الفرنسیة   = ٤٠
  اإلیطالیة   =٥٠
  األسبانیة   =٦٠
  الالتینیة   =٧٠
  الروسیة   =٨٠

  العربیة   =٩٢٧
  الیابانیة   =٩٥٦
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ورقـــم (=) اول عـــن طریـــق إضـــافة عالمـــة التـــساوي ویـــتم اســـتخدام هـــذا الجـــد
، وعلـي النحـو الـذي یوضــحه )رقـم األسـاس(اللغـة، إلـي الـرقم الخـاص بالموضـوع 

  :المثال التالي
  . وهذا الرقم یشیر إلي موسوعة طبیة باللغة اإلنجلیزیة٦١) ٠٣ = (٢٠

  :حیث یالحظ عند تحلیل الرقم، ما یلي
  الطب   ٦١

   } مأخوذة من جدول الشكل{) سوعةمو(رقم شكل الوثیقة   )٠٣(
  } مأخوذة من جدول اللغات{رقم اللغة اإلنجلیزیة    = ٢٠

  : مثال آخر
 وهـــــذا الـــــرقم یـــــشیر إلـــــي دویـــــة فـــــي علـــــم المكتبـــــات باللغـــــة ٠٢) ٠٥ = (٤٠
  : وعند تحلیل الرقم، یالحظ ما یلي. الفرنسیة
  علم المكتبات    ٠٢

  }جدول الشكل مأخوذة من {) دوریة(رقم شكل الوثیقة   )٠٥(
  } مأخوذة من جدول اللغات{رقم اللغة الفرنسیة    =٤٠
  : جدول األماكن-جـ 

نطاقــه داخــل  فــي وهــذا الجــدول خــاص بتحدیــد المكــان الــذي عــولج الموضــوع
وخـصوصا (حیث تكون هناك في بعض الموضوعات التاریخیـة واألدبیـة . الوثیقة

ویحتـــوي هـــذا . الموضـــوعأهمیـــة خاصـــة للمكـــان الـــذي یـــرتبط بـــه ) التراثیـــة منهـــا
  :الجدول علي أرقام تشیر إلي األماكن، وعلي النحو التالي

  المكان بصفة عامة )١(
 المعالجة الطبیعیة لألماكن )٢(
)٣(  
 أوروبا )٤(
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 آسیا )٥(

 أفریقیا )٦(

 أمریكا الشمالیة )٧(

 أمریكا الجنوبیة )٨(

 منطقة المحیطات والمناطق القطبیة الجنوبیة والشمالیة )٩(

قامــا أخــري للــدول منهــا علــي ســبیل ویالحــظ أن جــدول األمــاكن هــذا، یــوفر أر
  :المثال
  بریطانیا العظمى   )٤١٠(
  انجلترا  )٤٢٠(
  ألمانیا  ) ٤٣٠(
  فرنسا  )٤٤٠(
  إیطالیا  )٤٥(
  أسبانیا  )٤٦(
  روسیا  )٤٧(
  اسكندینافیا  )٤٨(
  الیابان  )٥٢(
  الجزیرة العربیة  )٥٣(
  الهند  )٥٤(
  إیران  )٥٥(
  مصر  )٦٢٣ / ٦٢١(
  كندا  )٧١(
  حدة األمریكیة وهكذاالوالیات المت  )٧٣(
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وعند استخدام جدول األماكن في تصنیف أي وثیقـة مـن الوثـائق یالحـظ مـا   
  :یلي

 هــــذا الجــــدول ویوضــــع عقــــب رقــــم  یؤخــــذ الــــرقم الــــدال علــــي المكــــان مــــن-١
  :وعلي النحو الذي یوضحه المثال التالي) رقم األساس(الموضوع 

  .مریكیة محاصیل الحبوب في الوالیات المتحدة األ٦٣٣.١) ٧٣(
  :ونالحظ أن هذا الرقم یتركب من

 محاصیل الحبوب ٦٣٣١

  )مأخوذة من جدول األماكن(الوالیات المتحدة األمریكیة   )٧٣(
 إذا أراد المصنف أن یبرز أهمیة المكـان أكثـر مـن الموضـوع، فإنـه یـضع -٢

ومــع العلــم بــأن هــذا االتجــاه األخیــر . رقــم المكــان أوال، ثــم یتبعــه بــرقم الموضــوع
 تجمیــع الموضــوعات المختلفــة التــي تتعلــق بمكــان معــین، تحــت الــرقم یــساعد فــي

  : وعلى النحو الذي توضحه األمثلة التالیة. الدال على هذا المكان
  التعلیم في مصر    ٣٧) ٦٢(
  محاصیل الحبوب في مصر  ٦٣٣.١) ٦٢(
  النقل والمواصالت في مصر    ٣٨٥) ٦٢(
مــاكن بـــین هاللیتـــین، مـــع أرقـــام األ(+)  یمكــن اســـتخدام عالمـــة اإلضــافة -٣

، للداللــة علــي أن دولتــین أو أكثــر تــشترك فــي )رقــم األســاس(بعــد رقــم الموضــوع 
  .هذا الموضوع
 النقل والمواصـالت فـي بیـرو، ومـصر، ٣٨٥) ٨٥ + ٦٢ + ٤٧(: مثال ذلك

  .وروسیا
مــع أرقــام األمــاكن بــین هاللیتــین، بعــد رقــم (:)  یمكــن اســتخدام الــشارحة -٤

، للداللــة علــي أن دولتــین أو أكثــر، وعلــي النحــو الــذي )سرقــم األســا(الموضــوع 
  :یوضحه المثال التالي
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  .العالقات الخارجیة بین ألمانیا وروسیا  ٣٢٧) ٤٧: ٤٣(
ــــة لموضــــوع مــــا، بــــدون تخــــصیص مكــــان معــــین، -٥  عنــــد المعالجــــة المكانی
ومثـال ) رقـم األسـاس(، مضافا إلي رقـم الموضـوع )١٠٠(خدم المصنف رقم تیتس

  : ليذلك ما ی
  .خطوط السكك الحدیدیة في العالم   ٣٨٥) ١٠٠(

  : ویالحظ أن هذا الرقم یتركب من
  )السكك الحدیدیة(النقل والمواصالت    ٣٨٥

  ).مأخوذة من جدول األماكن(المستوي العالمي   )١٠٠(
مدینـــة ( عنــد معالجـــة الموضـــوع داخـــل الوثیقـــة فــي نطـــاق مكـــانى صـــغیر -٦
مــــضافا إلــــي رقــــم الدولــــة التــــي تنتمــــي إلیهــــا ) ٥ – ٢-(یــــستخدم التقــــسیم ) مــــثال

رقـم (المدینة، ویوضع رقم التقسیم ورقم الدولـة بـین هاللیتـین عقـب رقـم الموضـوع 
  : ومثال ذلك ما یلي). األساس

  . األلمانیةالزراعة في القرى    ٦٣) ٤٣ - ٢٠٢(
  : ویالحظ أن هذا الرقم یتركب من

 الزراعة ٦٣

  )األماكنمأخوذة من جدول (رقم ألمانیا   ) ٤٣ -
  )مأخوذة من قائمة األماكن( والریف القرى  ٢٠٢(

  :  جدول األجناس–د 
وهـــذا الجـــدول یـــشیر إلـــي موضـــوعات تـــرتبط عـــادة بجـــنس مـــن األجنـــاس أو 

وهــذه الموضــوعات تــدور فــي األغلــب حــول . مجموعــة مــن المجموعــات البــشریة
  .العادات والتقالید التي یمارسها أفراد الجنس أو الجماعة البشریة

ونالحـــظ أن التـــصنیف العـــشري العـــالمي قـــد اســـتخدم فـــي هـــذا الجـــدول نفـــس 
األرقـــام التـــي اســـتخدمها فــــي جـــدول اللغـــات، ومـــع وضــــع الـــرقم بـــین الهاللیتــــین 
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فتــصبح بــذلك داللــة الــرقم شــاملة للمكــان، باإلضــافة إلـــي ) لإلشــارة إلــي المكــان(
بــشریة عــن وهمــا صــفتان أساســیتان فــي تمییــز كــل جــنس مــن األجنــاس ال. اللغــة

  .الجنس األخر
  :هذا، وتأتي األرقام في جدول األجناس علي النحو التالي

  )وتشمل الشعوب األنجلوسكوبیة(األجناس البیضاء   =)٢(
  )الشعوب األلمانیة(الشعوب الجرمانیة   =)٣(
  )تمثل الشعوب الفرنسیة(الشعوب الالتینیة   =)٤(
  الرقیق  =)٨( 
  ریوناأل. السالالت الهندوأوربیة  =)٩١(
  السامیون  =)٩٢(
  الیهود  =)٩٢٤(
  العرب  =) ٩٢٧(
  الشعوب المنغولیة  =)٩٥(
  الشعوب األفریقیة  =)٩٦(
  الهنود الحمر  =)٩٧(

ویمكــــن اســــتخدام جــــداول األجنــــاس، بإضــــافة الــــرقم الــــدال علــــي المجموعــــة 
وعلــي النحــو الــذي یوضــحه ) رقــم األســاس(البــشریة، مــضافا إلــي رقــم الموضــوع 

  :المثال التالي
  العمارة العربیة  ٧٢ ) =٩٢٧(

  :في هذا المثال یالحظ ما یلي
  )رقم الموضوع(الهندسة المعماریة     ٧٢

  )مأخوذة من جدول األجناس( العرب   ) = ٩٢٧(
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  :  جدول التقسیمات الزمنیة-هـ 
والغــرض مــن هـــذا الجــدول هـــو مــساعدة المـــصنف علــي تـــوفیر رقــم تـــصنیف 

وتـأتي الفتــرات . هـا الموضــوع داخـل الوثیقــةیعبـر عـن الفتــرة الزمنیـة التــي یعـالج فی
فتــرات الــرقم الخــاص الزمنیـة فــي هــذا الجــدول، متتالیـة، وأمــام كــل فتــرة مـن هــذه ال

  : تنصیص، وعلي النحو التاليبها بین عالمتي
  الزمن القدیم      " –" 

  الحقبة المسیحیة    " = " 
  العصور الوسطى    " ٠٤/١٤" 
  العصور الحدیثة   " ١٥/١٨" 
  القرن العشرون    " ١٩" 
  القرن الحادي والعشرون     " ٢٠" 
  المستقبل     " ٣١٣" 
  فصول السنة     "٣٢" 
  شهور السنة     " ٣٣" 
  زمن السالم     "٣٦٢" 
  ساعات العمل     " ٣٧٢" 
  وقت الراحة     "٣٤٤" 
  فترة عمریة      "٤" 
  فترات زمنیة متتالیة     " ٥" 
  حسابات زمنیة متتالیة     " ٦" 
  مات ظاهریةتقسی     " ٧" 

ویــتم اســتخدام هــذا الجــدول عــن طریــق الحــصول علــي الــرقم الخــاص بــالفترة 
رقـــم (ثـــم إضـــافته إلـــي رقـــم الموضـــوع ). مـــن قائمـــة التقـــسیمات الزمنیـــة(الزمنیـــة 
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ومـــع العلـــم بـــأن الـــرقم الخـــاص بـــالفترة الزمنیـــة یوضـــع بـــین عالمتـــي ). األســـاس
  :وعلي النحو الذي یوضحه المثال التالي. تنصیص

  مستقبل االقتصار المصري  ٣٣) ٦٢٣ / ٦٢١( " ٣١٣" 
  :ویالحظ أن هذا الرقم یتركب من األرقام التالیة

  )رقم الموضوع(االقتصاد      ٣٣
  )مأخوذة من جدول األماكن(رقم مصر   )٦٢٣ / ٦٢١(
  مأخوذ من جدول ) المستقبل(رقم الفترة الزمنیة      " ٣١٣" 

  :التقسیمات الزمنیة
ي العالمي یوفر إمكانیة التعبیر عن الفتـرة الزمنیـة التـي هذا، والتصنیف العشر

یعـــالج الموضـــوع فـــي نطاقهــــا داخـــل الوثیقـــة، لــــیس فقـــط بالحقـــب أو األزمنــــة أو 
ـــــام  ـــــل وباألی ـــــشهور، ب ـــــسنوات وال ـــــالعقود وبال ـــــالقرون وب ـــــضا ب ٕالعـــــصور، وانمـــــا أی

ألرقـام وذلك عن طریق توفیر أرقام لهذه الفترات الزمینة، ثـم بتركیـب ا. والساعات
  .بعضها علي البعض، یتم التعبیر عن الفترة الزمنیة المراد التعبیر عنها
وللتعبیـر  .وللتعبیر عن قرن معین من الزمان یـستخدم رقـم یتكـون مـن عـددین

عن عقد نطاق قرن معین یضاف عدد ثالث إلي رقم القرن یوضـح العقـد المـشار 
  .إلیه

  :كما یلي لعشري العالميلقرون في التصنیف اوتأتي االرقام الخاصة با
  القرن الثاني عشر المیالدي  ١١  القرن الثاني المیالدي  ٠١
  القرن الثالث عشر المیالدي  ١٢  القرن الثالث المیالدي  ٠٢
  القرن الرابع عشر المیالدي  ١٣  القرن الرابع المیالدي  ٠٣
  القرن الخامس عشر المیالدي  ١٤  القرن الخامس المیالدي  ٠٤
  القرن السادس عشر المیالدي  ١٥  دس المیالديالقرن السا  ٠٥
  القرن السابع عشر المیالدي  ١٦  القرن السابع المیالدي  ٠٦
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  القرن الثامن عشر المیالدي  ١٧  القرن الثامن المیالدي  ٠٧
  القرن التاسع عشر المیالدي  ١٨  القرن التاسع المیالدي  ٠٨
  القرن العشرون   ١٩  القرن العاشر المیالدي  ٠٩
  القرن الواحد والعشرون  ٢٠  المیالدي قرن الحادي عشرال  ١٠

ــا األرقــــام التــــي تعبــــر عــــن العقــــود، فإنهــــا تــــضاف إلــــي األرقــــام الخاصــــة  أمــ
  :بالقرون، وعلي النحو التالي

  العقد الرابع من القرن العشرین المیالدي     "١٩٣" 
  العقد الخامس من القرن السابع عشر المیالدي     "١٦٤" 
  التاسع من القرن الثامن المیالديالعقد      " ٠٧٨" 

  : ولحساب الفترات الزمنیة باألیام أو بالشهور أو بالسنین، یتبع ما یلي
  عمریة في جدول التقسیمات الزمنیةالخاص بالفترة ال" ٤"استخدام العدد –أ 
  .للداللة علي الفترة الزمنیة" ٤" إضافة رقم آخر إلي الرقم -ب

  : لي النحو التاليوبذلك یتكون الرقم من عددین ع
  لحساب الفترة الزمنیة باألیام   " ٤٢" 
  لحساب الفترة الزمنیة باألسابیع   " ٤٣" 
  لحساب الفترة الزمنیة بالشهور   "٤٤" 
  لحساب الفترة الزمنیة بالسنین   " ٤٥" 
  تصنیف اآلداب  

یــوفر التــصنیف العــشري العـــالمي قــوائم یــستعین بهـــا المــصنف عنــد تـــصنیف 
  : لموضوعات األدبیة وهيالوثائق في ا

  : قائمة باآلداب المختلفة-١
  األدب اإلنجلیزي     ٨٢٠

  األدب األمریكي    ٨٣٠) ٧٣(
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  األدب األلماني     ٨٣٠
  األدب الفرنسي    ٨٤٠
  األدب اإلیطالي    ٨٥٠
  األدب األسباني    ٨٦٠
  األدب الالتیني والیوناني    ٨٧٠
  األدب الروسي    ٨٨٠

  األدب السنسكریتي    ٨٩١.٢
  األدب الهندي الحدیث    ٨٩٢.٢
  األدب العبري    ٨٩٢.٤
  األدب العربي    ٨٩٢.٧

  األدب التركي    ٨٩٤.٣٥
  األدب المجري    ٨٩٤.٥١
  األدب الیاباني    ٨٩٥.٦

  األدب األفریقي    ٨٩٦
   مثل جزر المالیو وأدب جزیرة جاوىأدب جزر جنوب شرقي آسیا ٨٩٩

  : قائمة األشكال األدبیة-٢
  األشكال األدبیة    ٨ – ٩/١
  الشعر     -١

  الشعر الغنائي     -١١
  الشعر الهجائي أو الفكاهي    -١٧
  المسرحیة     -٢

  المسرحیة ذات الفصل الواحد    -٢٥
  المنولوجات األدبیة    -٢٧
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  النثر      -٣
  الروایة    -٣١
  القصة القصیرة    -٣٢
  المقاالت      -٤
  األحادیث والمحاضرات      -٥
  مجاالت أخري       -٩

  )رات الخاصةأو المذك(السیر الذاتیة     -٩٤
  النقد األدبي    -٩٥

وباسـتخدام قائمـة اآلداب، وقائمـة األشـكال األدبیـة یمكـن تـصنیف الوثـائق فـي 
األداب المختلفـــة، وفـــي أي فـــن مـــن فنـــون اآلداب، وعلـــي النحـــو الـــذي توضـــحه 

  :األمثلة التالیة
  المسرحیة األلمانیة    ٨٣٠ – ٢

  الروایة الفرنسیة    ٨٤٠ – ٣١
  لعربيالشعر ا    ٨٩٢.٧ – ١

  القصة القصیرة في األدب الروسي    ٨٨٠ -٣٢
  الخطابة الیونانیة    ٨٧٠ – ٦

  :تصنیف الببلیوجرافیات
یــتم فیهــا تجمیــع األوعیــة فــي ضـــوء . الببلیوجرافیــات قــوائم بأوعیــة المعلومــات

حــدود موضــوعیة، أو حــدود مكانیــة، أو حــدود زمانیــة، أو : حــدود معینــة للتجمیــع
تجیمع لألوعیة في القائمة بشكل عـام أو بـدون التقیـد وقد یتم ال. حدود موضوعیة

  .بأي من هذه الحدود
وتتنوع الببلیوجرافیات، بحسب األسـس أو الحـدود التـي یـتم التقیـد بهـا فـي عنـد 

  .تجمیع األوعیة في القوائم
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هــــذا، وتــــشغل الببلیوجرافیـــــات فــــي التـــــصنیف العــــشري العـــــالمي األرقــــام مـــــن 
 األنـــواع المختلفـــة للببلیوجرافیـــات فـــي هـــذا ویـــأتى تـــصنیف). ٠١٦(إلـــي ) ٠١١(

  :التصنیف، علي النحو الموضح فیما یلي
  الببلیوجرافیات العامة  ٠١١
  )ببلیوجرافیات األفراد(الببلیوجرافیات الشخصیة   ٠١٢
  ببلیوجرافیات المؤلفین  ٠١٣
  قوائم األوعیة ذات الصفات الخاصة  ٠١٤
  الببلیوجرافیات المكانیة  ٠١٥
  فیات المتخصصةالببلیوجرا  ٠١٦

  :علي أن یوضع في االعتبار ما یلي
 إذا ارتبطــــت الببلیوجرافیــــات بمكــــان معــــین، یــــضاف الــــرقم الخــــاص بهــــذا -١

 ،ات المكانیــة، وكتفریــع لهــذا الــرقمالخــاص بالببلیوجرافیــ) ٠١٥(المكــان إلــي الــرقم 
  British National Bibliography (BNB):مثال ذلك

  (42) 015التالي هذه القائمة تصنف تحت الرقم 
  :ویأتي تحلیل هذا الرقم، كما یلي

  )رقم أساسى(الببلیوجرافیات المكانیة    15
  )مأخوذ من قائمة المناطق(انجلترا   ) 42(
 إذا ارتبطــت الببلیوجرافیــة بموضــوع معــین مــا مــن الموضــوعات، یــضاف -٢
والخـــاص بالببلیوجرافیـــات المتخصـــصة، إلـــي رقـــم هـــذا الموضـــوع، ) ٠١٦(الـــرقم 

  : استخدام الشارحة وعلي النحو الذي یوضحه المثال التاليب
  ببلیوجرافیة في االقتصاد

  ٣٣: ٠١٦ :هذه الببلیوجرافیة تصنف تحت الرقم التالي
  : ویأتي تحلیل هذا الرقم كما یلي
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  )رقم أساسى(االقتصاد     ٣٣
  )عالمة العالقة(الشارحة     : 

  .الببلیوجرافیات المتخصصة  ٠١٦
  )ببلیوجرافیات األفراد(افیات الشخصیة  تصنف الببلیوجر

 / A(، مـضافا إلیـه حـروف مـن قائمـة التقـسیمات األبجدیـة ٠١٢تحـت الـرقم 

Z (علي النحو الذي یوضحه المثال التالي:  
  قائمة باإلنتاج الفكري حول طه حسین
  ٠١٢) .T. H(: تصنیف هذه القائمة تحت الرقم التالي
  :و التاليوتحلیل هذا الرقم كما یأتي علي النح

  )رقم أساس(رقم الببلیوجرافیات الشخصیة   ٠١٢
)T. H. (   اسم المؤلف  

  : تصنیف التراجم
  :ویالحظ ما یلي. ٩٢تصنف التراجم عامة تحت الرقم 

 إذا ارتبطــــت التــــراجم المجمعــــة فــــي الوثیقــــة بمكــــان محــــدد، یــــضاف رقــــم -١
   :، وعلي النحو الذي یوضحه المثال التالي٩٢المكان، إلي الرقم 

  لوثیقة تتناول سیر الفرنسیین    ٩٢) ٤٤(
  :وتحلیل هذا الرقم یأتي على النحو التالي

  )رقم أساس(التراجم  ٩٢
  )مأخوذ من قائمة المناطق(فرنسا     )٤٤(

 إذا ارتبطـــت التـــراجم المجمعـــة فـــي الوثیقـــة بموضـــوع معـــین، یـــضاف رقـــم -٢
ــــرقم الخــــاص بالموضــــوع)٠٩٢( ــــي ال ــــذي یوضــــحه الم. ، إل ــــي النحــــو ال ثــــال وعل

  :التالي
  تراجم رجال االقتصاد    ٣٣) ٠٩٢(



  ٣٠ دكتور جمدي اجلاكي                                                                                                املتقدملتصنيفا  

  :ویأتي تحلیل هذا الرقم، علي النحو التالي
  االقتصاد     ٣٣

  )مأخوذ من قائمة الشكل(التراجم     )٠٩٢(
  ممیزات نظام التصنیف العشري وعیوبه

 ولكـن القـائمین دیـويقام التصنیف العشري العالمي فـي أساسـه علـى تـصنیف 
ام كلــه فــي أساســه فغیــر التــصنیف مــن طبیعتــه وعلــى علیــه أعــادوا تــشكیل النظــ

الـــرغم مـــن أن كـــال النظـــامین ببلیـــوجرافي إال أن التـــصنیف العـــشري العـــالمي بمـــا 
 وقــد حــاول النظـــام ،یعتمــد علیــه مــن التحلیــل والتركیــب یجــنح إلــى التوثیــق أكثــر

ٕ فقــد تمیــز بممیــزات عدیــدة وان لــم یخــل دیويلــ تخطــي بعــض االنتقــادات الموجهــة
  .لعیوبمن ا

  :ممیزات نظام التصنیف العشري
 حظــى العــشري العــالمي بممیــزات متعــددة جمــع فیهــا بــین ممیــزات الــنظم -١

  : ومنها،الحصریة والنظم الوجهیة
  :المرونة الفائقة للنظام والتي تمثلت في) أ(
 استخدام القوائم اإلضافیة المساعدة بمؤشراتها الوجهیـة التـي تتـیح التعبیـر -١

  . الوثیقة الشكلیة أو الموضوعیةعن كل جوانب
 اعتمــــاده علـــــى األرقــــام العربیـــــة العــــشریة والتـــــي تتمیــــز بالمرونـــــة وســـــعة -٢

  .االستخدام وقصر التعبیر عن الرقم الالتیني
التي تتحقق للنظام من خالل المراجعـة المـستمرة ألقـسامه وتـوفیره :  السعة-٢

 روعهـــا ومؤشـــراتلمؤشـــرات وجهیـــة عامـــة تنـــسحب علـــى جمیـــع أقـــسام الخطـــة وف
خاصـــة تـــستخدم لتوســـیع موضـــوعات أقـــسام معینـــة فـــي الخطـــة كـــذلك التفـــصیل 

  .نجده في جداوله الرئیسیة   الذيالدقیق
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تحقــق المؤشــرات الوجهیــة المرنــة ســواء العامــة أو الخاصــة :  التخــصیص-٣
 فیمكنــه أن یخــصص الموضــوعات المركبــة أبعــد مــدى مــن التخــصیص المفــصل

  .جه في نفس الوقتتضم عدد من األوالتي 
اســـتخدامه للجـــداول الهجائیـــة أكثـــر ممـــا تـــستخدم فـــي :  الطریقـــة الهجائیـــة-٤
 العـــشري لترتیــب أســماء النباتـــات والنجــوم، واألمــاكن واألشـــخاص یف دیــويتــصن

وغیرهــــا مــــن الموضــــوعات الممیـــــزة بأســــمائها ممــــا حقـــــق لــــه التخــــصیص أكثـــــر 
  .والمرونة

ر علـى نطـاق واسـع فـي الجـداول تستخدم وسائل التـذك:  خصائص التذكر-٥
 ٤فــرقم ... أو اإلضــافیة المــساعدة أو الخاصـة التــي تحمــل نفـس الــصفة الرئیـسیة

  .هو رقم التذكر الخاص بفرنسا سواء في الجداول الرئیسیة أم اإلضافیة
  :ففي الجداول الرئیسیة تأخذ فرنسا

  .اللغة الفرنسیة  ٤٤٠
  .األدب الفرنسي  ٨٤٠
  .تاریخ فرنسا  ٩٤٤

  :ي الجداول اإلضافیةوف
  .اللغة الفرنسیة من جداول أرقام اللغات=   ٤٠

  .جداول أرقام األماكن فرنسا في  )٤٤(
  
تجمــع الخطــة بــین الــصفة الحــصریة والوجهیــة ومــن ثــم :  شــمولیة الخطــة-٦

فقـد جـاءت الجــداول الرئیـسیة شــاملة لكافـة أقــسام فـروع المعرفــة البـشریة وفروعهــا 
ــــة التحلیــــل ١٥٠.٠٠٠حیــــث تــــشمل أكثــــر مــــن   موضــــوع باإلضــــافة إلــــى إمكانی

ـــــب عـــــن طریـــــق اســـــتخدام المؤشـــــرات الوجهیـــــة فـــــي الجـــــداول اإلضـــــافیة  والتركی
  .المساعدة
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 عـدم التحیــز لوجهـة النظــر الساكـسونیة وتمثــل هـذا فــي تغیـر التعبیــر عــن -٧
  . من القانون اإلنجلیزي إلى القانون المدني٣٤٧تغییر رقم : بعض األرقام مثل

حیـث بنـى : ع العشري العالمي بین كونه نظاما مكتبیا ونظامـا توثیقیـا یجم-٨
واســترجاع المعلومــات مــن كــل أنــواع اإلنتــاج الفكــري  وصــمم علــى أســاس تنظــیم

النــشرات، بــراءات االختــراع، الوثــائق والتقــاریر، المقــاالت، الــدوریات والتــي : مثــل
ى تكــشیف ووصــف ًتتطلــب نوعــا مــن التحلیــل لمحتویاتهــا ومــن ثــم فهــو یهــدف إلــ

تـي محتویاتها ومن ثـم فهـو یـستخدم بنجـاح فـي إنتـاج المستخلـصات والكـشافات ال
تــصنیف ســواء بأرقــام أو بــدون أرقــام ومــن هنــا تعتمــد فــي ترتیــب مــداخلها علــى ال

ـــذلك فهـــو یـــستخدم كنظـــام لترتیـــب الكتـــب علـــى  ًفهـــو نظامـــا توثیقیـــا وباإلضـــافة ل ً
ًالرفوف فهو نظاما مكتبیا ً.  

النظام من أنجح نظـم التـصنیف العامـة فیمـا یتعلـق باسـتخدامه فـي  یعتبر -٩
ًأیــضا كلغــة تحویـــل بــین قـــوائم  نظــم اســترجاع المعلومـــات المحــسبة كمــا اســـتخدم

رؤوس والمكـــــانز وذلـــــك بــــــسبب البنـــــاء الـــــوجهي الجیــــــد للنظـــــام باإلضـــــافة إلــــــى 
ًترقیما معبرا لدرجة كبیرة استخدامه ً.  

 لغــة وبخاصــة اللغــات ١٣ى أكثــر مــن  صــدوره بلغــات متعــددة تــصل إلــ-١٠
اإلنجلیزیــــة والفرنــــسیة والطبعــــات تحــــت الطبــــع بلغــــات : ذات االســــتخدام العــــالمي

  .متعددة أخرى حققت له االنتشار وعالمیة االستخدام

  . حظیانه ببرامج مراجعة مستمرة للتوسیع واإلضافة-١١

 فجمـع  العـشري؛دیـويضـعف تـصنیف   حاول التخلص من بعـض نقـاط-١٢
ً خالیــا لمــا ٤ م ومــن ثــم فقــد تــرك رقــ٨ن قــسمي اللغــات واآلداب فــي رقــم واحــد بــی

  . لنفسه إمكانیة التوسع المستقبليًمحققایستجد، 
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  :التصنیف العشري العالميعیوب 
على الرغم من الممیزات العدیـدة للتـصنیف العـشري العـالمي فـال یخلـو النظـام 

  :، منهامن بعض العیوب
 ممــا دیـويم البحتـة والتطبیقیــة نتیجـة تبنـي نظــام  الفـصل بـین قــسمي العلـو-١

ــــصلة مثــــل ــــین موضــــوعات وثیقــــة ال ــــه الفــــصل ب ــــا : نــــشأ عن ــــاء والتكنولوجی الكیمی
  .الكیمیائیة

 هنــاك بعــض الخلــط فــي تفریــع بعــض الموضــوعات مثــل تفــرع المركبــات -٢
 هندســة النقــل وفــي نفــس الوقــت تفــرع قــاطرات الــسكك الحدیدیــة ٦٢٩.١مــن رقــم 

  . دسة السكك الحدیدیة والطرق العمومیة هن٦٢٥من 
  طـــول الرمـــز نتیجـــة اســـتعمال عالمـــات اإلضـــافة والتخـــصیص المفـــصل-٣
  .یتیحه العشري العالمي  الذي
 الــبطء الــشدید فــي صــدور طبعاتــه لعــدم تــوفر الــدعم المــالي الكــافي، كمــا -٤

 یفتقـــر النظــــام إلــــى اإلشــــراف المركــــزي الموحــــد علــــى عملیــــة التحریــــر والمراجعــــة
نقـص المـوارد المالیـة ممـا یـؤدي إلـى تـضارب ال مفـر منـه  والتنقیح والنشر بـسبب
  .ومتابعة التطورات المعرفیة المستمرة المتزایدة بین األرقام الصحیحة

 علـى الــرغم مـن محاولــة التــصنیف العـشري العــالمي تحقیـق الحیــاد والبعــد -٥
فـروع المعرفــة عـن االنحیــاز حیـث حــاول تحقیـق العالمیــة سـواء مــن حیـث حــصر 

ً لغــــة بأشــــكال مختلفــــة فمــــن الملحــــوظ جیــــدا ٢٢البــــشریة أو صــــدوره فــــي حــــوالي 
العلــوم الدینیــة، والعلــوم : االنحیــاز الغربــي الواضــح فــي موضــوعات متعــددة منهــا

، واللغـــة واألدب وقـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى بنـــاء النظـــام فـــي األصـــل علـــى االجتماعیـــة
  . العشريدیويتصنیف 

ظــام مهــارة عالیــة مــن المــصنف وقــدرة علــى التحدیــد  یتطلــب اســتخدام الن-٦
الـــسلم لعناصـــر الوثیقـــة واإلحـــساس العـــالي بطبیعـــة الموضـــوع المـــصنف ومعرفـــة 

  .ٕواسعة واطالع مستمر
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  :استخدام التصنیف العشري العالمي
یستخدم التصنیف على نطاق واسـع فـي أوربـا وخاصـة فـي دول أوربـا الـشرقیة 

فــــــة المكتبــــــات المتخصــــــصة ومراكــــــز وخاصــــــة فــــــي روســــــیا حیــــــث یــــــستخدم بكا
مراكــــــز المعلومــــــات المتخصــــــصة والمؤســــــسات  المعلومــــــات، فهنــــــاك آالف مــــــن

ولــم یحقــق العـــشري العــالمي نجاحـــا . تــستخدمه بطریقــة مـــا لتــصنیف مجموعاتهـــا
ًملحوظــا فــي المكتبــات الجامعیــة والعامــة، وقــد یرجــع ذلــك إلــى التفــصیل الــشدید 

والتركیــب ممـا جعلــه أكثـر فائــدة فـي عملیــة  وجنوحـه الــشدید إلـى عملیــات التحلیـل
  .استرجاع المعلومات أو في تسكین الكتب على الرفوف

ًكما حقق النظام نجاحا عالیا في عملیات التكشیف واالستخالص ً.  
یــستخدم النظــام بنجــاح فــي تــصنیف المواصــفات القیاســیة فقــد اتبعتــه المنظمــة 

یــــیس الوطنیــــة األعــــضاء فیهــــا الدولیـــة للتوحیــــد القیاســــي، كمــــا أوصــــت هیئــــة التق
  .باتباع هذا النظام لتصنیف مواصفاتها المنشورة

  :المحافظة على حداثة الخطة ومستقبلها
حتــى یتحقــق للتــصنیف العــشري العـــالمي التخــصیص المفــصل ولكــي یواكـــب 
التزایــــد المــــستمر والــــسریع فــــي موضــــوعات المعرفــــة البــــشریة، ولــــضمان االتفــــاق 

توســــعات التـــي تــــتم علـــى النظــــام فقـــد تــــولى االتحــــاد الـــدولي علــــى التعـــدیالت وال
ـــدولي للتوثیـــق تـــشكیل لجـــان موضـــوعیة تتـــألف مـــن متخصـــصین فـــي التوثیـــق  ال
والموضوعات المختلفة ممثلین ألقطار متعددة، تجتمـع هـذه اللجـان تحـت إشـراف 
لجان التصنیف العشري العالمي في كل قطر وهي تابعة لالتحاد الـدولي للتوثیـق 

ترحات الخاصة بالتعدیالت والتوسیعات ویتم تجمیعهـا لتوصـیلها إلـى وتوضع المق
محرري الخطة، فـإذا تمـت الموافقـة علـى التعـدیالت یـتم إصـدارها نـصف سـنویة، 

علــى حداثــة الخطــة، ومــع بدایــة  ثــم تجمــع كــل ثــالث ســنوات، وبهــذا یــتم الحفــاظ
ة لتطــویر اتخــذ محــررو النظــام خطــوات اســتراتیجیة هامــالعــشرین تـسعینات القــرن 
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النظـــام فـــشكلت لجنـــة تـــضم خبـــراء موضـــوعیین مـــن مختلـــف قطاعـــات المعرفـــة 
لجـــان فرعیـــة تعمـــل تحـــت إشـــراف مجلـــس إدارة التـــصنیف  تفرعـــت عنهـــا خمـــس

ًالعـــــشري العـــــالمي لمراجعـــــة الجـــــداول الرئیـــــسي وتطـــــویر النظـــــام طبقـــــا ألســــــس 
 اد الـدوليالتصنیف الحدیثة، ثـم انتقلـت مـسئولیة اإلشـراف علـى النظـام مـن االتحـ

وبقـــى االتحـــاد الـــدولي للتوثیـــق  .للتوثیـــق إلـــى مجمـــع التـــصنیف العـــشري العـــالمي
عـــضو بـــالمجمع إلـــى جانـــب المعهـــد البریطـــاني للمقـــاییس وذلـــك لـــضمان تمویـــل 

وبخاصـــة بعـــد االتجـــاه إلـــى تحــــسیب  ٕوادارة النظـــام علـــى أســـس اقتـــصادیة ثابتــــة
عـــالمي أصـــلح نظـــم النظـــام علـــى الحاســـب اآللـــي حیـــث یعـــد تـــصنیف العـــشري ال

 التــي التــصنیف العامــة لالســتخدام اآللــي علــى الــرغم مــن وجــود بعــض المــشاكل
تتعلق بتداعیات البناء الطبقي لنظـام وترقیمـات التـصنیفات الخاصـة بـه، ومـشكلة 

ــــداعیات البنــــاء الطبقــــي لنظــــام وترقیمــــات التــــصنیفات الخاصــــة بــــه، ومــــشكلة  بت
ت التركیبیــة، وقــد وضــعت مجموعــة مــن التفــسیر اآللــي لــدالالت الرمــوز والعالمــا

  :المقترحات لتطویعه للنظام اآللي منها
المراجعــة الكاملــة والــشاملة للبنــاء الهرمــي المنطقــي للنظــام لمــا یوجــد فیــه : ًأوال

  .دیويمن تضارب، أو تفریعات غیر سلیمة موروثة من تصنیف 
لــرقم التــصنیف وذلــك بإعــداد قــاموس مــدموج  كتكملــة اســتخدام الكلمــات: ًثانیــا

  .ٕبرقم التصنیف وان كانت هذه الطریقة موضع دراسة ومناقشات عدیدة
 التــــــصانیف العامـــــة األخــــــرى لتطـــــویر تكــــــوین يالتعـــــاون بــــــین محـــــرر: ًثالثـــــا

ـــــرقیم  ـــــتم مراجعتهـــــا لوضـــــع أســـــس للت ـــــي ی الموضـــــوع األساســـــي فـــــي األجـــــزاء الت
  .األساسي

مي بمرحلــة هامــة فــي حیاتــه حیــث دخلــت علیــه ویمــر التــصنیف العــشري العــال
إلجـــراء التعـــدیالت  تغیــرات هامـــة علـــى جهـــازه اإلشـــرافي، كمــا یـــتم دراســـة النظـــام



  ٣٦ دكتور جمدي اجلاكي                                                                                                املتقدملتصنيفا  

المطلوبـة لتحــسیب النظــام علــى الحاسـب اآللــي واالســتجابة لمتطلبــات مــستخدمي 
   .میةى العالمي للوصول به إلى العالالنظام على المستو

  


