
  الفصل الثاني
  تصنيف ديوي العشري

Dewey Decimal Classification  
  

. ١٨٧٦حیـث ظهـر عـام . هذا التصنیف هو أقـدم أنظمـة التـصنیف الحدیثـة
، John Melvel Deweyوقـد وضــع أســس هــذا التــصنیف جــون ملفــل دیــوي 
). بالوالیـات المتحـدة األمریكیــة(وقـد كـان دیـوي یعمـل أمینـا لمكتبـة كلیـة أمهرسـت 

ل رغبته في إیجـاد نظـام لتصنـسف مجموعـات الكتـب فـي المكتبـة التـي یعمـل ولع
 هــي التــي دفعتــه إلــي وضــع خطتــه هــذه، والتــي شــاع اســتعمالها فــي الــشرق ،بهــا

فــــضال عـــن شــــیوعها داخـــل الوالیــــات المتحـــدة األمریكیــــة . والغـــرب علــــي الـــسواء
  .وذلك منذ ظهور هذه الخطة، وحتى وقتنا الحاضر. نفسها

ألنــــه یقــــسم موضــــوعات . یف دیــــوى هــــذا بالتــــصنیف العــــشريویــــسمى تــــصن
ثـم یقـسم مـل . ، إلـي عـشرة أقـسام رئیـسیة)كمـا تظهـر فـي الكتـب(المعرفة البـشریة 

وبعــد ذلــك . قــسم مــن هــذه األقــسام العــشرة، إلــي عــشرة أقــسام موضــوعیة أصــغر
وهكــذا . یقــسم كــل قــسم مــن هــذه األقــسام األخیــرة، إلــي عــشرة أقــسام أصــغر منهــا

  . التقسیم العشرى إلي ما ال نهایةیستمر
  :طبعات الخطة

) ١٩(ظهـــرت طبعـــات عدیـــدة مـــن خطـــة تـــصنیف دیـــوي حتـــى أنهـــا بلغـــت 
ولقد تجـاوزت طبعـات . طبعة على مدي المائة العام األولى في عمر هذه الخطة

ویالحــظ أن تعـــدد الطبعـــات . الخطــة فـــي وقتنــا الحـــالي أكثـــر مــن عـــشرین طبعـــة
  . أسباب نوردها فیما بعدعلي هذا النحو یرجع إلي
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وكــان . ١٨٧٦ظهــرت الطبعــة االولــي مــن تــصنیف دیــوى العــشرى فــي عــام 
 لكـي یـتم اسـتخدامها فـي تـصنیف – وكما أشرنا من قبل –دیوي قد قام بإعدادها 

  .الكتب في مكتبة كلیة أمهرست التي یعمل بها دیوي
  :وقد ظهرت هذه الطبعة بعنوان

" A Classification and Subject Index For Cataloging and 
Arranging Books and Pamphlets of A library " 

ألــف قــسم مرقمــة باألرقــام ) ١٠٠٠(وكانــت هــذه الطبعــة تحتــوي آنــذاك علــي 
، Relative Indexباإلضـــافة إلـــي كـــشاف نـــسبى ). ٩٩٩(إلـــي ) ٠٠٠(مـــن 

  .صفحة) ٤٤(وذلك في . ومقدمة للخطة
وقــد أصــدرها . نیــة مــن تــصنیف دیــوى ظهــرت الطبعــة الثا١٨٨٥وفــي عــام 

وذلك بعد مراجعـة الخطـة، وبعـد توسـیعها . صفحة) ٣١٤(دیوي بنفسه أیضا في 
 Decimal Classification and Relative:وكانـت تحـت عنـوان. أیـضا

Index. 
. وقد تضمنت هذه الطبعة تقریرا عن الوظائف التـي یمكـن أن تؤدیهـا الخطـة

ري والكـــشاف النـــسبى لترتیـــب وفهرســـة وتكـــشیف التـــصنیف العـــش" ورد فیهـــا أنهـــا 
المكتبــــات العامــــة ومكتبــــات األفــــراد، والنــــشرات والقــــصاصات والمــــذكرات وكتــــب 

  "إلخ .. .الرسوم والكشافات
ــــك بــــثالث ســــنوات، وفــــي عــــام  ــــة مــــن ١٨٨٨بعــــد ذل  ظهــــرت الطبعــــة الثالث

وقـــد بلـــغ عـــدد ). ALA(وقـــد قامـــت بنـــشرها جمعیـــة المكتبـــات األمریكیـــة . الخطـــة
 أي تقریبـــا عـــشرة أمثـــال عـــدد صـــفحات ،صـــفحة) ٣١٤(صـــفحات هـــذه الطبعـــة 

  .١٨٧٦الطبعة األولي من الخطة، والتي نشرها دیوي بنفسه عام 
، أو إمـا بواسـطة ملفـل دیـوي بنفـسه. وبعد ذلك توالي إصـدار طبعـات الخطـة

  : مثلى،بواسطة مؤسسات أو هیئات أخر
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ومؤســـسة  ،Lake Placid Clubمؤســسة لیـــك بالســـید كلـــب التعلیمیـــة 
 وفـــي كــل طبعـــة مـــن هــذه الطبعـــات، یالحـــظ ،Foresr Pressفورســت بـــرس 

التوسع في التقسیم داخل الخطة، مما یؤدي إلي إضـافة صـفحات جدیـدة إضـافیة 
  .إلي صفحات الطبعة السابقة علیها

  . طبعة كاملة) ٢١(هذا وقد تجاوز عدد طبعات الخطة في الوقت الحاضر 
ظهـرت طبعـات أخـرى ، عات الكاملة مـن تـصنیف دیـويإضافة إلى هذه الطب

وفـي ، وذلك لكي یـتم اسـتخدامها فـي المكتبـات العامـة الـصغیرة) مختصرة(موجزة 
ـــــدأ هـــــذا االتجـــــاه نحـــــو إصـــــدار الطبعـــــات المـــــوجزة . المكتبـــــات المدرســـــیة وقـــــد ب

وقـد صـدر مـن هـذه الطبعـات . ١٨٩٤من خطة تصنیف دیوي عام ) المختصرة(
  . أكثر من عشر طبعات، نالمختصرة وحتى اآل

   :استخدام تصنیف دیوي في المكتبات
یعتبــر تــصنیف دیــوي العــشري أكثــر خطــط التــصنیف انتــشارا فــي المكتبــات 

  . وفي أنحاء متفرقة من العالم. بأنواعها المختلفة
مـن المكتبـات %) ٩٥(ففي الوالیات المتحدة األمریكیة مثال یـستعمله حـوالي 

مـــن مكتبـــات الكلیـــات والجامعـــات فـــي %) ٩٠(حـــوالي العامـــة ویـــستعمله أیـــضا و
مــــن المكتبــــات األمریكیــــة %) ٦٠(كمــــا تــــستعمله أكثــــر مــــن . الوالیــــات المختلفــــة

  . المتخصصة
 .مكتبـــــة) ٥٠٠(وفــــي بریطانیـــــا تــــستعمل خطـــــة تــــصنیف دیـــــوي أكثــــر مـــــن 

حیـــث تمـــت ترجمـــة الخطـــة إلـــى تـــسع . ویـــستخدم فـــي أقطـــار أوربیـــة أخـــرى كثیـــرة
  . ستخدم تصنیف دیوي أیضا في الصین والیابانوی. لغات أوربیة

وفي عالمنا العربي یشیع استخدام تصنیف دیـوي العـشري فـي مختلـف أنـواع 
ـــه بحیـــث . المكتبـــات فـــي البلـــدان العربیـــة المختلفـــة وخـــصوصا بعـــد أن یـــتم تعدیل
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 وعلــى النحــو الـــذي سنوضــحه فیمـــا ،یــصبح صــالحا للتطبیـــق فــي هــذه المكتبـــات
  . بعد

فقـــد أخـــذت مكتبـــة الكـــونجرس ، ت التـــي یتمیـــز بهـــا هـــذا النظـــامونظـــرا للمیـــزا
فــــي طباعــــة أرقــــام تــــصنیف دیــــوي علــــى معظــــم ، ١٩٣٠ومنــــذ عــــام ، األمریكیــــة

 كمــا طبعــت هــذه األرقــام كــذلك علــى بطاقــات شــركة ویلــسن .بطاقاتهــا المطبوعــة
The H.W.Wlison company.  

س فـي إصـدار  بدأ قسم التصنیف العـشري بمكتبـة الكـونجر١٩٣٤ومنذ عام 
   :نشرة بعنوان

Notes and Decisions on the Application of the Decimal 
Classification.  

كمــا أن تــصنیف دیــوي . وفیهــا یوضــح أســس تطبیــق هــذا النظــام فــي المكتبــة
فــي ترتیـب الببلوجرافیــة الوطنیـة البریطانیــة ، ١٩٥٠ومنــذ عـام ، قـد اســتخدم أیـضا

British National Bibliography (BNB).  
   :خصائص الخطة

   :یتمیز تصنیف دیوي بالخصائص التالیة
   : الجداول:أوال

 وكمــا تعبــر عنهــا الموضــوعات فــي –یقــسم تــصنیف دیــوي المعرفــة البــشریة 
   :تسعة أصول هي) ٩( إلى –الكتب 

   .الفلسفة وعلم النفس -
 . الدیانات -
 . العلوم االجتماعیة -
 . اللغات -
  .العلوم البحتة -
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  .تطبیقةالعلوم ال -
  .)أو العلوم النافعة(الفنون  -
 . اآلداب -
 . الجغرافیا والتراجم والتاریخ -

. إضـــافة إلـــى هـــذه األصـــول التـــسعة نـــصادف األصـــل العاشـــر فـــي الخطــــة
ویحتـــوي هـــذا األصـــل علـــى الموضـــوعات التـــي ال یمكـــن إدراجهـــا فـــي نطـــاق أي 

مــــة  أي المعــــارف العا:وقــــد جعلــــه دیــــوي للعمومیــــات. أصــــل مــــن هــــذه األصــــول
General Worksوبهـــذا یكـــون مجمـــوع عـــدد أصـــول خطـــة تـــصنیف دیـــوي  ،

یقـــسم إلـــى عـــشرة أقـــسام ،  وكـــل أصـــل مـــن هـــذه األصـــول العـــشرة.عـــشرة أصـــول
  . رئیسیة

   :یقسم إلى األقسام الرئیسیة التالیة، فاألصل الخاص بالعلوم التطبیقة مثال
   .المعارف العامة للعلوم التطبیقیة -
  .العلوم الطبیعیة -
 . لوم الهندسیةالع -
  .العلوم الزراعیة -
 . اإلقتصاد المنزلي -
 . ٕتنظیم وادارة األعمال -
 .)التطبیقیة(الكیمیاء التكنولوجیة  -
  .الصناعات -
 . مصنوعات متفرقة -
 . أشغال الماني -

 وكـل .مائـة قـسم) ١٠٠(وبهذا یبلغ عدد األقسام الرئیسیة في تصنیف دیوي 
  .)أو شعب(قسام اصغر یقسم إلى فروع أي أ، قسم من هذه األقسام
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ینقـــسم إلـــى ، نجـــد أن القـــسم الخـــاص بـــالعلوم الهندســـیة، ففـــي مثالنـــا الـــسابق
   :على النحو التالي، )أو شعب(عشرة فروع أي أقسام أصغر 

   .عمومیات -
  .الفیزیاء التطبیقیة -
 . هندسة التعدین -
 . والمالحة الجویة) البریة والجویة والبحریة(الهندسة العسكریة  -
 . لمدنیةالهندسة ا -
 . هندسة الطرق -
 . خال -
  .)الهیدرولیكیة(الهندسة المائیة  -
 . الهندسة الصحیة وهندسة البلدیات -
 . فروع أخرى للهندسة مثل هندسة الطیران -

  . فرع أو شعبة) ١٠٠٠) (الشعب(وهكذا یكون عدد فروع الخطة 
ویــتم تقــسم . یــتم التفریــع بعــد ذلــك فــي أي قــسم مــن األقــسام إلــى عــشرة فــروع

 فــرع مــن هــذه الفــروع إلــى عــشرة تفریعــات أصــغر وهــذه األخیــرة یــتم تفریعهــا كــل
  . وهكذا إلى ماال نهایة. بنفس الطریقة إلى تفریعات أصغر منها

 ومـــا ،)العـــشب(واألقـــسام الرئیـــسیة واألقـــسام الفرعیـــة ، هـــذا وتنـــدرج األصـــول
 تنــــدرج هــــذه كلهــــا متتالیــــة فــــي جــــداول –یتفـــرع عــــن هــــذه مــــن تفریعــــات اصــــغر 

وتتسلــسل موضــوعاتها مــن العــام . والتــي یــأتي بناؤهــا فــي شــكل هرمــي، لتــصنیفا
  . إلى الخاص

   الترمیز في خطة تصنیف دیوي:ثانیا
حیـث یتكـون هـذا . استخدم دیـوي نظامـا بـسیطا للترمیـز فـي تـصنیفه العـشري

  .)٩-١(وهي األرقام العربیة من ، الترمیز من األرقام فقط
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   . المعارف العامةثة لترمیز القسم الخاصالكما استخدم دیوي األصفار الث
   :هذا ویأتي ترمیز األصول العشرة في تصنیف دیوي على النحو التالي

  المعارف العامة ٩٩-٠٠
  الفلسفة وعلم النفس ١٩٩-١٠٠
  الدیانات       ٢٩٩-٢٠٠
  العلوم االجتماعیة       ٣٩٩-٣٠٠
  اللغات       ٤٩٩-٤٠٠
  العلوم البحة      ٥٩٩-٥٠٠
  العلوم التطبیقة      ٦٩٩-٦٠٠
  ) أو العلوم النافعة(الفنون       ٧٩٩-٧٠٠
  اآلداب      ٨٩٩-٨٠٠
  الجغرافیا والتراجم والتاریخ      ٩٩٩-٩٠٠
الحــظ هنــا أن كــل أصــل مــن هــذه األصــول یــشغل األرقــام المائــة التــي تقــع (

  ).بین األصل واألصل الذي یلیه
 .وكــــل أصــــل مــــن هــــذه األصــــول العــــشرة یقــــسم إلــــى عــــشرة أقــــسام رئیــــسیة

  . لترمیز األقسام داخل كل أصل) ٩-١(من وتستخدم األرقام 
وعلـــى ســـبیل المثـــال فـــإن األصـــل الخـــاص بـــالعلوم االجتماعیـــة ینقـــسم إلـــى 
عــشرة أقــسام رئیــسیة وهــذه األقــسام والرمــوز الخاصــة بكــل منهــا تــأتي علــى النحــو 

   :التالي
  العلوم االجتماعیة ٣٠٠
المعــــارف العامــــة والتقــــسیمات الموحــــدة للعــــوم  ٣٠٠

  االجتماعیة
  اإلحصاء ٣١٠
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  العلوم السیاسیة  ٣٢٠
  اإلقتصاد ٣٣٠
  القانون ٣٤٠
 العلـــــوم – الـــــسلطة التنفیذیـــــة –اإلدارة العامـــــة  ٣٥٠

  العسكریة
 – الخدمـــة اإلجتماعیـــة -اإلنعـــاش االجتمـــاعي ٣٦٠

  المنظمات االجتماعیة
  التربیة والتعلیم ٣٧٠
  التجارة والمواصالت واالتصاالت  ٣٨٠
  العادات والتقالید والفولكلور  ٣٩٠

، فـــي نطــاق العلـــوم االجتماعیـــة، لعـــشرةالحــظ أیـــضا أن كــل قـــسم مـــن األقــسام ا(
   .)یشغل األرقام العشرة التي تقع بین القسم والقسم الذي یلیه

   .)أو ما یعرف بالشعب(ویتم تقسیم كل قسم من هذه األقسام إلى عشرة فروع 
وتــستخدم األرقــام . یقــسم إلــى عــشرة فــروع، فالقــسم الخــاص بالتربیــة والتعلــیم مــثال

   :لفروع على النحو التاليلترمیز هذه ا) ٩-١(من 
 التربیة والتعلیم  ٣٧٠
  المعارف العامة والتقسیمات الموحدة للتربیة والتعلیم ٣٧٠
 المدرسة ٣٧١
 التعلیم اإلبتدائي  ٣٧٢
 التعلیم الثانوي ٣٧٣
 تعلیم الكبار ٣٧٤
 المناهج الدراسیة ٣٧٥
 ) التعلیم النسوي(تعلیم البنات  ٣٧٦
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 التعلیم الدیني ٣٧٧
 التعلیم العالي ٣٧٨
 .... ) الدولة على التعلیمیشمل رقابة (التعلیم والدولة  ٣٧٩

   :وبهذا یتكون رقم التصنیف من ثالثة أعداد على النحو التالي
  ). من األصول العشرة في الخطة(ویرمز لألصل ، العدد في خانة المئات

   .)من األقسام المائة في الخطة(ویرمز للقسم ، العدد في خانة العشرات
   .)وعددها ألف فرع(ة ویرمز للفرع أو الشعب، العدد في خانة اآلحاد

،  والخــاص بالمنــاهج الدراســیة٣٧٥یمكــن تحلیــل الــرقم ، ففــي المثــال الــسابق
   :على النحو التالي

  . المناهج الدراسیة ٣٧٥
  ) العلوم االجتماعیة( یشیر إلى األصل ٣  
  ) التربیة والتعلیم وهو من أقسام العلوم االجتماعیة(یشیر إلى القسم  ٧

  ) وهو فرع من فروع التربیة والتعلیم، ناهجالم(یشیر إلى الفرع   ٥ 
-١وبأي رقـم مـن األرقـام مـن (یستمر التقسیم بعد ذلك باستخدام الكسر العشري 

وعنـــدما تــدعو الحاجــة إلــى تفریـــع أكثــر فــي نطـــاق أي )  بعــد العالمــة العــشریة٩
  . شعبة من الشعب

،  مثالنـا الـسابقفـي" التعلـیم االبتـدائي" فإن الشعبة الخاصة بــ :وعلى سبیل المثال
وذلـك علـى ، ویـتم ترمیزهـا برمـوز بعـد العالمـة العـشریة. تتفرع إلى عشرة تفریعات

   :النحو التالي
  التعلیم اإلبتدائي   ٣٧٢

   للتنظیم واإلدارة:المدرسة اإلبتدائیة  ٣٧٢.١
  )  ابتدائي – روضة –حضانة (مستویات التعلیم اإلبتدائي   ٣٧٢.٢
   ...المقررات الدراسیة   ٣٧٢.٣
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٣٧٢.٤        
٣٧٢.٥  
٣٧٢.٦  
٣٧٢.٧  
٣٧٢.٨  
  المعالجة الجغرافیة والتاریخیة   ٣٧٢.٩

   التقسیمات النوعیة في الخطة:ثالثا
 وذلــك لتــصنیف .یــستخدم دیــوي عــددا مــن التقــسیمات اللغویــة واألدبیــة والجغرافیــة

ــــــي تــــــرد فــــــي موضــــــوعات اللغــــــة ــــــر هــــــذه ،الجغرافیــــــا،  األدب،الوثــــــائق الت  وتعتب
   .خصائص الممیزة لتصنیف دیويالتقسیمات من ال

   :ومن هذه التقسیمات ما یلي
   : التقسیم اللغوي واألدبي-أ

   : بالنسبة للغات:أوال
   : وذلك على النحو التالي،تخصص لكل لغة من اللغات رقما خاصا بها

  اللغة االنجلیزیة  ٢
 اللغة األلمانیة  ٣
 اللغة الفرنسیة  ٤
 اللغة اإلیطالیة  ٥
 اللغة األسبانیة  ٦
 ة الالتینیة اللغ ٧
 اللغة الیونانیة  ٨
 ) ومنها اللغة العربیة(اللغات األخرى  ٩
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ـــــصنیف اللغـــــات .الخـــــاص باللغـــــات) ٤(ویـــــضاف رقـــــم   وبهـــــذا نجـــــد أن أرقـــــام ت
   : على النحو التالي، تأتي في تصنیف دیوي،المختلفة

  اللغة االنجلیزیة   ٤٢٠
  اللغة األلمانیة   ٤٣٠
  اللغة الفرنسیة   ٤٤٠
  لیة اللغة اإلیطا  ٤٥٠
  اللغة األسبانیة   ٤٦٠
  اللغة الالتینیة   ٤٧٠
  اللغة الیونانیة الكالسیكیة   ٤٨٠
ومنهـــا ( اللغــات ، الــسامیة،وتــشمل اللغـــات الهندواوربیــة(اللغــات األخــرى   ٤٩٠

ــــشمالیة) العربیــــة ــــة لغــــات الهنــــود الحمــــر بأمریكــــا ال ولغــــات الهنــــود الحمــــر ، وبقی
   .)واللغات األندونیسیة، بأمریكا الجنوبیة
   :بالنسبة لآلداب

 وعلـى ذلـك نجـد . أعطى دیوي نفس أرقام اللغات لآلداب الخاصـة بهـذه اللغـات 
 وهـي نفـس األرقـام المــستخدمة ،أن تـصنیف اآلداب المختلفـة یـأتي بـنفس الترتیـب

وذلــك علــى ) الــذي یــشیر إلــى األصــل ) ٨(مــضاف إلیهــا الــرقم (بالنــسبة للغــات 
   :النحو التالي

  لیزي األدب االنج  ٨٢٠
  األدب األلماني   ٨٣٠
  األدب الفرنسي   ٨٤٠
  األدب اإلیطالي   ٨٥٠
  األدب األسباني   ٨٦٠
  األدب الالتیني   ٨٧٠
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  األدب الیوناني   ٨٨٠
  ) ومنها األدب العربي(آداب اللغات األخرى   ٨٩٠

   : التقسیم الجغرافي–ب 
فیـــا فـــي األصـــل الخـــاص بالجغرا(یعطـــي دیـــوي لمنـــاطق وقـــارات العـــالم المختلفـــة 

   :أرقاما خاصة بها على النحو التالي) والتراجم والتاریخ
  ) وبدون تحدید القارة(األماكن بوجه عام   ١
  قارة أوربا   ٤
  قارة آسیا   ٥
  قارة أفریقیا   ٦
  قارة أمریكا الشمالیة   ٧
  قارة أمریكا الجنوبیة   ٨
   المناطق األخرى في العالم ٩

  . التاریخ أورب) ٩٤٠( یكون الرقم ،وعلى ذلك
   :ویتفرع من رقم كل قارة أرقام بالدها وعلى سبیل المثال

   .تاریخ فرنسا  ٩٤٤
   :وهذا الرقم یتكون من

  ) الجغرافیا والتراجم والتاریخ(الرقم الخاص باألصل   ٩  
  . الرقم الخاص بقارة أوربا  ٤ 
  .)فرنسا(الرقم الخاص بالبلد   ٤

وتعـــرف ، ام البلــدان المختلفــةإلــى أن هنــاك قائمـــة خاصــة بأرقــ، ونــود التنبیــه هنــا
  .بقائمة المناطق

عنـدما تكـون هنـاك حاجـة إلـى أي تحدیـد ،  وتستخدم هذه األرقام علـى كـل حـال 
  . مكاني في نطاق تصنیف موضوع ما من الموضوعات
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  : جـ تصنیف اللغة واآلداب
   :تصنیف اللغة

ل وجــه ویعطــي لكــ، یقــسم دیــوي اللغــة علــى عــدد مــن األوجــه أو الجوانــب اللغویــة
  . من هذه األوجه رقما خاص به

   :وذلك على النحو التالي
  الصرف  ١
 اإلشتقاق  ٢
 المعاجم  ٣
 البالغة  ٤
 النحو  ٥
 العروض  ٦
 اللهجات  ٧
 ) الترجمة والنقل(النصوص اللغویة  ٨
 ) ومنها اللغة غیر المكتوبة(مباحث لغویة أخرى  ٩

 لغــة مــن  إلــى أن هــذا الــرقم یـستخدم ألي وجــه مــن أوجــه أي،وتجـدر اإلشــارة هنــا
   :اللغات وعلى سبیل المثال

  اللغة اإلنجلیزیة   ٤٢٠
  معاجم اللغة اإلنجلیزیة   ٤٢٣
  النحو في اللغة اإلنجلیزیة   ٤٢٥
  اللهجات في اللغة االنجلیزیة   ٤٢٧
  : وأیضا
  اللغة الفرنسیة   ٤٤٠
  معاجم اللغة الفرنسیة   ٤٤٣
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  النحو في اللغة الفرنسیة   ٤٤٥
  نسیة اللهجات في اللغة الفر  ٤٤٧

   :تصنیف المعاجم اللغویة
   : ویتبع في ذلك ما یلي.اللغویة مع كتب اللغات تصنف المعاجم

   ٤٠٣ یستخدم رقم التصنیف : بالنسبة للمعاجم متعددة اللغات-١
   :مثال ذلك

   إیطالي – أسباني – فرنسي –قاموس إنجلیزي 
  .٤٠٣هذا القاموس یصنف تحت الرقم 

   :ما یلي ویالحظ
  اللغات بوجه عام   ٤٠٠    الرقم 
  خاص بالمعاجم   ٣    الرقم 

   : بالنسبة لمعاجم اللغة الواحدة-٢
   :یستخدم رقم التصنیف الخاص بالمعاجم في هذه اللغة مثال ذلك

   The Oxford English Dictionaryالقاموس المعروف بـ 
 وهــذا الــرقم یتكــون . والخــاص بمعــاجم اللغــة اإلنجلیزیــة٤٢٣یــصنف تحــت الــرقم 

   :من
  اللغات   ٤  

  اللغة اإلنجلیزیة     ٢ 
  المعاجم     ٣

  Petit Larousse Illustre      القاموس المعروف بـ 
 وهــذا الــرقم یتكــون . والخــاص بمعــاجم اللغــة الفرنــسیة٤٤٣ویــصنف تحــت الــرقم 

   :من
  اللغات   ٤ 
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  اللغة اإلنجلیزیة     ٤ 
  المعاجم     ٣
   : بالنسبة للمعاجم ثنائیة اللغة-٣

كـرقم (لتـصنیف الخـاص باللغـة التـي یـتم شـرح مفرداتهـا فـي المعجـم یستخدم رقـم ا
التــي تــأتي بهــا شــروح ،  ویفــرع منــه الــرقم الخــاص بمعــاجم اللغــة األخــرى،)أســاس

   .هذه المفردات
   :مثال ذلك

   عربي – معجم إنجلیزي : المورد-١
   ٤٢٣.١یصنف تحت الرقم 

) ٤٢٣( اإلنجلیزیــة وهــو الحــظ أننــا هنــا اســتخدمنا الــرقم الخــاص بمعــاجم اللغــة( 
وهـــو رقـــم اللغـــة العربیـــة فـــي التعـــدیالت ) ١(ثـــم اســـتخدمنا الـــرقم . كـــرقم أساســـي

  .) مفرعا من رقم األساس،للخطة
٢- Vocabulaire Francaise Arabe ) وهو معجم فرنسي عربي (  

   ٤٤٣.١یصنف تحت الرقم 
) ٤٤٣(هـو رقـم الحظ هنا أننا اسـتخدمنا الـرقم الخـاص بمعـاجم اللغـة الفرنـسیة و(

مفرعـــا مـــن رقـــم ، وهـــو رقـــم اللغـــة العربیـــة) ١( ثـــم اســـتخدمنا الـــرقم .كـــرقم أساســـي
   .)األساس

   :تصنیف األدب
وقــد خــصص لكــل فــن مــن هــذه الفنــون رقمــا . یقــسم دیــوي األدب إلــى فنــون أدبیــة

   : وذلك على النحو التالي.خاصا به
  الشعر  ١
 ) الدراما(المسرح  ٢
 القصة  ٣
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 المقال  ٤
 الخطب  ٥
 سائل الر ٦
 النوادر والفكاهات  ٧
 الحكم  ٨
 فنون أخرى  ٩

 ونفــس األرقــام المخصــصة لكــل فــن مــن ،ویــستخدم دیــوي نفــس هــذا التقــسیم
   .فنون األدب عند تصنیف الكتاب في أي أدب من آداب اللغات المعروفة

   :وعلى سبیل المثال
  األدب اإلنجلیزي  ٨٢٠
 الشعر اإلنجلیزي  ٨٢١
 الدراما اإلنجلیزیة  ٨٢٢
 زیة الروایة اإلنجلی ٨٢٣
 المقال اإلنجلیزي  ٨٢٤
 الخطابة اإلنجلیزیة  ٨٢٥
 الرسائل اإلنجلیزیة  ٨٢٦
 النوادر والفكاهات اإلنجلیزیة  ٨٢٧
 الحكم واألمثال اإلنجلیزیة  ٨٢٨
 فنون أخرى في اإلنجلیزي  ٨٢٩

   :وأیضا
  األدب الفرنسي  ٨٤٠
 الشعر الفرنسي  ٨٤١
 الدراما الفرنسیة  ٨٤٢
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 الروایة الفرنسیة  ٨٤٣
 المقال الفرنسي  ٨٤٤
 الخطابة الفرنسیة  ٨٤٥
 ائل الفرنسیة الرس ٨٤٦
 النوادر والفكاهات الفرنسیة  ٨٤٧
 الحكم واألمثال الفرنسیة  ٨٤٨
 فنون أخرى  ٨٤٩

  - :تصنیف التراجم
تندرج التراجم فـي خطـة تـصنیف دیـوي تحـت األصـل الخـاص بالجغرافیـا 

  .٩٩٩ – ٩٠٠والتراجم والتاریخ ز وقد أعطى دیوي لهذا األصل األرقام من 
) ٢(خــصص دیــوي الــرقم ، الخطــةوفـي نطــاق تقــسیمات هــذا األصــل مـن أصــول 

 اي التــي :للتــراجم العامــة) ٩٢٠(وعلــى ذلــك یكــون الــرقم . لألشــخاص بوجــه عــام
 تتعـــدد تخصـــصاتهم العلمیـــة وأنـــشطتهم ،تتنـــاول حیـــاة مجموعـــة مـــن األشـــخاص

  . ومن مناطق مختلفة في العالم، المهنیة
ف أوعیتهـا فإنه یمكـن أن یـتم تـصنی، أما بالنسبة للتراجم في نطاق موضوع معین

   .بإتباع إحدى طریقتین التالیتین
مفرعــا منــه ،  وذلــك باســتخدام رقــم التــصنیف الخــاص بالموضــوع:الطریقــة األولــى

   .بعد الفاصلة) ٩٢(الرقم 
   :مثال ذلك
   لرجال االقتصاد ٣٣٠.٩٢
   لعلماء الفلك ٥٢٠.٩٢
   لألدباء األلمانیین ٨٣٠.٩٢
   لألطباء ٦١٠.٩٢
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ــــه بموجــــب هــــذه ال ــــة التــــي تتــــرجم ،طریقــــةویالحــــظ أن  یــــتم وضــــع األوعی
جنبــا إلــى جنــب مــع األوعیــة األخــرى فــي ، لشخــصیات فــي نطــاق موضــوع معــین

   .هذا الموضوع
ویفــضل الكثیــر مــن علمــاء المكتبــات اســتخدام هــذه الطریقــة عنــد تــصنیف        

خـــصوصا وأن بعـــض هـــذه الكتـــب قـــد تتنـــاول جوانـــب موضـــوعیة . كتـــب التـــراجم
  . له لحیاة الشخص أو األشخاص المترجم لهم في الكتابهامة في نطاق تناو

 هـو ،إال أنه مما ننـصح بـه عنـد اسـتخدام هـذه الطریقـة فـي تـصنیف كتـب التـراجم
ال یتعـارض مـع نظیـر لـه فـي ، أن یتأكد المـصنف أوال مـن أن الـرقم بعـد الفاصـلة

  .  یشیر إلى موضوع آخر،الخطة
  : أما الطریقة الثانیة

 . وخـــصوصا المكتبـــات المدرســـیة،مها كثیـــر مـــن المكتبـــاتوهـــي التـــي تـــستخد   
وفـي . فهي أن یوضع جمیع كتب التراجم معا في قسم الجغرافیا والتـراجم والتـاریخ

   :هذه الحالة یتم تصنیفها على النحو التالي
  .)وهو یشیر إلى األشخاص بوجه عام (٩٢٠باستخدام الرقم   - أ

  .إضافة الرقم الخاص بالموضوع  -  ب
   :حو التاليوذلك على الن

  للتراجم بوجه عام  ٩٢٠
 الفالسفة  ٩٢١
 لرجال الدین  ٩٢٢
 لرجال العلوم االجتماعیة  ٩٢٣
 للغویین  ٩٢٤
 لرجال العلوم البحته  ٩٢٥
 لرجال العلوم التطبیقیة  ٩٢٦
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 لرجال الفنون  ٩٢٧
 لألدباء  ٩٢٨
 أصـحاب –والنـبالء ) بمـا فیهـا مـصادر األنـساب(لألنساب واألعراق  ٩٢٩

  . األعالم الوطنیة-األلقاب
 وذلـــك باســـتخدام .ذه الطریقـــة التفریـــع أكثـــر فـــي التـــراجمویمكــن مـــن خـــالل هـــ

   .التفریعات بعد العالمة العشریة
  :  وهو الخاص بـ٩٢٣ فبالنسبة للرقم ،وعلى سبیل المثال

   :یمكن التفریع على النحو التالي، رجال العلوم االجتماعیة
  الحكام  ٩٢٣.١
 رجال العلوم السیاسیة  ٩٢٣.٢
 رجال االقتصاد  ٩٢٣.٣
 رجال القانون  ٩٢٣.٤
 دارة رجال اإل ٩٢٣.٥
 رجال الخدمة اإلجتماعیة  ٩٢٣.٦
 رجال التربیة والتعلیم  ٩٢٣.٧
 رجال التجارة  ٩٢٣.٨
 رجال الفنون الشعبیة  ٩٢٣.٩

   :وعند تحلیل أحد هذه األرقام یالحظ ما یلي
   . رجال االقتصاد   ٩٢٣.٣الرقم 
  لألشخاص    ٩٢
   : تصنیف الببلیوجرافیات-هـ 

  .١٦تصنف الببلیوجرافیات العامة تحت الرقم 
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لببلیوجرافیــات التــي تجمــع مــصادر المعلومــات فــي موضــوع مــا مــن أمــا بالنــسبة ل
فـیمكن أن تـصنف بواحـدة مـن الطـریقتین ) ببلیوجرافیات موضـوعیة(الموضوعات 

   - :التالیتین
  : الطریقة األولى
مفرعا منه رقم التـصنیف الخـاص بالموضـوع ) كرقم أساس (،٠١٦استخدام الرقم 

   .لقائمة الببلیوجرافیةالذي تدور حوله المصادر المدرجة في ا
   :مثال ذلك

   للببلیوجرافیا في االقتصاد ٠١٦.٣٣٠
   للببلیوجرافیا في الریاضیات ٠١٦.٥١٠
   للببلیوجرافیا في العلوم الزراعیة ٠١٦.٦٣٠

   : یالحظ ما یلي،وعند تحلیل هذه األرقام
   للببلیوجرافیا في الریاضیات ٠١٦.٥١٠الرقم 

 یمكــن تجمیــع القــوائم الببلیوجرافیــة ،یقــةویالحــظ أنــه باســتخدام هــذه الطر
  . في المكتبة ووضعها معا في مكان واحد

 ســــواء .وهـــذا اإلجـــراء یـــصلح فـــي المكتبـــات ذات المجموعـــات الـــصغیرة
   .كانت هذه المكتبات عامة أو مدرسیة

  : والطریقة الثانیة
 مفرعـــا مـــن رقـــم األســـاس الخـــاص بالموضـــوع الـــذي ٠١٦وذلـــك باســـتخدام الـــرقم 

   .حوله مصادر المعلومات المدرجة في القائمة الببلیوجرافیةتدور 
   :مثال ذلك
  للببلیوجرافیا في االقتصاد  ٣٣.١٦

  للببلیوجرافیا في الریاضیات   ٥١٠.١٦
  للببلیوجرافیا في العلوم الزراعیة   ٦٣٠.١٦
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   : یالحظ ما یلي،وعند تحلیل أحد هذه األرقام
  راعیة للببلیوجرافیا في العلوم الز     ٦٣٠.١٦الرقم 

 مـن حیـث انـه یـتم .ویالحظ أن هذه الطریقة تختلف عن الطریقة الـسابقة
 علـــى ،مـــن خاللهـــا توزیـــع القـــوائم الببلیوجرافیـــة الموضـــوعیة التـــي تقتنیهـــا المكتبـــة

   .كل في قسم الخاص به. األقسام الموضوعیة المختلفة بالمكتبة
والتــي تقتنــي عــددا ، م بالنــسبة للمكتبــات الكبیــرة الحجــ،وهــذا اإلجــراء یعتبــر أنــسب

   .ضخما من القوائم الببلیوجرافیة
   Relative Index  : الكشاف النسبى:خامسا

ویعتبــر مــن أهــم . هــذا الكــشاف مــن أهــم خــصائص تــصنیف دیــوى العــشرى
وهــو عبــارة عــن . والكــشاف النــسبى مــن اختــراع جــون ملفــل دیــوى. مزایــا الخطــة

ویتمیـــز الكـــشاف . جـــدوال الخطـــةقائمــة هجائیـــة بالموضـــوعات المختلفـــة الـــواردة ب
  :النسبى بمزتین أساسیتین هما

 أنه یوفر مدخال سـهال وبـسیطا، یـستطیع المـصنف مـن خاللـه أن یـصل –أ 
وذلـك بعكـس . إلى رقم أى موضوع من الموضـوعات الـواردة فـى خطـة التـصنیف

ویكــون مــن الــصعب علــى . الجــداول التــى ترتــب فیهــا الموضــوعات ترتیبــا منطقیــا
لوصــول مــن خاللــه إلــى الموضــوع المطلــوب، مــا لــم یكــن علــى درایــة المــصنف ا

تامة بالبنـاء العـام لخطـة التـصنیف، ومـا لـم تكـن لدیـه القـدرة علـى فهـم تفـصیالت 
  .هذا البناء

 أنه یجمع تحت رأس كل موضوع من الموضـوعات الـواردة كمـدخل فـى -ب
. الموضــوعبهــذا ) ومــن أى نــوع(الكـشاف، مختلــف الموضــوعات التــى لهــا عالقــة 

  .وأمام كل منها رقم التصنیف الخاص به
ــــــه خاصــــــیة –ج  ــــــق ل ــــــر مــــــن اإلحــــــاالت یحق ــــــى عــــــدد كبی  أن إحتــــــواءه عل
فهنــاك فــى . ویــسهل علــى المــصنف الوصــول إلــى المــصطلح المطلــوب.المرونــة
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الكــشاف إحــاالت تـــشیر إلــى المــصطلحات ذات المجـــال األوســع مــن المـــصطلح 
إحــــاالت تــــشیر إلــــى المــــصطلحات وهنــــاك أیــــضا . الــــذى یبحــــث عنــــه المــــصنف

 وكمـا أسـلفنا –وهـذا یجعـل مهمـة البحـث فـى هـذا الكـشاف . المترادفة فـى المعنـى
  . أكثر سهولة–الذكر 

  :وفیما یلى مثال للمدخل فى الكشاف النسبى
  :حضارة

  ٩٥٦      إسالمیة 
  ٩٣٨      أفریقیة
  ٩٠٩.٠٨      حدیثة

  ٩٣١      رومانیة
  ٩٥٦      عربیة

  ٩٠٩.٠٧    عصر وسیط
  ٩٣٠      قدیمة

  ٩٣٥    ما بین النهرین
  :مثال أخر

  ثقافة
  ٣٠٦      اجتماع
  ٩٩٠ -٩٣٠      إقلیمیة 
  ٩٠٩      عامة 
  ٩٥٦      عربیة
  ٩٣٠      قدیمة

هــذا، ومــن خــالل مالحظتنــا الدقیقــة لألوجــه ولألرقــام فــى المثــالین الــسابقین، 
  :یتضح ما یلى
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 أن األوجـــه المختلفـــة لكـــل موضـــوع فـــى المثـــالین الـــسابقین، قـــد وزعـــت داخـــل - ١
ولكــن الكــشاف النــسبى یجمعهــا فــى مكــان . جــداول التــصنیف بأرقــام مختلفــة
  .واحد، تحت رأس هذا الموضوع

ًأن األوجــه المختلفــة لكــل موضــوع فــى المثــالین، قــد تــم ترتیبهــا ترتیبــا هجائیــا،  - ٢
ولهـــــذا أهمیتـــــه فـــــى أنـــــه یوضـــــح . كـــــل تحـــــت رأس الموضـــــوع الـــــذى یـــــشملها

 .فى خطة التصنیفللمصنف مختلف أوجه الموضوع التى وردت 
وعلـــى كـــل حـــال فعنـــد اســـتخدام الكـــشاف النـــسبى فـــى خطـــة تـــصنیف دیـــوى 

   :العشرى یتیعن على المصنف أن یكون على علم باألمور التالیة
  .أن المداخل فى الكشاف تأتى مرتبة ترتیبا هجائیا، بنظام كلمة كلمة - ١
إن لــم یكــن فــى ذلــك أى . أن األســماء تــدخل فــى الكــشاف فــى صــیغة الجمــع - ٢

 .إخالل بالبناء العام للجملة أو المعنى
عدم اإلكتفاء بوجه معین من أوجه معالجـة الموضـوع، عنـد تحدیـده لموضـوع  - ٣

ٕوانما یجب استعراض مختلف األوجه، كما وردت لهـذا الموضـوع، وتحـت . الوثیقة
 .مصطلح الرأس الخاص به الكشاف

ــــى فــــى ســــبیل تحدیــــد ر - ٤ أس أن البحــــث فــــى الكــــشاف، مــــا هــــو إال خطــــوة أول
تتلوها خطـوة ضـروریة جـدا، وهـى البحـث فـى الجـداول . الموضوع، وبشكل مبدئى

 .للوصول إلى رقم التصنیف الذى یعبر عن هذا الموضوع، وبكل دقة
أن المــصنف البــد وأن یتعــرف جیــدا علــى المــصطلحات المختلفــة التــى یمكــن  - ٥

وأن یتعــرف أیــضا علــى مرادفــات كــل مــصطلح مــن . أن تعبــر عــن الموضــوعات
فإن ذلك یساعده فى عملیة البحث فـى الكـشاف للوصـول إلـى .  المصطلحاتهذه

 .المصطلح الذى یشیر إلى الموضوع المطلوب
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أن الكــشاف النــسبى ال یحتــوى علــى كــل أســماء األشــخاص والمــدن والهیئــات  - ٦
والجمعیـات والمعــادن والنباتـات والحیوانــات والمركبــات الكیمیائیـة والعقــاقیر الطبیــة 

 .ولكنه یحتوى على بعضها فقط، على سبیل التمثیل للنوع. عةوالمواد المصن
  :مزایا وعیوب تصنیف دیوى

   المزایا:أوال
یتمتـــع تــــصنیف دیــــوى بمجموعـــة مــــن المزایــــا، جعلتـــه أكثــــر أنظمــــة التــــصنیف   

ومـن هـذه المزایـا مـا . الحدیثة صالحیة للتطبیق فـى المكتبـات ومراكـز المعلومـات
  :یلى

  :لموضوعات المنطقیة فى تقسیم ا-١
فقد سارت الخطـة فـى تـصنیفها للموضـوعات المختلفـة علـى أسـاس التسلـسل 

وفیـه یــتم تقـسیم الموضـوع الواحـد إلـى موضـوعات أخــرى . مـن العـام إلـى الخـاص
وهــذه األخیــرة تقــسم الموضــوعات أصــغر منهــا . أصــغر منــه، وكلنهــا تنتمــى إلیــه

  .ةویستمر تقسیم الموضوعات بهذه الطریقة إلى ما ال نهای
  :وعلى سبیل المثال، فإن موضوعا مثل

  :یقسم فى الخطة إلى موضوعات أصغر منه على النحو التالى
  الریاضیات -
 الفلك  -
 الفیزیاء  -
 الكیمیاء -
 علم األرض -
 الحفریات -
 علم األحیاء -
 .علم النبات -
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وهذه كلها عبارة عن موضوعات لهـا عالقـة ببعـضها الـبعض، وتنـدرج تحـت 
  .لها جمیعا وهو العلوم البحتةالموضوع االكبر، والذى یشم

وبــنفس الطریقــة تقــسم الخطــة كــل موضــوع مــن الموضــوعات االصــغر، إلــى 
  .موضوعات أخرى أصغر منه

وهـــو أحـــد موضـــوعات (  الفیزیـــاء :وعلـــى ســـبیل المثـــال فـــإن موضـــوعا مثـــل
  :یقسم إلى موضوعات أصغر منه على النحو التالى) العلوم البحتة كما عرفنا 

  المیكانیكا -
 نیكا السوائلمكیا -
 الغازات -
 الصوت -
 الضوء -
 الحرارة -
 الكهرباء اإللكترونات -
 المغناطیسیة -
 الفیزیاء الحدیثة -

وهذه الموضـوعات األصـغر هـى عبـارة عـن موضـوعات لهـا عالقـة ببعـضها 
  .البعض، وتندرج تحت الموضوع األكبر الذى یشملها جمعیا وهو الفیزیاء

ت أخـرى أصـغر منهـا فـى هكذا، ویستمر التقسیم للموضوعات إلى موضـوعا
ــــى الخــــاص ــــسل، یــــسیر وكمــــا أســــلفنا، مــــن العــــام إل ــــالى یــــسهل علــــى . تسل وبالت

أن یتتبـع أصـول الموضـوعات المختلفـة، ) ویسهل على البـاحثین أیـضا(المصنف 
فــى شــجرة المعرفـــة التــى تــضم كـــل هــذه األصــول وكـــذلك تفریعاتهــا كمــا ترســـمها 

  .هذا من ناحیة. خطة التصنیف
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ى، فـــإن الخطـــة تـــضع الموضـــوعات ذات العالقـــة ببعـــضها ومـــن ناحیـــة أخـــر
الــبعض، معـــا فـــى مرتبـــة واحــدة فـــى داخـــل األقـــسام والفــروع، وعلـــى النحـــو الـــذى 

ممــا یحقــق الوحــدة العــضویة للموضــوعات المختلفــة . أوضــحناه فــى مثالنــا الــسابق
  .الواردة فى خطة وهذا التصنیف

  : المرونة-٢
 لهــا عالقــى بمــسألتین علــى جانــب – وكمــا أشــرنا مــن قبــل –وهــذه الخاصــیة 

  :كبیر من األهمیة بالنسبة لخطة التصنیف، وهما
  إمكانیــة إضــافة موضــوعات جدیــدة، إلــى الموضــوعات الموجــودة بالفعــل داخــل

  .الخطة
 وذلــك كلــه دون أن یتــأثر . إمكانیــة حــذف موضــوعات مــن الخطــة عنــد الحاجــة

  . للموضوعات المختلفةالبناء األساسى، أو التسلسل العام الذى تضعه الخطة
من حیث أنهـا تجعـل مـن هـذه الخطـة . وللمرونة فى خطة التصنیف أهمیتها

أداة صــالحة للتطبیــق فــى المكتبــات ورغــم اخــتالف العــصور، ورقــم مــا قــد یــستجد 
  .من موضوعات فى مختلف مجاالت المعرفة البشریة

  :هذا، وتحقق المرونة لتصنیف دیوى العشرى من خالل ما یلى
ٕوان كــان ذلــك . ( م الكــسر العــشرى الــذى یــسمح بإضــافة أرقــام جدیــدةاســتخدا  - أ

  ).یعتبر أیضا من عیوب أیضا من عیوب الخطة كما ستوضحه فیما بعد 
 :إمكانیة تركیب أوجه مختلفة للموضوعات كما فى المثال التالى  -  ب
  األدب اإلنجلیزى    ٨٢٠  -  ت
 تاریخ األدب اإلنجلیزى     ٨٢٠.٩  -  ث
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  : الترمیز السهل والبسیط-٣
فالترمیز فى تصنیف دیوى العشرى وكنا هو معروف، وهـو ترمیـز مـن النـوع 

وهـى رمـوز یـسهل فهمهـا ألنهـا مألوفـة . یعتمد على االرقام العربیة فقط. الخالص
  .لدى العدید من شعوب العالم

وقـــد . كمـــا أن الترمیـــز فـــى تـــصنیف دیـــوى هـــو أیـــضا ترمیـــز بـــسیط وواضـــح
وســــهولة تتبــــع أصــــول . ســــهولة فهمــــهســــاعدت العــــشریة فــــى هــــذا الترمیــــز فــــى 

  .الموضوعات وتفریعاتها المختلفة، وعلى النحو الذى أشرنا إلیه من قبل
  : وسائل التذكر-٤

یوجـد فـى تـصنیف دیـوى العـشرى العدیـد مـن الوسـائل التـى تـساعد المـصنف 
  :ومن أهم هذه الوسائل ما یلى. على استخدام الخطة

  .  الموضوعات استخدام الخطة للتركیب فى كثیر من-أ
  :مظاهر ذلك ما یلى ومن

  :تركیب الموضوع والعصر
  :مثال
  )الموضوع(علم المكتبات     ٠٢٠

  )العصر(تاریخ المكتبات     ٠٢٠.٩
  : تركیب الموضوع والشكل-

   :مثال
  )الموضوع(علم المكتبات     ٠٢٠

  )الشكل(دوریة فى علم المكتبات     ٠٢٠.٥
  : التقسیمات النوعیة-ب

وهذه حققت هـذه التقـسیمات نوعـا مـن .  وأدبیة وجغرافیةوهى تقسیمات لغویة
ممـــا . اإلطـــراد فـــى ترتیـــب الموضـــوعات اللغویـــة واألدبیـــة والجغرافیـــة فـــى الخطـــة
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ــــار الــــرقم الــــذى یعبــــر عــــن أى موضــــوع بــــسهولة،  یــــساعد المــــصنف علــــى اختی
  ).ویمكن الرجوع إلى هذه التقسیمات فى موضعها بهذا الفصل(وبسرعة 

  :ألنها حققت ما یلى. سیمات النوعیة بمثابة وسائل للتذكروتعتبر هذه التق
  :مثال ذلك.  التماثل بین أرقام اللغات وآدبها بعد تعدیل رقم األصل–أ 

  األدب اإلنجلیزى   ٨٢٠      اللغة اإلنجلیزیة  ٤٢٠
  األدب األلمانى  ٨٣٠      اللغة األلمانیة   ٤٣٠
  األدب الفرنسى  ٨٤٠      اللغة الفرنسیة  ٤٤٠

  ). بالنسبة لألدب٨ بالنسبة للغة، قد تغیر إلى ٤رقم األصل الحظ أن ( 
التماثل بین رقـم تـاریخ كـل قـارة أو بلـد، ورقـم جغرافیتهـا اإلقلیمیـة بإضـافة -ب

  :الرقم
  : وعلى النحو التالى.فى خانة العشرات) ١(

  جغرافیا أوروبا  ٩١٤      تاریخ أوروبا   ٩٤٠
  جغرافیة إیطالیا  ٩١٤.٥      تاریخ إیطالیا  ٩٤٥

إلــى أرقـام الجغرافیــا مـع اســتعمال العالمـة العــشریة ) ١(الحـظ إضــافة الـرقم (
  )).٩١٤.٥(بعد الرقم الثالث فى رقم جغرافیة إیطالیا 

 التماثل بین رقم المكان فى القائمـة اإلضـافیة، والـرقم المعطـى لتاریخهـا –ج 
  :وذلك على النحو التالى) ٩(القدیم أو الحدیث، بعد إضافة رقم األصل 

  ) فى قائمة المناطق(مصر       ٣٢
  )فى جداول التصنیف ( تاریخ مصر القدیمة     ٩٣٢

  :مثال آخر
  )فى قائمة المناطق ( فرنسا      ٤٤

  )فى جداول التصنیف ( تاریخ فرنسا الحدیث     ٩٤٤
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 التماثـــل بـــین أرقـــام األجنـــاس فـــى القائمـــة اإلضـــافیة الخاصـــة باألجنـــاس -د
  .ن لهذه األجناسوبین أرقام اللغات، وأرقام األماك

هــو رقــم ألمانیــا فــى القائمــة الخاصــة باألجنــاس وأیــضا ) ٣(مثــال ذلــك الــرقم 
  .فى القائمة الخاصة باللغات

  : القوائم اإلضافیة-ج
. وهـــى مجموعـــة مـــن الجـــداول أضـــیفت إلـــى الجـــداول األساســـیة فـــى الخطـــة

وخــصوصا الموضــوعات اللغویــة . وذلــك لتــسهیل التــصنیف لــبعض الموضــوعات
وقــد عرضــنا لهــذه القــوائم وكیفیــة إضــافة األرقــام منهــا إلــى . ( بیــة والجغرافیــةواألد

  )).رقم األساس(رقم الموضوع 
  : الكشاف النسبى-٥

وتتمثـل أهمیتـه فـى أنـه ال . هذا الكـشاف یعتبـر مـن أهـم مزایـا تـصنیف دیـوى
مـن خـالل تنظیمــه (یـوفر فقـط مـدخال سـهال وسـریعا إلــى جـداول خطـة التـصنیف 

ولكنه باإلضافة إلى ذلك یجمع تحـت رأس الموضـوع كافـة أوجـه هـذا . )الهجائى 
الموضــوع، مرتبــة هجائیــا، وأمــام كــل منهــا رقــم التــصنیف الــذى یــشیر إلیــه داخــل 

ولهـــذا أهمیتـــه فـــى أنـــه یـــساعد المـــصنف لـــدى تـــصنیفه لوثیقـــة مـــا مـــن . الجـــداول
ـــــة ، یـــــساعده فـــــى أن یتعـــــرف علـــــى الجوانـــــب المختل)وبـــــصفة مبدئیـــــة(الوثـــــائق  ف

ویـــستطیع بالتـــالى أن یختـــار الوجـــه الـــذى . للموضـــوعات كمـــا تـــرد فـــى الجـــداول
  .ینطبق على الموضوع، كما تعالجه الوثیقة

  : مسایرة الخطة للتقدم العلمى والتكنولوجى-٦
وتلبیتهـا . فمن أهم مزایـا تـصنیف دیـوى مـسایرتها للتقـدم العلمـى والتكنولـوجى

  :ومن مظاهر ذلك. نوعیة الحجم والإلحتیاجات المكتبات من حیث
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مرونة الخطة واستخدامها لألرقام العربیة والعالمـة العـشریة فـى التـرقیم، ممـا 
یجعلهـــا قـــادرة علـــى قبـــول أو إســـتیعاب أیـــة تفریعـــات موضـــوعیة یتطلبهـــا التقـــدم 

 .العلمى وتخصصاته الدقیقة
ــــــم . إصــــــدارالطبعتین مــــــن الجــــــداول وملحقاتهــــــا  - أ إحــــــداهما موســــــعة لكــــــى تالئ

واألخــرى مختــصرة للمكتبــات المتوســطة والــصغیرة . المكتبــات الــضخمةاحتیاجــات 
ممـــــا یجعــــل هـــــذه الخطـــــة مناســــبة للمكتبـــــات النوعیــــة المختلفـــــة، وعلـــــى . الحجــــم

 .إختالف أحجامها
. تقریــر نظــام التــصنیف اإلختیــارى فــى الجــداول لــبعض الموضــوعات الفرعیــة  -  ب

هــا، لإلفــادة مــن هــذه ممــا یفــتح المجــال أمــا المكتبــات، بمختلــف أحجامهــا ونوعیات
 .الخطة فى التصنیف

وعلــى ســبیل المثــال، فــإن الببلیوجرافیــات الموضــوعیة تــضعها الخطــة تحــت 
وبـذلك تجمـع كـل أنـواع . ضمن القـسم الخـاص بالببلیوجرافیـا العامـة) ٠١٦(الرقم 

وهــذا اإلجــراء یفیــد المــستفیدین مــن . الببلیوجرافیــات ومــا یتعلــق بهــا فــى قــسم واحــد
یفیــد أیــضا العــاملین بهــا، والــذین یهمهــم أن یجــدوا المــصادر فــى هــذا و. المكتبــات

  .الموضوع مجتمعه معا، وفى مكان واحد بالمكتبة
 إلـى :وفى نفس الوقت ترشد الخطة إلى إضـافة رقـم أصـل أو فـرع الموضـوع

فالببلیوجرافیـــة . ، إلظهـــار موضـــوع الببلیوجرافیـــة)٠١٦(الـــرقم الـــسابق ذكـــره وهـــو 
 ٠١٦.٥٤٧فى الكیمیاء العضویة مثال، تأخـذ رقـم التـصنیف التى تجمع مصادر 

  ). هو رقم الكیمیاء العضویة٥٤٧الحظ أن رقم (
 مـــن شـــأنه تجمیـــع الببلیوجرافیـــات – وكمـــا أســلفنا –وهــذا اإلجـــراء مـــن شـــأنه 
  .الموضوعیة معا داخل المكتبة

. وهنـاك إجـراء ثالـث تـسمح الخطـة بإتباعـه بـشأن الببلیوجرافیـات الموضـوعیة
إلـــــى رقـــــم الموضـــــوع ) ٠١٦(هـــــو أن یـــــضاف الـــــرقم الخـــــاص بالببلیوجرافیـــــات و
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فیتكــون رقــم الببلیوجرافیــات الخاصــة بالكیمیــاء ) ٥٤٧(وهــو ) الكیمیــاء العــضویة(
  ).٥٤٧.٠١٦(العضویة وخو 

وكمــــــا أوضـــــحنا فـــــى المثـــــال الخــــــاص (ونفـــــس هـــــذا التـــــصنیف اإلختیـــــارى 
  .مع الجغرافیا الموضوعیة، یمكن تطبیقه أیضا )بالببلیوجرافیا الموضوعیة

  .وهناك میزة أخیرة من مزایا تصنیف دیوى وهى
 :الحداثة-٧

تجــاوزت (وتظهــر فــى طبعــات متوالیــة . فالخطــة تخظــى بالمراجعــة المــستمرة
ویجـرى تحـدیث الخطـة مـن خـالل إدخـال التعـدیالت واإلضـافات ) العشرین طبعة

  .وتركیبیة أكثرتحلیلیة  إلى كل طبعة مما أدى إلى إكساب الخطة خصائص
  :عیوب التصنیف

فـــى مقابـــل هـــذه المزایـــا التـــى ذكرناهـــا مـــن قبـــل، توجـــد بعـــض العیـــوب فـــى 
  :وهذه العیوب یمكن إجمالها فیما یلى. تصنیف دیوى

فالخطـة تحتـوى علـى عـشرة ) األقسام الرئیسیة فـى الخطـة( قلة عدد األصول -١
وقــد تــسبب . رةوبهــذا یحــصر دیــوى نفــسه داخــل هــذه األصــول العــش. أصــول فقــط

  :ذلك فى مشكلتین هما
ممـــا جعـــل یـــضطر دیـــوى إلـــى .  صـــعوبة إیجـــاد أمـــاكن لموضـــوعات جدیـــدة–أ 

أو وضــعها . تحــت أى مــن األصــول مــن العــشرة للخطــة) بــشكل تعــسفى(وضــعها 
  .فى القسم الخاص بالمعارف العامة

فموضـــوع علــم البـــساتین مــثال یأخـــذ .  طــول رقـــم التــصنیف، وبـــشكل ملحــوظ-ب
ـــــرقم  ـــــرا یأخـــــذ الـــــرقم . ٦٣٥.٧١٦٧١٥ال ـــــة األنهـــــار فـــــى انجلت وموضـــــوع جغرافی

وهـــذا یمثــــل صــــعوبة أمــــام المـــستفید لــــدى بحثــــه عــــن الوثــــائق . ٩١٤.٢٠٩٦٩٣
  .المطلوبة
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  : سوء توزیع األرقام على الموضوعات-٢
فلــیس هنـــاك فـــى بعــض أقـــسام الخطـــة تتناســـب بــین حجـــم الموضـــوع، وبـــین 

  :واألمثلة على ذلك كثیرة منها. الخطةاألرقام التى تخصص لهذا الموضوع ب
وخـصص مثلهـا للعلـوم ). ٤٩٩ -٤٠٠من (  خصص دیوى مائة رقم للغات –أ 

فــاألخیرة أوســع . علــى الــرغم مــن تفــاوت حجــم اللغــات عــن العلــوم البحتــة. البحتــة
  .من األولى بكثیر

نفـــس ) مثـــل األدب والتـــاریخ( أعطـــى دیـــوى للموضـــعات التـــى تتـــسم بالثبـــات -ب
مثــــل (الرمـــزى الـــذى أعطــــاه للموضـــوعات التـــى تتــــسم بالحركـــة والتطـــور المـــدى 

وكـــان األولـــى أن یكـــون ). العلـــوم اإلجتماعیـــة، العلـــوم البحتـــة، العلـــوم التطبیقیـــة
المـــدى الرمــــزى للموضــــوعات األخیــــرة أوســـع بكثیــــر، منــــه بالنــــسبة للموضــــوعات 

ه أن یـستوعب وذلـك حتـى یمكنـ. األولى التى تتسم بالثبات، وعدم التطـور الـسریع
  .أى جدید فى موضوعات هذه العلوم

علـى حـین أنـه ). ٢٨٩ - ٢٢٠( أعطى للدیانة المسیحیة وحدها األرقام من -ج
). ٢٩٩ - ٢٩٢(أعطــى الــدیانات غیــر المــسیحیة ومنهــا اإلســالم، واألرقــام مــن 

تقریبــــا مــــن المــــدى الرمــــزى الــــذى أعطــــاه دیــــوى للدیانــــه ) ٪١١(وهــــو مــــا یعــــادل 
  .المسیحیة فقط

فقــــط، علــــى حــــین أنــــه أعطــــى ) ٣٠١( أعطــــى دیــــوى لعلــــم االجتمــــاع الــــرقم -د
أى مــا یعــادل عــشرة أمثــال المــدى ) ٣٩٩ - ٣٩٠(للعــادات والتقالیــد األرقــام مــن 

وكـان مـن المفـروض أن یكـون التوزیـع عكـس . الرمزى المخصص لعلم االجتماع
  .الجتماعأصغر بكثیر من علم ا) كموضوع(ذلك نظرا ألن العادات والتقالید 
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  : الجمع غیر المنطقى بین الموضوعات-٣
  :وهذا یتمثل فیما یلى

وهــو أمــر لــم یعــد هنــاك مــا . الجمــع بــین الفلــسفة وعلــم الــنفس فــى أصــل واحــد  - أ
  .بعد أن ثبت عدم وجود عالقات قویة بین المجالین. یبرره فى الوقت الحاضر

ع قــدیم لـــم ، وهــو تجمیــ)٣١٠(، تــشمل اإلحـــصاء )٣٠٠(العلــوم االجتماعیــة   -  ب
 .یعد مقبوال فى الوقت الحاضر

  :  الفصل التعسفى بین الموضوعات ذات العالقة ببعضها البعض-٤
ومـع ذلـك . فهناك الكثیر مـن الموضـوعات التـى لهـا عالقـة ببعـضها الـبعض

  :فصلت الخطة بین هذه الموضوعات، ومن أمثلة ذلك ما یلى
، وهـى فـرع مـن )٣٥٠(أى الحكومـة عـن اإلدارة ) ٣٢٠(فـصل علـم الـسیاسة   - أ

  .وهو اإلدارة الرسمیة للحكومة) ٣٤٠(الحكومة وأیضا عن القانون 
رغـم اتـصالهما الوثیـق ببعـضها ). ٣٣٠(عن االقتـصاد ) ٣٨٠(فصل التجارة   -  ب

 .البعض
مـــــع أنهمـــــا ) ٣٣٢(عـــــن المالیـــــة الخاصـــــة ) ٣٣٦( فـــــصل المالیـــــة العامـــــة  -ج 

  .وجهان لموضوع واحد
مـــع أن هـــذه ). ٣٩٠(عـــن العـــادات والتقالیـــد ) ٣٠١(فـــصل علـــم االجتمـــاع   -د 

  .األخیرة، هى عبارة عن بیانات وصفیة لمظاهر من الحیاة االجتماعیة
مـــع أن هــــذا ). ٥٠٠(عــــن العلـــوم البحتـــة ) ٦٠٠( فـــصل العلـــوم التطبیقیـــة -هــــ 

  .الفصل لیس له سند من الواقع فى بعض الحاالت
  :مع ذلك مثاال

، )٦٦٠( فــى العلــوم التطبیقیــة تحــت الــرقم الكیمیــاء التكنولوجیــة التــى جــاءت
  ).٥٤٠(منفصلة عن الكیمیاء، والتى تقع فى العلوم البحتة تحت الرقم 
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وهــو أمــر غیــر ) ٦٠٠(عــن العلــوم التطبیقیــة ) ٧٠٠( فــصل الفنــون الجمیلــة -و
  .واقعى

فـــــاألدب مـــــن . وهـــــذا غیـــــر مفیـــــد) ٤٠٠(عـــــن اللغـــــة ) ٨٠٠( فـــــصل األدب -ي
نـــصوص األدبیـــة كثیـــرة مـــا تـــستخدم كـــأدوات وآالت فـــى نتاجـــات اللغـــة كمـــا أن ال

  .دراسة اللغة
ــار إلــى أدوات لــربط الموضــوعات ببعــضها الــبعض لتحقیــق مرونــة -٥  االفتق

  .أكبر
وهــذا الترمیــز رغـــم . فــالترمیز فــى الخطــة یتــألف مــن األرقــام العربیــة وحــدها

ـــة علـــى فلیـــست هنـــاك أرقـــام دا. ســـهولته وبـــساطته، إال أنـــه یفتقـــر إلـــى المرونـــة ل
ومـــن ثـــم فمـــن الـــصعب التركیـــب بـــین الموضـــوعات عنـــدما تـــدعو . األوجـــه مـــثال

  .الحاجة إلى ذلك
  : تفاوت التفصیل-٦

وعلـــى ســـبیل المثـــال ففـــى األصـــل . فهنـــاك تفـــاوت كبیـــر بـــین الموضـــوعات
  :نالحظ ما یلى) ٦٠٠(الخاص بالعلوم التطبیقیة 

علـى ). ٦٢١.٣(یوجد تفصیل شدید فى موضوعات الهندسة الكهربائیـة  -
وأحیانـا ال تقـدم أیـة تقـسیمات علـى (حین أن الخطة تقدم تقسیمات أولیة 

  :فى الموضوعات التالیة) اإلطالق
 ٦٥٦    إدارة الكاتب -
   ٦٥٧    المحاسبة -
 ٦٦٠  التكنولوجیا الكیمیائیة -
 )٦٨٠ – ٦٧٠(  وصناعات أخرى كثیرة -
  . عدم إمكانیة تركیب الموضوعات لتحقیق مبدأ التخصیص-٧

  .ذلك من أبرز عیوب تصنیف دیوىویعتبر 
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  :وعلى سبیل المثال
  )٦٣٠(فى موضوع الزراعة 

ینـــــدر أن یوصـــــف أى منـــــتج مـــــن منتجـــــات الزراعـــــة بواســـــطة المـــــشكلة، أو 
  .العملیة

فــإذا أردنــا أن نحــصل علــى رقــم لوثیقــة عــن تخــزین محاصــیل الجــذور مــثال، 
  :فالخطة قد وفرت رقمین هما. فإننا ال نستطیع ذلك

  التخزین    ٦٣١.٥٦٣
  محاصیل الجذور  ٦٣٥.٦٣٣.٤

والبـــد مـــن أن یلجـــأ المـــصنف فـــى هـــذه الحالـــة إلـــى أن یختـــار أحـــد الـــرقمین 
ومـــــن هنـــــا ال یتحقـــــق مبـــــدأ التخـــــصیص فـــــى . ویعتمـــــده كـــــرقم تـــــصنیف للوثیقـــــة

   .التصنیف
  


