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 اللـن خـة مـات اجلامعقـي املؽتبـه فـف وادتخداماتـالتصـق

 دةــموح ةــجلـ
 مؤود حيقى خضري. دم.

 21/1/2009تاروخ الؼبول:  23/7/2002تاروخ التؼدوم: 

 مشؽؾة البحث

تنبع مشكمة دراسة المكتبات المركزية في بغداد من واقعيا الحقيقي الذي  .1
لتؤشر النقاط االيجابية والسمبية من إلجراءات اختيار التصنيف فييا  تعيشو

ومعرفة دور خدمة التصنيف في تنمية . نقاط القوة والضعفإلى  اجل التوصل
إلى  ثقافة المعمومات في تمبية حاجات الباحثين المختمفة ومنيا سرعة الوصول
إلى  المعمومة والدور الذي يمعبو رقم التصنيف لدى الباحثين في الوصول

ىي العوائق التي تحول دون الوصول واالستفادة  والدقة وماالمعمومة بالسرعة 
 . من الكتاب بالرغم من وجوده

إليو  أرقام التصنيف ىي العممية المتبعة في عممية البحث عما يحتاجون .2
إليو  عدم الوصولأو  المصدرإلى  المستفيدين مما سبب تأخير في الوصول

 . في المكتبات المركزية المختمفة

طبعات قديمة من تصنيف ديوي والتي ال تواكب التعديالت  االعتماد عمى .3
( 22) األخيرةالتي حصمت منذ ظيورىا والتي وصمت في طبعتو  واإلضافات

ضافاتوالتي احتوت عمى تعديالت  . سابقاً  ةلمواد جديدة لم تكن موجود وا 
 أمين

 أهؿقة البحث:

تو في إبراز مفيوم التصنيف من حيث فائد ىمية البحث من خاللأتي أت
تصنيف الكتب  أرقامدراسة اختيار  )من خالل الكتاب( و المعموماتإلى  الوصول

رقم الطمب( )التي حصمت عمييا المكتبات المركزية في بغداد وكذلك رقم المؤلف 
                                                 

 بغداد.ةلمجامعة التكنولوجي ةاألمين العام لممكتبة المركزي / 
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والخروج بمقترحات . وقت وأسرعجيد  الكتاب بأقلإلى  وىو دليل لوصول المستفيد
ختيار رقم التصنيف استثمار كفاءة تساىم في تعميم استخدام لجنو موحدة ال
 . العاممين لتحقيق الجودة في العممية التعميمية

 :هدف البحث

من خالل إلقاء الضوء عمى  :اآلتية ىدافتحقيق األإلى  يسعى البحث
ورقم المؤلف لممكتبات المركزية في جامعات  واقع اختيار أرقام التصنيف لمكتب

يجادمنيا المكتبات المركزية  لمعرفة السمبيات التي تعاني. بغداد الحمول المناسبة  وا 
 . لمعالجة ىذه السمبيات وبالتالي تطوير وتحسين ألخدمو

 :الػرضقات

التغير المستمر لمعاممين في أقسام الفيرسة والتصنيف أثر في مدى االلتزام  .1
 . بتطبيق القواعد

إلى  ىأداالعتماد عمى الذاكرة الشخصية لمموظف في اختيار رقم التصنيف  .2
 . عدم جمع الموضوعات المتخصصة في مجال معين في مكان واحد

 حدود البحث:

 الحدود المكانية وىي المكتبات المركزية في بغداد وتشمل:. 1

 المكتبة المركزية في الجامعة التكنولوجيةأ. 
 المكتبة المركزية في جامعة بغداد/ مكتبة كمية اليندسة . ب
 المستنصرية/ مكتبة كمية اليندسةالمكتبة المركزية في الجامعة  ج.

 . الكتب بالمغة اإلنكميزية الحدود المغوية/. 2

 عقـة البحث:

وزع عمى الجامعات الثالث في نفس الوقت وفي  ( كتاباً 381اختيار ) تم  
 . كمنحة من قبل أحدى الدول نفس العناوين
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 :مـفج البحث

الحالي الختيار المنيج المتبع ىو دراسة الحالة من خالل دراسة الواقع 
المؤلفين لمكتب التي حصمت عمييا المكتبات المركزية في  وأرقامالتصنيف  أرقام
 . بغداد

 مجع البقانات: أدوات

فيما يخص رقم ( بالمغة االنكميزية)تحميل البطاقات الموجودة في المكتبات  .1
 (.الطمب )رقم التصنيف ورقم المؤلف

ن المعمومات وكيفية الحصول المالحظة ومراقبة المستفيدين في بحثيم ع .2
 . عمييا

 . م الفيرسة والتصنيفاقسأالمكتبة والعاممين في  أمناءالتي تشمل  المقابمة .3

 ة:ــــاملؼدم

إلى  التقارب والتوحيد والتقنين وليسإلى  العالم يعيش اآلن العولمة ويسعى
وحيد أىمية تإلى  والمكتبات من أوائل المؤسسات التي انتبيت، التباعد والعزلة
ووضح . آخرإلى  يا من مكانيتنسيابادوات ليسيل تبادل المعمومات و المعايير واأل

في قواعد الفيرسة وتقنياتيا حيث نحت المنحى الدولي منذ اجتماع  األمرىذا 
عمى مستوى  أما. منيا وتطبيقيا عالمياً  اإلفادةباريس لوضع قواعد فيرسة يمكن 

يتسم ( 22و ط 21تيو األخيرتين )طفتصنيف ديوي العشري في طبع، التصنيف
التعديالت في بعض  إجراءمع  ووالتحميل والتركيب حيث يمكن تطبيق ةبالمرون
 . المناسبة لكل ثقافة األقسام

مادة  أيما صيغة مارك فيي عبارة عن وعاء كبير وشامل يمكن وضع أ
مكتباتنا  في ونحتاج وان ما. استخدام أداة معيارية مطبقة عالميا األفضلومن . فيو

 . شكالياأسنادية بكافة العربية ىو استكمال البنية التحتية المتمثمة في الممفات اإل
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 :التصـقف يف املؽتبات

لغة إلى  ان التصنيف في المكتبات ىو ترجمة اسم موضوع كتاب
ترتيبية وتمييز الكتب المتعددة التي تتناول نفس  أرقاماصطناعية مفضمة من 
 أخرىالترتيبية تمثل سمات  األرقاممن  أخرىطة مجموعة الموضوع النوعي بواس

 . في الكتاب غير المحتوى الفكري
والرقم الترتيبي ، الترتيبية تسمى الرقم الصنفي لمكتاب األرقاموأن ىذه 

ورقم طمب . اآلخرويكتب الواحد تحت  رقم المؤلف( أوالثاني يسمى رقم الكتاب )
 . في المكتبة األخرىكتب الكتاب يعين موضع الكتاب بالنسبة لم

استخدام ىذه الوسيمة في ترتيب  أشاعمن  أولوان ممفل ديوي ىو 
وتصنيف . التصنيف الحديث لممكتبات أبو بأنوالموضوعات ويعرف بحق 

 أغراضترتيبيو لتحقيق  أرقامإلى  المكتبات يعني تحويل الموضوعات والكتب
 وىي:  معينو

يجب ان يحدد مكانو مباشرة ، المكتبةعندما يطمب مستعير كتابا موجود في  .1
 . عداد التي تحوييا من الكتباألميما كان حجم المكتبة و 

المكتبة يجب ان يكون باستطاعة موظف المكتبة من إلى  عندما يرد الكتاب .2
 . اآلخرمحمو الصحيح عمى الرفوف ليكون جاىزا لممستفيد إلى  إعادتو

يجد مكانو الصحيح بين المكتبة يجب ان إلى  عندما يضاف كتاب جديد .3
 . التي تعالج نفس الموضوع األخرىالكتب 

المكتبة يجب ان يجد مكانا إلى  كتاب يتناول موضوعا جديدا أولعندما يصل  .4
 . موجودة سابقا تكون مرتبطة بو أخرىبين الكتب التي تتناول موضوعات 

ف المعمومات عمى الرفو  ألوعيةوالذي ييم ىذا البحث ىو الترتيب المادي 
من التصنيف المكتبي  األصميفي المكتبات ومراكز المعمومات حيث ان الغرض 

ىو ترتيب الكتب عمى رفوف المكتبة في تتابع وفقًا لموضوعاتيا وذلك حتى يتمكن 
من ان يجدوا في مكان واحد عمى الرفوف كل الكتب المتعمقة بموضوع  نالمستفيدي

 . واحد والتي يرغبون في استخداميا
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التصنيف في المكتبات يظير من خالل انو يمد المكتبة بترتيب  ةأىميوان 
حتى شكميا أو  طريقة المعالجة فيياأو  منيجي لممواد وفقا لمحتواىا الموضوعي

المحتويات إلى  المادي بينما يتضمن استخدام رؤوس الموضوعات وسيمة الوصول
ذا. لمموضوعينالفكرية لممكتبة عن طريق الترتيب اليجائي  ان التصنيف يمدنا ك وا 

لترتيب المواد الوثائقية فان رؤوس  األقلمنيجي عمى أو  بمدخل منطقي
ومن ثم ، في تمك المواد المتضمنةالموضوعات تعطي مدخاًل ىجائيًا لممفاىيم 

 . الطولي لمتصنيفأو  لخاصية الترتيب الخطي آخرتصنيف بعدًا 

 التصـقف:

 أوعيةالقصوى من  اإلفادةإلى  التنظيم بالنسبة لممكتبات ىو فمسفة تيدف
وقد احتل التصنيف الموقع الرئيسي من عمميات الترتيب ، المعمومات ومحتوياتيا

التنظيم  أساليبية وتكامل في ذلك مع نسانالمنيجي والمنطقي والنسقي لممعرفة اإل
والتحميل األخرى كالتكشيف واالستخالص لوضع قواعد ىامة في المكتبات 

 . والمعمومات
، كان التصنيف بالنسبة لمفالسفة والمفكرين عبر العصور رياضة عقميةلقد 

بيكول إلى  ابن خمدون والفرابيإلى  وارسطوا أفالطون أعمالونالحظ ذلك في 
كما كان التصنيف بالنسبة لمعمماء ىو تصنيف لمحيوانات ولمنبات ، وىيجل

 . ولمصخور والمعادن
المعمومات أو  وضع لمكتابالعممي لم يأو  ولكن ىذا التصنيف الفمسفي

فادة منو في تصنيف من غير شك لإل أىميةخرى وأن كان ذا الببميوغرافية األ
القرن  أواخرىذا وقد عرفت المكتبات ومراكز المعمومات منذ . يةنسانالمعرفة اإل

 . من خطط التصنيف العامة والمتخصصة Wأنواعاالتاسع عشر 
كتبات ومراكز المعمومات ومن ساس العمل داخل المأ التنظيم الفني ىو

وتدريب المستفيدين من أجل االنتفاع من  خاللو يمكن أن يؤدى اإلرشاد وتوجيو
ومن ىذا المنطمق واستجابة لرغبة . التعمم مقتنيات تمك المكتبات ومراكز مصادر

أوعية المعمومات المختمفة  تصنيف بعض الزمالء في طرح موضوع يتعمق بكيفية
كان طرح ىذا الموضع الذي أرجو  وبالطريقة الصحيحة ويدي تصنيف وفق خطة
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العممية في التصنيف ىي فن تعين مكان مناسب  فالممارسة، أن يكون فيو فائدة
 :لمكتاب وىذا العمل يتطمب من المصنف األتي

 . دقة يد موضوع الكتاب بكلدتح .1
ومن ، التصنيف المستخدمة يد المكان المناسب لذلك الكتاب وفق خطةدتح  .2

المناسب والذي  لمعموم أن تحيد موضوع الكتاب يعتمد عميو تحيد المكانا
 . يمكن أن يبحث عنو فيو من قبل المستفيد

 :ويستعين المصنف في تحديد الموضوع بالتالي
 )المادة( عنوان العمل .1
 . المحتويات قائمة  .2

 . عناوين الفصول  .3

 . تقديمات العمل  .4

 . العمل مقدمة  .5

 . غالف الكتاب  .6

 . المصادر والمراجعقائمة   .7

 . الفيرسة أثناء النشر بطاقة  .8
أرقام التصنيف أن نتناول وباختصار التصنيف  الضروري قبل تناول بناء منو 

ببناء وتركيب أرقام التصنيف بشكل  الضيق والتصنيف الواسع لكونيما مرتبطان
 :مباشر

يكون التقسيمات الدقيقة لممعرفة وغالبًا ما  ويستخدم فيو التصنيف الضيق .1
تمتمك مجموعات كبيرة مثل المكتبات  استخدامو في المكتبات الكبيرة التي

 . الجامعية والمكتبات المتخصصة
االقتصار عمى الموضوعات الرئيسة وما  فيو يتمثل في أما التصنيف الواسع .2

الفرعية الدقيقة بمعنى أن  يمحق بيا من تفريعات ضرورية مع إىمال التقسيمات
الغالب وىذا النوع  لمادة المصنفة تحت األرقام الرئيسة فيالمصنف ىنا يضع ا

ومراكز  من التصنيف يستخدم في المكتبات الصغيرة مثل المكتبات المدرسية
صورتو الحالية نجد أنو  العشري في ديوي نظامإلى  وبالنظر. مصادر التعمم

مي ىذا البناء التحمي اآلنبين الحصري والتحميمي رغم أنو بدأ تصنيفًا حصريًا 
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وبعد  في طبعتو األولى( المغات 444)التصنيف كان واضحًا في القسم 
استحداث الكثير من الجداول المساعدة ووجود تعميمات ومالحظات مثل 

التركيب الوجيي التحميمي بشكل أكبر وىذا يالحظ بشكل جمي  ظير ""أضف
ع في وض أصبحعشر من ىذا التصنيف كما أنو  بتدأ من الطبعة الثانيةا

 . أفضل لعمميات التحميل المتعمق لممعرفة
 األرقام نجد أغمب الموضوعات اليامة ليا أرقام في خطة بناءوفي 

لكن ىناك موضوعات ليس ليا أرقام مناسبة ، الرئيسية في الجداول ديوي تصنيف
ىذه الخطة تسمح بتركيب أرقام تناسب تمك  جاىزة داخل خطة التصنيف مما جعل

 . الموضوعات

 ف التصـقف:تعرو

أو  بمعنى قسم Classمشتقة من كممة  Classificationكممة تصنيف 
تتشابو في  األشياءأو  طائفة وكميا تعني مجموعة من الوحداتأو  طبقةأو  فئة

أو  األشياءخصائص معينة ولذلك يعرف التصنيف في معناه العام بأنو جمع 
ويتحدد التشابو ، شابوغير المت األفكارأو  األشياءالمتشابو وفصل  األفكار

عدم امتالكيا لصفة جوىرية تسمى أو  األشياءامتالك  أساسواالختالف عمى 
 . characteristic الخاصية

أو  لتشابو الموضوعي ألن الصفة ساساً أاالختالف عمى أو  ويتحدد التشابو
 . (1)المحتوى الفكريأو  الخاصية الجوىرية لممواد ىي الموضوع

ذا ألن  بين البشر نظراً  أساسيةلرمزي يعتبر لغة اتصال كان التعبير ا وا 
فأن التصنيف يعتبر لغة صناعية ، والمفاىيم األفكارىذه الرموز ىي التي تجسد 

Artificial Language  ذات مميزات خاصة كمغة اتصال لنقل المعرفة
الرموز في التعبير عن أو  وتواصميا بين العقول في كل مكان وقوة ىذه المغة

                                                 

احمد بدر ومحمد فتحي عبد اليادي. التصنيف:فمسفتو وتاريخو. الرياض: دار المريخ،  (1)
 .21ص 1995
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ي نسانالمستحدثة ىي قوة لمجيد اإلأو  ةوالموضوعات والمفاىيم الموجود اراألفك
 . الفكري المتجدد

 األفكارصولو وقواعده ولو ارتباطو الوثيق بعالم أأن التصنيف ىو عمم لو 
نظام تقسيمي غير  أولويعتبر ارسطوا الذي وضع ... والنتاج الفكري واألفعال

  .لفمسفيمكتوب لترتيب كتبو في مجال الفكر ا
 أفالطونوأن ، كما اىتم فالسفة عصره بتركيب وبناء تصنيفات المعرفة

الغرض الفمسفي  أساسكاتب معروف قد بدأ معالجتو لمتصنيف عمى  أولىو 
 . لوحدة المعارف جميعيا

 معؾومات عن دووي:

، نظمة التصنيف المستخدمة لممكتباتأعد نظام ديوي العشري عمى رأس ي  
انتشارا واستخداما ليس قي  وأكثرىاالتصنيف المكتبية الحديثة  نظم أقدمحيث يعد 
نما( فحسب األصميبمده )تحدة مالواليات ال  . خرى كثيرةأبالد  وا 

الذي ولد في ( Melville Dewey)وىذا النظام من ابتكار ميمفل ديوي 
وقد تخرج ديوي من . م 1851 األولكانون  14أدمز سنتر بوالة نيويورك في  بمدة
وفي عام . ثم عين أمين مكتبة الكمية المساعد، م1874ة اميرست في سنة كمي

وعمل رئيسا لتحرير  وأسس األميركيةاشترك في تأسيس جمعية المكتبات  1876
عمل ديوي أمينا عاما  1883وفي عام . Library Journalالدورية المعروفة 

 . لمكتبة كمية كولومبيا
وفي . م فن المكتبات بنفس الكميةمدرسة لتعمي أولأقام  1887وفي عام 

وظل ديوي يساىم مساىمة . ع ين مديرا عاما لمكتبات والية نيويورك 1944عام 
التحدث أو  الكتابةأو  واضحة في الحركة المكتبية بالواليات المتحدة سواء بالتدريس

 . (1)م1931 األولكانون  26حتى توفي في 
إلى  العشرية لتقسيم الرقم من استفاد من الفارزة أولكان ميمفل ديوي 
في تصنيف موضوعات المواد داخل المكتبة وقد  أكثرمنازل عشرية تمثل تفريعات 

                                                 

 .19المصدر السابق. ص (1)
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ثم اخذ  1879صفحة مع كشاف في عام  24نشر أول طبعة من نظامو في 
 . (1)ةلغات متعددإلى  باالنتشار وترجم

ان الغرض من التصنيف ىو جمع المواد المتشابو معًا أي ان 
ت التي تعالج موضوعا معينا في مكان واحد ماىو مطبق في المكتبات الموضوعا

 أشكالياالمعمومات عمى اختالف  أوعيةوالمؤسسات المعموماتية التي تتعامل مع 
وذلك باعتماد  نفسوالغرض إلى  تيدف أنياالتصنيف فييا اال  أنظمةولو اختمفت 

 . الموضوع المشترك بين المواد
لغة إلى  الموضوعات أسماءمن ترجمة  ونستطيع ان ندرك الحكمة

انو ، الغرض من تصنيف المكتبات أدركنانحن إذا  ترتيبية أرقاماصطناعية من 
 الكتب بعد استعماليا إعادةيساعد في  أيضاترتيب الكتب في تسمسل مفيد وىو 

الصحيحة ثم ىو مساعد عمى تحديد أحسن مكان مالئم لكتاب أضيف  أماكنياإلى 
 . (2)تب الموجودة سمفا في مكتبة ماحديثا بين الك
يسجل تزايدا واضحا في استخدامو في معالجة مصادر المعمومات  وىو
. فان تواجده عمى شكل قرص شيء طبيعي ومتوقع األساسوعمى ىا . االلكترونية

ويحتوي عمى الخطة الكاممة  OCLC مؤسسة فورست التابعة لشبكة أنتجتووالذي 
استخدام النظام بسيولو بالغة وكذلك  إمكانيات لتصنيف ديوي العشري ويوفر

 . برؤوس موضوعات مكتبة الكونكرس الكترونياٌ  األرقامسيولة ربط 

 :خصائص الـتاج الػؽري يف العؾوم والتؽـولوجقا

يمكن ان يقال بالنسبة لخصائص النتاج الفكري في العموم والتكنولوجيا ان 
وىذه المعرفة ، ن والظواىر الطبيعيةالمعرفة العممية ىي معرفة موضوعية عن الكو 

 الطبيعية يتم الوصول الييا بالمنيج العممي وىي التي تتعمق بمالحظة الظواىر
تعميمات وقوانين الطبيعية وكل إلى  ثم التحقق منيا والوصول( تجميع المعمومات)

ىذه المعرفة الموضوعية ىو امتداد وتوسيع وتحديث لممعرفة المسجمة إضافة إلى 

                                                 
(1) Universal Decimal Classification. 3

rd
 edition. London: B. S. I. 1961, 

p.4-6. 

 .15. ص1986ش. ر. رنجاناثان. مبادئ تصنيف المكتبات. الرياض: دار المريخ، ( 2)
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وبالتالي فأن النتاج الفكري العممي الذي يضم . لمعموم األوللنتاج الفكري في ا
وقد تمغى القوانين إليو  ضافةالذي يتم اإل األساسالمعرفة الموجودة فعاًل يعتبر 

 ، العممية المكتشفة النظريات والفوضى العممية السابقة
ن تحل بالضرورة مكا يات فان التطورات الحديثة النساناما في اإل

تحل محل مسرحيات برنادشو  يات شكسبير الحاالنجازات السابقة فأن مثال مسر 
ان طبيعة المعرفة الموضوعية  أي. تحل محل لوحات رامبراند ولوحات بيكاسو ال
 . (1)العممية مختمفة تماماً 

المعمومات ذو الطبيعة  من خالل ذلك فأن عينة البحث تتعمق بمصادر
ومتطورة  ةجيود بشرية وخبرة عممية متراكمإلى  تاجالعممية واليندسية والتي تح

تواكب تمك التغيرات في عممية اختيار المكان الذي سيضع بموجبو الكتاب من 
وىذا يأتي من خالل ثوابت عممية متشابو في ، خالل اختيار رقم تصنيف مناسب

 إليو الكتاب إيصال اتجنبا لحدوث خطأ يضر بالمستفيد الذي ييمن األماكنجميع 
في جامعات بغداد إليو  مكان يذىب أيبالسرعة والدقة ومنعا ليدر الوقت في 

 . كبداية العمل ومن خالل المكتبات المركزية

 :خدمة التعاون بني املؽتبات

 أكثرخدمات إلى  تقميص الجيد المبذول والنفقات وتجنب التكرار والوصول
 أخرىقات مع جيات بناء اتفاقيات وعال أساسفعالية وتقوم ىذه الخدمات عمى 

أو  نوع المكتبةأو  تشترك مع المكتبة بصفات معينو كأن تكون نوع التخصص
ذات االىتمام  أخرىلذا فأن المطموب تنسيق الجيود مع جيات . غير ذلك

 . العالمي أم اإلقميمي أمالمشترك سواء عمى المستوى المحمي 
قادرة  إمكانياتيات ومن المعموم ال توجد مكتبة واحدة في العالم ميما بمغ

عمى اقتناء كل ما يصدر في النتاج الفكري العالمي وتمبية حاجات المستفيدين من 
وموضوعاتو  أشكالوخدماتيا المعموماتية وذلك لضخامة النتاج الفكري وتعدد 

 . ومصادره ولكافة مستوياتو فضال عمى نموه المستمر

                                                 

 .37-36ص 2444والتطبيقية. القاىرة: دار قباء،  ةاحمد بدر. مقدمة في العموم البحت( 1)
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ة عمى المستوى العالمي لمتزايد اليائل في حجم المعمومات المنشور  ونظراً 
 واإلجراءات واألعمالبتكرار الجيود  ةمقرون. االقتصادية المحددة واإلمكانيات

انظمو لمتعاون المشترك  إيجادكثير من المكتبات نحو  تاتجي، الخاصة الفنية منيا
 أقصىإلى  من مصادرىا ومواردىا اإلفادةفيما بينيا بقصد تمكين المستفيدين من 

 . درجة ممكنو
مجتمع وذلك ألن  أيفي عممية بناء  األساسيةوتشكل المعمومات الركيزة 

يمكن ليذا  معمومات الإلى  تطور المجتمع يصاحبو نمو في المعرفة المستندة
 . كزة عمى نمو التقني المتسارعتالتنظيم اال ان يقترن بالخدمة المر 

ن م أصبحويسمط البحث الضوء عمى غياب التعاون بين المكتبات حيث 
لمتعاون والتنسيق لممكتبات ومنيا المكتبات الجامعية  أسسالضروري البحث عن 

العممية والخطط التي تسيم  األسسبوضع  األخيرةلذلك تزايد االىتمام في السنوات 
ميادين التعاون من اجل زيادة فاعمية الخدمة المكتبية والمعموماتية  توسيعفي 

، المادة التي يرغبون االطالع عميياإلى  وتسييل ميمة الباحثين في الوصول
نياية إلى  ويمكن تعريف التعاون بشكل عام بأنو العمل سويًا من اجل الوصول

قوى عاممة مؤىمة إلى  وتحتاج المكتبات الجامعية. واحدة وىدف واحد وتأثير واحد
 . (1)ر فييا الكفاءة العممية والمينيةومتخصصة تتوف

جراءاتويمكن لممكتبات الجامعية تجاوز حالة القيام بخدمات واحدة   وا 
 . (2)واإلجراءاتواحدة من خالل تخصص كل مكتبة بنوع معين من ىذه الخدمات 

 ةب عديداألسب أىميةالتعاون تزداد إلى  ويمكن القول ان حاجة مكتباتنا
لقوى العاممة الفنية في وقمة ا، منيا ان اقتناء الكتب والدوريات العممية يكمف كثيرا

المكتبات الجامعية مع ضعف استخدام تقنيات المعمومات وان التعاون يحقق دائما 
 . (3)ةمصمحة مشتركة لألطراف المتعاون

                                                 

، 9لممعمومات، مجعبد المجيد أبو عزة. التعاون المكتبي في البالد النامية. المجمة العربية ( 1)
 .1988، 1ع

 .1989عبد الرزاق يونس. تكنولوجيا المعمومات. عمان:المؤلف، ( 2)

، 1، ع2الوردي، زكي حسين ومجبل الزم مسمم. المجمة العراقية لممكتبات والمعمومات، مج( 1)
1996. 



 د. مؤود حيقى خضريم.      التصـقف وادتخداماته يف املؽتبات اجلامعقة من خالل جلـه موحدة

 468 

 :االختقار والتزوود

ىي مسميات مختمفة  إنماما يعتقد البعض ان االختيار والتزويد  كثيراً 
من  بين العمميتين كما ان بينيما قدراً والواقع ان ىنالك ارتباطًا ، لعممية واحدة

حيث يبدأ التزويد بعد االختيار مباشرة مما قد يوحي لمبعض بأنيا عممية . التداخل
حيث ان عممية التزويد ىي تنفيذ ومتابعة . عمميتين منفصمتين أنيماواحدة رغم 
 العممية التي تتبعيا المكتبة من احل الحصول عمى مصادر المعمومات اإلجراءات

 . التي تم اختيارىا لممكتبة
عممية التزويد عمى تأمين مصادر المعمومات التي تم اختيارىا  رال تقتصو 

لممكتبة عن طريق الشراء فقط بل تشمل جمب المصادر لممكتبة من خالل طرق 
والشراء التعاوني لمصادر  األخرىالتبادل مع المكتبات أو  خرى كاليداياأ

العديد من المكتبات عمى الشراء كمصدر رئيسي في ورغم اعتماد . (1)المعمومات
في عممية  أخرىعممية التزويد اال ان الكثير من المكتبات تعتمد عمى مصادر 

 . (2)ىداءالتبادل بين المكتبات واإل، ومن تمك المصادر، الشراءإضافة إلى التزويد 
لمحصول عمة  الميمةاما التبادل الذي يعد بين المكتبات من القنوات 

مصادر المعمومات حيث تحصل المكتبة عمى مصادر المعمومات التي تحتاجيا 
فيي تحصل عمى مصادر المعمومات  أخرىعن طريق التبادل بينيا وبين مكتبات 
تخمصا من مصادر المعمومات التي ضافة إلى دون عبء مادي عمى ميزانيتيا باإل

من التعاون غالبًا بالفائدة كانت لدييا زائدة عن حاجة المستفيدين ويعود ىذا النوع 
عمى المكتبة حيث يقوي الروابط والعالقات مع الجيات الخارجية سواء عمى 

 ةالعالقات مع المكتبات المتشابيأو  البالد بشكل عام أممستوى المجتمع المحمي 
طالع عمى الجديد في تمك الجيات ويفتح آفاقا جديدة مما يؤدي لال، خارج البالد

 . (3)ةلمتعاون والتنمي

                                                 

 ياسر يوسف عبد المعطي. تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعمومات. الكويت:( 2)
 .95. ص1993شركة المكتبات الكويتية، 

 .144المصدر السابق. ص( 3)

 .145المصدر السابق. ص( 1)
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وتعتبر اليدايا من القنوات الميمة التي تحصل عن طريقيا المكتبات عمى 
الحصول إضافة إلى العديد من مصادر المعمومات التي ال تكمف ميزانيتيا شيئًا 

 أنياعمى الكثير من المصادر التي ال يمكن الحصول عمييا عن طريق آخر حيث 
 . معينة ال تباع وبالتالي ال تشترى بل توزع عمى جيات

ومصادر اليدايا كثيرة ومتنوعة والذي نبحث عنو ىو تمك اليدايا التي 
غير الحكومية والى مكتبات أو  توزع مجانًا من قبل بعض الجيات الحكومية

 . متنوعة ومن نفس النسخ والعناوين

 :ألوعقة اخلاصة باملعؾوماتانتاج إمعاوري 

مات بعد العنصر و عممركز المأو  أىم عنصر يقوم عمية وجود المكتبة
يدية غير التقميدية في الوقت الحاضر مالبشري ىو مصادر المعمومات التق

النتاج الفكري الضخم التي تمثل مواد العمل  وأمام، قريب والبعيدالوالمستقبل 
ىي  أخرى ةجي أيةمن  أكثر مراكز المعمومات فأنيا تعدأو  في المكتبات ةالدائم

ىذه المصادر المعموماتية يسير طبقًا لمعايير موحدة  إنتاجن اف، األكبرالمستفيد 
في شكل ونوع الصيغ المصاحبة أو  وأبعادىاسواء في شكميا المادي ومقاييسيا 

لتسميتيا وذلك ان المكتبات ومراكز المعمومات ىي التي ستتعامل مع ىذه 
 بعد ان تتجاوز أيدي  ةالمصادر بصفة دائم

 داريًا في وظيفتيا  يارىا ومعاممتيا ماليًا و المنتجين ليا في البحث عنيا واخت
حميميا وتقديميا لمباحثين كمما احتاجوا الييا في تثم في وصفيا و ، واإلدارةاالقتناء 

 . (1)وظيفتي التنظيم الفني واالسترجاع

 :التصـقف يف املؽتبات املركزوة جلامعات بغداد

لى إ كتابا ورد 381طرق التصنيف في المكتبات حيث تم اختيار 
 :الجامعات كمنحة من قبل دولة قطر وىذه الجامعات ىي

 الجامعة التكنولوجية. 1

                                                 

اليجرسي، سعد محمد. المعايير الموحدة: لمراكز المعمومات عامة والتوثيق والوظائف. ( 2)
 29المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم: إدارة التوثيق واإلعالم، )د. ت. ( ص
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 جامعة بغداد .2
 الجامعة المستنصرية .3

 المؤلف في تمك المكتبات وىي وأرقامالتصنيف  أرقامالمقارنة بين  أجريتوقد 
 المكتبة المركزية في الجامعة التكنولوجية .1
 بغداد مكتبة كمية اليندسة في جامعة .2
 مكتبة كمية اليندسة في الجامعة المستنصرية .3

ن عدد العاممين في كل مكتبة فالجدول رقم ) ( يمثل العدد الكمي لمعاممين في 1وا 
 المكتبات عينة البحث:

 عدد العاممين في المكتبة أسم الجامعة ت
 13 بغداد 1
 6 المستنصرية 2
 36 التكنولوجية 3

 لكمي لمعاممين في المكتبات( يمثل العدد ا1جدول رقم )
 

ويظير أن الجامعة التكنولوجية وكونيا تمثل المكتبة المركزية ظير أن  
( منتسب وفي اختصاصات متنوعة. أما عدد العاممين في 36عدد العاممين )

أن مكتبة ( منتسب، وكذلك ظير 13مكتبة كمية اليندسة/ جامعة بغداد فظير أنو )
( منتسبين وىذا يعود إلى حجم 6مستنصرية تضم )كمية اليندسة في الجامعة ال

المكتبة في كل جامعة وعدد الكتب التي تحصل عمييا كل جامعة في 
االختصاصات اليندسية والعممية والتي عمى ضوئيا تم  تحديد عدد العاممين. 

المستوى العممي والشيادات التي يحمميا العاممين في قسم  ببين( 2والجدول رقم )
 تصنيف لمجامعات الثالث باإلضافة إلى عدد سنوات الخدمة:الفيرسة وال

 
 

 االختصاص الشهادة العدد الجامعة ت
 سنوات 

الخدمة في 
 المكتبة

سنوات الخدمة 
في الفهرسة 

 والتصنيف
 15 34 عمم المعمومات والمكتبات دبموم عالي 2 بغداد 1
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 8 24 = بكالوريوس
 4 25 = دبموم أولي 1 المستنصرية 2
 بكالوريوس 2 4 نولوجيةالتك 3

 دبموم أولي 2
= 
= 

18-25 
22-28 

1-2 
6-28 

 ( يمثل عدد العاممين في قسم الفهرسة والتصنيف2جدول رقم )

( موظفين لمعمل في قسم 4ويظير أن الجامعة التكنولوجية خصصت )
( منتسب وىو العدد الكمي العامل في المكتبة ويمثل 36الفيرسة والتصنيف من )

 %(.11نسبة )
( منتسب منيم موظفان فقط 13أما عدد العاممين لجامعة بغداد فيو ) 

يعمالن في اختيار رقم التصنيف ورقم المؤلف، كونيا تمثل كمية وىو ما يمثل 
%(، والجامعة المستنصرية منتسب واحد فقط يعمل في اختيار رقم 6نسبة )

 %(.17ل )( منتسبين وىو ما يمث6التصنيف ورقم المؤلف من العدد البالغ )
( ان جميع العاممين ىم من ذوي الخبرة 2ويظير من خالل الجدول رقم ) 

الطويمة في العمل المكتبي ومن الذين يعممون في المكتبات، وظير ان قسم 
التصنيف يتناوب العمل بو الموظفين من خالل ان سنوات الخدمة الطويمة لم 

المتنوعة من قسم اإلعارة  يعمل فييا المكتبي في التصنيف بل في مفاصل المكتبة
 إلى قسم التزويد واألمور اإلدارية األخرى.

تمك الكميات بشكل مباشر كونيا تخصصات إلى  رسال الكتبإل نظراً 
 دواتيمي بعد ان تم تصنيفيا وحسب األ المطابقة وظير ما إجراءتم ، ىندسية

في كل  ةمالمستخد دوات( يمثل األ3) جدول رقم هدناأفي كل جامعة و  ةالمستخدم
 :جامعة

 
 

 

 رقم الطبعة الخاصة بتصنيف ديوي اسم المكتبة ت
 21 المكتبة المركزية في الجامعة التكنولوجية 1
 18 مكتبة كمية اليندسة في جامعة بغداد 2
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 في كل جامعة ةالمستخدم دوات( يمثل األ3) جدول رقم
 

حدوث اختالف في عممية اختيار رقم التصنيف وكما يظير إلى  التاليدى بأوىذا 
 (2ذلك من خالل الجدول رقم )

 رقم المؤلف رقم التصنيف اسم الجامعة اسم المؤلف عنوان الكتاب ت
1 Waste Treatment and 

Disposal 
Williams, P. 728 .363 التكنولوجية W726 

 = 7280941 .363 بـــغداد = = 

 = = المستنصرية = = 
2 AutoCAD 3 Dimension Ethier, S. 02855369 .620 التكنولوجية E94 

 E84 0042 .620 بغداد = = 
 = 0042855 .620 المستنصرية = = 
3 Engineering Mechanics: 

Statics and Dynamics 
Hibbeler, R. 104 .620 التكنولوجية H624 

 = = بغداد = = 
 = 103 .620 المستنصرية = = 
4 Mechanics of Fluids Potter, M. 620 التكنولوجية P868 

 = 106 .620 بغداد = = 
 = 620 المستنصرية = = 
5 Fluid Mechanics with 

Engineering Application 
Franzini, J. 106 .620 التكنولوجية F837F 

 F837 5 .532 بغداد = = 

 F812 106 .620 المستنصرية = = 

6 Fluid Mechanics Spurk 532 التكنولوجية S772F 

 S772 5 .532 بغداد = = 

 S772 538 المستنصرية = = 

 19 مكتبة كمية اليندسة في الجامعة المستنصرية 3
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 رقم المؤلف رقم التصنيف اسم الجامعة اسم المؤلف عنوان الكتاب ت
7 An Introduction to 

Genetic Algorithms 
Mitchell. M 10113 .575 التكنولوجية M682 

 = = بغداد = = 

 M618 101 .575 المستنصرية = = 

8 The AutoCAD it for 
Windows 95 

Kirkpatrick, G. 208553 .604 التكنولوجية K59 

 = 20285 .604 بغداد = = 

 K58 = المستنصرية = = 

9 Engineering Mechanics, 
Statics Bedford, A. 103 .620 التكنولوجية B411 

 = = بغداد = = 

 B399 112 .620 نصريةالمست = = 

11 The Use of Water Quality 
Management Principles 

 W324 363.73946 التكنولوجية _______

 ____ 363 بغداد _______ = 

 ____ 363.7 المستنصرية _______ = 

11 Why Architects Draw Robbins, Edward 720.284 التكنولوجية R622W 

 = 720 بغداد = = 

 = 720.2 المستنصرية = = 

12 Computer Graphics: 
Mathematical First Step 

Egerton, P. 006.6 التكنولوجية E29C 

 = ____ بغداد = = 

 = 001 المستنصرية = = 

13 Mechanism Design Analysis 
and Synthesis V1 (with CD-

ROM) 
Erdman 620.00420285 التكنولوجية E66M 

 = ________ بغداد = = 

 = 620.4 المستنصرية = = 

14 Basic Water Treatment: For 
Application Worldwide  

Smethurst, 
George 628.162 التكنولوجية S638M 

 = ________ بغداد = = 

 = 928 المستنصرية = = 
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 رقم المؤلف رقم التصنيف اسم الجامعة اسم المؤلف عنوان الكتاب ت
15 Deformation and Fracture 

Mechanics of Engineering 
Materials  

Hertzberg,  
Richard 620.1123 التكنولوجية H576D 

 H576 620.1 بغداد = = 

 H576D 620.11 المستنصرية = = 

16 Pentium Pro and Pentium II 
System Architecture  

Shanley, T 004.165 التكنولوجية S528P 

 = ________ بغداد = = 

 = 004 المستنصرية = = 

17 A Visual Introduction to 
AutoCAD and 3D Designing 

Bethune, James 006.693 التكنولوجية B563V 

 _____ ________ بغداد = = 

 B563V 001 المستنصرية = = 

18 The AutoCAD LT for 
Windows 95 

Kirpatrick, James 604.208553 التكنولوجية K59A 

 _____ ________ بغداد = = 

 K59A 001 المستنصرية = = 

19 AutoCAD Conventions for 
Architects (with Disket)  

Jules, Frederick 720.2855369 التكنولوجية J94A 

 _____ ________ بغداد = = 

 J94A 001 المستنصرية = = 

21 C++ for Fortran 
Programmes 

Pohol, Ira 005.133 ولوجيةالتكن P748C 

 _____ ________ بغداد = = 

 _____ ________ المستنصرية = = 

21 Neural Networks and 
Brain Proc 

 161N 006.3 التكنولوجية ______

 _____ ________ بغداد = = 

 161N 621.36 المستنصرية = = 

22 Fuzzy Control Passino, Kevin 629.89 التكنولوجية P288F 

 _____ ________ بغداد = = 

 _____ ________ المستنصرية = = 
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 رقم المؤلف رقم التصنيف اسم الجامعة اسم المؤلف عنوان الكتاب ت
23 A Guide to SQL 

Featuring ORACLE 

Pratt, Philip, J. 005.133 التكنولوجية P916G 

 _____ ________ بغداد = = 

 _____ ________ المستنصرية = = 

24 The Art of Architectural 
Drawing: Imagination 

and Technique 

Schaller, Thomas 
Wells 720.28 التكنولوجية S298A 

 S298T 720 بغداد = = 

 S298A 720.28 المستنصرية = = 

25 Architecture as Space: How 
to Look at Architecture 

Zevi, Bruno 720 التكنولوجية Z63A 

 Z632A 720 بغداد = = 

 Z63 720 المستنصرية = = 

26 Architecture: From Space 
Order 

Chine, Francis 720.1 التكنولوجية C539A 

 = 720 بغداد = = 

 = 720.1 المستنصرية = = 

 رقم المؤلف ورقم التصنيف( في المكتبات الجامعية)يمثل اختالف رقم الطمب  (4جدول )

 ( يمثل عرض عينة بسيطة من االختالفات في كل مكتبة.4)والجدول 
 ( كتاباً 191( كتابٌا تبين ان )381ونتيجة عممية تحميل الكتب البالغة )

وان ( %54بين المكتبات عينة البحث وىو ما يمثل نسبة ) ومختمف رقم تصنيف
 عممية إجراءمكتبة كمية اليندسة( لم يتم )في جامعة بغداد  ( كتاباً 75عدد )

لعدم تمكن العاممين في وحدة الفيرسة %( 24وىو ما يمثل نسبة )ليا التصنيف 
والتصنيف من اختيار الرقم المناسب كون اختصاصيا حديث لم يذكر في طبعة 

( مما جعل من الصعوبة اختيار الرقم المالئم والصحيح 18تصنيف ديوي الطبعة )
شير ما يطمبو وفق عنوان أت وتركت عناونيا في قوائم تقدم لممستفيد بعد ان يتم

 . مينة المكتبةأمام أالكتاب الموضوع عمى الرف 
الذي لو دور ميم ( كتابًا 144لـ )كما انو ىنالك اختالف في رقم المؤلف 

الكتاب المطموب في حالة وجود تشابو بالعناوين ويمثل إلى  يصال المستفيدإفي 
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ن استخدام كتر واحد ملرغم اختالف في اختيار رقم المؤلف با %(37)ذلك بنسبة 
حدوث ىذه النسبة إلى  دتأولكن قمة الخبرة لمعاممين في وحدة الفيرسة والتصنيف 

من االختالفات وتعتبر كبيرة لسيولة اختيار رقم المؤلف ووفق قواعد معروفة 
 . لمجميع وال تقبل االجتياد الشخصي

 :جــالـتائ

سة الموضوعية من حيث اختيار ان المكتبات المركزية ال تمتزم بقواعد الفير  .1
 . )رقم التصنيف ورقم المؤلف( رقم الطمب لمكتاب

خطاء في اختيار رقم التصنيف وذلك باالعتماد عمى تصنيف ديوي أظيور  .2
( لعدم شموليتيا ومحدوديتيا في جامعة بغداد )كمية اليندسة( 18الطبعة )
( في 21لطبعة )وا ( في مكتبة كمية اليندسة الجامعة المستنصرية24وطبعة )

( كأحدث 22حيث صدرت الطبعة ) المكتبة المركزية لمجامعة التكنولوجية
 طبعة.

الكتاب رغم إلى  عدم الوصولإلى  خطاء عديدة في رقم المؤلف والتي تؤديأ .3
 . وجوده في المكتبة

نفس الكتاب في مكتبة إلى  صعوبة تواجو مستفيدي تمك المكتبات في الوصول .4
رباك وتأخير في إإلى  التصنيف والذي يؤدي امأرقالختالف في  أخرى

 . الحصول عمى الكتاب
كمما زادت الخبرة بالعمل زادت كفاءة وفعالية اختيار رقم  بأنوثبتت الدراسة أ .5

 . التصنيف العتماده عمى ىذه الخبرة

 ات:ـالتوصق

الجديدة من تصنيف  واإلصداراتضرورة متابعة والحصول عمى الطبعات  .1
 . ديوي

الباحثين إلى  فيارس تقدم إعدادإلى  المستعممة وصوال دواتتحسين األ .2
المستفيد وتدعم مسيرة أو  معمومات دقيقة وسريعة ومتكاممة تطمئن الباحث

 . البحث والدراسة
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عمل لجنة موحدة تقوم بعممية اختيار رقم التصنيف ورقم المؤلف يكون مقرىا  .3
عكس ذلك عمى المستفيد الذي المكتبة الوطنية لتسييل العممية والتوحيد الذي ين

 . مكتبة أييستعير الكتاب من 
 صدارات الحديثة لتصنيف ديوي العشريقتناء اإلا .4
 . استخدام الحوسبة من خالل التصنيف المحوسب الموجود عمى االنترنت .5
اختيار لجنو من ىؤالء العاممين تقوم باختيار رقم التصنيف لجميع الكتب التي  .6

 مكتبة تابعة إنشاءأو  حد العمل والمكتبة الوطنيةتحصل عمييا المكتبات سيو 
وزارة التعميم العالي والبحث العممي تقع عمى عاتقيا ىذه المسؤولية لتوفير إلى 

وخاصة الكتب . الوقت والجيد لممستفيد الستالم الكتاب بصورة سيمة وسريعة
 ال وىذا. التي تستمميا المكتبات كمنحة من جيات عديدة لتوزع عمى المكتبات

تحصل المكتبات في العراق  األحيان أكثريعني عند ورود كتاب واحد بل في 
حكومية لتوزع عمى أو  يةإنسانمن قبل منظمات أو  عمى منح من دول

 . جامعات العراق
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Classification and Its Usage in the Central 

Libraries by a Unified Committee 

Dr. Moayad Yahya Khudhair
 

Abstract 

 The present study sheds light on very important and 

common matter in the central libraries in Baghdad. This 

subject is the selection of classification number. The paper 

aims at introducing the problems that face the researcher in his 

searching. Similarly, it shows the role of classification in order 

to get an easy and quick access to the book(s) required. In 

spite of the technical devices being used in these libraries, the 

quick access to the book(s) still seems to be not applicable, 

unless full and correct data are given about the accessed 

book(s). The study review samples amounted to 381 books 

that were classified differently by different libraries. The study 

recommends to form a unified committee for classification in 

the central libraries in order to overcome this problem. 
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