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طرق تنظيم المعلومات
المحاضر

هشام السرحان. د

طرق
اتلتنظيم المعلومورمانورتشارد 
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طرق تنظيم المعلومات

المكان

األحرف الهجائية

الوقت

الصنف

التدرج

مسة خ« القلق المعلوماتي»في كتابه ورمان وحدد رتشارد •

:طرق أساسية لتنظيم المعلومات

المكان
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األحرف الهجائية

عدد الكتب المنشورة من األندية األدبية في المملكة العربية السعودية
http://www.al-jazirah.com/culture/2011/22122011/almlf30.htm

الوقت

http://www.al-jazirah.com/culture/2011/22122011/almlf30.htm
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الصنف

التسلسل

https://www.youtube.com/watch?v=6bQOOmlvtfk

https://www.youtube.com/watch?v=6bQOOmlvtfk
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وقت؟هل يمكن استخدام اكثر من طريقة تنظيم في نفس ال
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طرق تنظيم المعلومات

التصنيف

Classification

Taxonomyالتصنيفعلم 

األشياء او المعلومات هو العلم المختص بتنظيم •
ف صفات محددة، مع وصفي أصناف حسب وتمثيلها

.األصنافوتحديد العالقة بين تلك 

اولة يبين القواعد والنظم التي يجب اتباعها عند مح•
.معلوماتأي نوع من مصادر تصنيف 

ة كلما كانت القواعد محددة وصارمة، كلما قلت نسب•
.الخطأ البشري عند تصنيف المصادر

13
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 Classificationالتصنيف

.معلوماتيعتبر من العمليات األساسية لتنظيم مصادر ال

ب اين وضعت الكتا

ة الذي يشرح طريق

تنظيم الكتب؟

15

التصنيف

بحيث التصنيف ينظم مصادر المعلومات بطريقة منطقية
في نفس المجموعة التي يكون كل مصدر معلومات 

ت به حسب مواصفاتحتوي على مصادر أخرى مرتبطة 
.معينة

هة في يكون التصنيف عن طريق وضع المصادر المتشاب
، هاالمشتركة بينالصفات الجوهرية حسب " مجموعات"

.ويتم الوصول الى المصادر عن طريق تلك الصفات

16



2017-07-0317/11/08

مبادئ تنظيم 

المعلومات                                           8

الصنف

اتالمكتبالمصادر فيتنظيم

ع الكتب يتم وضالنوع أوال، حيث معظم المكتبات تصنف المصادر حسب في 
والخرائط المواد االخرى مثل الدوريات والمراجع وتجمع مع بعضها 
.المدمجة في أماكن مخصصة لهاواالقراص 
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ةالمكتبالمصادر فيتنظيم

ق ثم يتم تصنيف كل نوع من أنواع المصادر عن طري
.عضمع بعضها البمواضيعهاوضع المواد المتشابهة في 

العلوم االجتماعيةلفلسفةا

التصنيففوائد 

ية يحدد المكان الذي يجب ان ينتمي اليه مصدر المعلومات لتسهيل عمل•

.البحث والوصول اليه بسرعة

عضها يجمع األشياء التي يكون لديها مواصفات متشابهة لتكون بجانب ب•

.البعض

دال من سهولة استخدام وتنظيم عدد اقل من المصادر في كل صنف مستقل ب•

. التعامل مع كل المصادر

21
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مصطلحات علم التصنيف

ا هي المجموعة التي تنتمي اليه: الصنف•

المتشابهة العناصر او مصادر المعلومات

.  في صفة معينة

ف يمكن لألشياء التي تنتمي الى الصن•

م الواحد ان تنقسم الى عدة اقسام وكل قس

.«فرع»يسمى 

هو احد األقسام التي يتكون منها: الفرع•

الصنف ويحتوى على جزء من العناصر

.  التي يتكون منها الصنف

و يمكن للفرع ان ينقسم الى عدة اقسام ا•

. فروع أخرى

22

االدب العربي

االدب اإلنجليزي

الشعر 

العربي

المسرحية

مصطلحات علم التصنيف

يجب ان مجموع الخواص التي : الغرض أو الحد•

في ليكون مشموال( او الشيء)يمتلكها العنصر 

.  الصنف

ا حتى ال يخرج منه ما هو فيه، وال يدخل فيه م»•

جابر بن حيان-كتاب الحدود « ليس منه

: مثال

ف كل ما انتجه العقل البشري ليعبر عن عواط: األدبحد•

ة او االنسان وافكاره وهواجسه باستخدام األساليب اللغوي

.  الكتابية

حر او مركب لنقل الناس او البضائع في الب: السفينةحد•

.النهر او الفضاء الخارجي

23
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مصطلحات علم التصنيف

التي( والعناصر)مجموعة الفروع : الشمولية•

.يتكون منها الصنف حسب ما يبينه الحد

:مثال

الشعر، المسرحية، الرواية، : االدبشمولية

يال النثر، الهجاء، القصة القصيرة، الدراما، الخ

.الخ... العلمي، المقالة، الخاطرة، 

24

االدب العربي

االدب اإلنجليزي

الشعر

المسرحية

مصطلحات علم التصنيف

التي( والعناصر)مجموعة الفروع : الشمولية•

.يتكون منها الصنف حسب ما يبينه الحد

ةنقصت الشمولي---كلما زاد الحد للصنف •

: مثال

كائن حي يمتاز بالحياة والحس : الحيوانحد 

.والحركة

كل حيوان له جناحان ويكسو جسمه: الطيورحد 

الريش

25

الطيور
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مصطلحات علم التصنيف

قسيم هي الخاصية التي تستخدم لت: الفرق•

.الصنف الى فروع

الفرع= الفرق+ الصنف 

:مثال

األدب العربي= اللغة العربية + األدب 

زيةاإلنجلياألدب = االنجليزياللغة + األدب 

الطيور= الجناح والريش + الحيوان 

ارية حيوانات فق= العامود الفقري + الحيوان 

26

االدب العربي

االدب اإلنجليزي

الشعر

المسرحية

مصطلحات علم التصنيف

قسيم هي الخاصية التي تستخدم لت: الفرق•

.الصنف الى فروع

الفرع= الفرق+ الصنف 

القاعدة العامة التي تستخدم في معظم •

أنظمة التصنيف هي التدرج من الصنف

.الخاصالعام الى 

الفرعمن المهم تحديد نوع العالقة بين •

–مننوع–جزء من : مثال)والصنف 

(الخ–مسئول عن 

27

االدب العربي

االدب اإلنجليزي

الشعر

المسرحية
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نائب المديرالمدير العام

مدير الشئون اإلدارية

رئيس قسم شئون 
الموظفين

رئيس قسم التدريب

رئيس قسم المحاسبةمدير المالية

رئيس قسم التسويقمدير المبيعات

رئيس قسم الشبكاتمدير الحاسب اآللي

الشركة

اإلدارة 
المالية

قسم 
المحاسبة

إدارة الحاسب 
اآللي

قسم 
الصيانة

مركز 
المعلومات

الشئون االدارية

قسم شئون 
الموظفين

قسم 
التدريب

اإلدارة العليا

مكتب 
المدير 
العام

مكتب 
نائب 
المدير

العلوم االجتماعية

300

االحصاء

310

السياسة

320

االقتصاد

330

القانون

340

القانون الدولي

341

القانون 
الدستوري 

342

القانون العسكري، 
المالي والصناعي

343

القانون االجتماعي 
والتعليمي 
والثقافي

344

القانون الجزائي

345

القانون الخاص

346

اإلجراءات المدنية 
والمحاكم

347

االقوانين والقضاي

348

السلطة القضائية

349

اإلدارة العامة 
والعلوم العسكرية

350

الخدمات 
االجتماعية 
والجمعيات

360

التعليم

370

التجارة 
واالتصاالت والنقل

380

العادات والتقاليد

390

28

مصطلحات علم التصنيف

:  عامل القسمة •

الذي يتم المبدأ 

م استخدامه لتقسي

. الصنف الى فروع

من المهم الثبات 

على عامل القسمة 

ى في نفس المستو

لنظام التصنيف

29

األدب

االدب العربي

االدب 
اإلنجليزي

االدب الفرنسي

األدب

الكويتي

المصري

االمريكي

األدب

الشعر

المسرحية

القصة

األدب

الجاهلي

اموي

العباسي

المعاصر

اللغة: عامل القسمة

المكان: عامل القسمة

الشكل: عامل القسمة

الوقت: عامل القسمة
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مصطلحات علم التصنيف

:  عامل القسمة •

الذي يتم المبدأ 

م استخدامه لتقسي

. الصنف الى فروع

الثباتمن المهم 

على عامل القسمة 

ى في نفس المستو

لنظام التصنيف

30

األدب

االدب العربي

االدب 
اإلنجليزي

االدب الفرنسي

االدب الكويتي

االدب المصري

االدب االمريكي

:عامل القسمة

اللغة والمكان

األدب

االدب العربي

االدب 
اإلنجليزي

االدب الفرنسي

األدب

الكويتي

المصري

االمريكي

اللغة: عامل القسمة

المكان: عامل القسمة

نظام التصنيف

؟ ما هو عامل القسمة المستخدم في تصنيف الكتب•

31
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نظام التصنيف

32

؟ ما هو عامل القسمة المستخدم في تصنيف الكتب•

نظام التصنيف

33

العلوم االجتماعية

300

االحصاء

310

السياسة

320

االقتصاد

330

القانون

340

القانون الدولي

341

القانون 
الدستوري 

342

القانون العسكري، 
المالي والصناعي

343

القانون االجتماعي 
والتعليمي 
والثقافي

344

القانون الجزائي

345

القانون الخاص

346

اإلجراءات المدنية 
والمحاكم

347

االقوانين والقضاي

348

السلطة القضائية

349

اإلدارة العامة 
والعلوم العسكرية

350

الخدمات 
االجتماعية 
والجمعيات

360

التعليم

370

التجارة 
واالتصاالت والنقل

380

العادات والتقاليد

390

؟ ما هو عامل القسمة المستخدم في تصنيف الكتب•
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طريقة التصنيف

 ويات او فئات معينة على مستتحديد أصناف

اعتمادا ( محددة–أساسية –عامة )مختلفة 

ي على خصائص وصفات تكون متوفرة ف

.  كل من ينتمي ألي فئة او صنف

ادر عدد المستويات يعتمد على طبيعة المص

4ثر من لكن استخدام اك–التي يتم تصنيفها 

مستويات يؤدي غالبا الى نظام تصنيف

.معقد

ظام في نيتم تحديد عالقات بين األصناف

–مننوع–جزء من : مثال)التصنيف

(الخ–مسئول عن 

ى يجب ان ينتمي كل ما يراد تصنيفه ال

.في نظام التصنيفصنف واحد 

الفواكه

التفاح

التفاح األحمر
األمريكي

الكمبيوتر

اللوحة األم

Motherboard

وحدة المعالجة 
المركزية
CPU

العلوم 
االجتماعية

300

التعليم
370

تعليم الكبار
374

3مثال 2مثال 1مثال 

34

عنصر

أ

عنصر 
ب

عنصر 
ج

عنصر
د

عنصر
هـ

عنصر
ز

3صنف 2صنف 

4صنف  5صنف 

1صنف 

5صنف 

2صنف 

3صنف 

1صنف 

4صنف 

35

عامل القسمة
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سيارة

قارب وسيلة نقل

سيارة

قارب

وسيلة نقل

36

عامل القسمة؟

سيارةمرسيدس

قارب وسيلة نقل

فيراري

مرسيدس

سيارة

قارب

وسيلة نقل

فيراري

37

عامل القسمة؟
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صحفاخبارية

ةمواقع الكتروني

تعليمية

تواصل اجتماعي

اخبارية صحف

ةمواقع الكتروني تعليمية

تواصل اجتماعي

38

خصائص نظام التصنيف

التقسيم المنطقي
سل منطقي يجب ان تكون العالقة بين األصناف والفئات واضحة ومفهومة وبتسل•

.بين المستويات المختلفة

الشمولية
ها يجب ان يشمل أصناف لجميع العناصر او المصادر التي يهدف لتنظيم•

.فواضافة جميع المستويات المطلوبة لتحديد العالقة بين تلك األصنا

التقنين
كون ثابتة تقنين ووضوح المصطلحات المستخدمة في نظام التصنيف بحيث ت•

.وال تتغير حسب أهواء مستخدمي النظام

الحداثة
ضح أي يجب ان يستمر في التحديث والتطور لمواكبة التغيرات ويجب ان تو•

تعديالت في النظام بشكل بسيط وميسر لمستخدمي النظام

المرونة
ناف يجب ان يكون نظام التصنيف مرنا للتطور والتوسع عن طريق ادخال أص•

.جديدة دون تغيير واسع في النظام العام

41
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أنظمة التصنيف في المكتبات: مثال

نظام ديوي العشري ونظام مكتبة الكونجرس تشمل اصنافا لجميع أنواع العلوم المعروفة•

.والمسجلة في مصادر المعلومات

كتبة لتبادل تستخدم مصطلحات معتمدة وثابتة غير قابلة للتغيير، مما يساهم في تعاون اكثر من م•

.المصادر فيما بينها

لوماتتجمع كتب الموضوع الواحد في مكان واحد لتساعد الباحثين في الوصول الى مصادر المع•

.المتشابهة بمواضيعها بسهولة

.يتم تطوير أنظمة التصنيف وتحديثها إلضافة اقسام العلوم الجديدة•

42

الرمز في أنظمة التصنيف

ظمة يتم إضافة رمز او رقم  للتعبير عن كل صنف او فئة في بعض أن•

.ئةالتصنيف ويتم إعطاء هذا الرمز للعناصر التي تنتمي لتلك الف

43
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الرمز في أنظمة التصنيف

ظمة يتم إضافة رمز او رقم  للتعبير عن كل صنف او فئة في بعض أن•

.ئةالتصنيف ويتم إعطاء هذا الرمز للعناصر التي تنتمي لتلك الف

:صفات الرمز الجيد•

البساطة

ب أن يعكس الرمز ترتي
األصناف بوضوح 
وبساطة وأن يكون 
الرمز سهل الكتابة 

واللفظ والتذكر

االختصار

يجب ان يعبر الرمز 
عن المستويات 

لة في والتفريعات المتمث
يقة نظام التصنيف بطر

.  مختصرة

المرونة

ويعني القدرة على 
اضافة رموز تمثل 
فئات جديدة في نظام
ل التصنيف دون االخال

بالنظام العام

44

الرمز في أنظمة التصنيف

:تستخدم أنظمة التصنيف نوعان من الرموز•

.يحدد مكان مصدر المعلومات في نظام تصنيف واحد: الرمز المجرد•

.فيحدد مكان مصدر المعلومات في اكثر من نظام تصني: الرمز المركب•

:فوائد الرمز•

.توفر طريق للترتيب حسب تسلسل الرموز•

.سهولة تحديد مكان العنصر في اكثر من نظام تصنيف•

.طريقة سهلة للتذكر•

.ن اليهاالمساعدة في ترتيب مصادر المعلومات في اماكنها وإرشاد الباحثي•

.تسهل عمليات االسترجاع بواسطة الحاسوب•

45
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الرمز في أنظمة التصنيف

ظمة يتم إضافة رمز او رقم  للتعبير عن كل صنف او فئة في بعض أن•

.ئةالتصنيف ويتم إعطاء هذا الرمز للعناصر التي تنتمي لتلك الف

العلوم االجتماعية

300

االحصاء

310

السياسة

320

االقتصاد

330

القانون

340

القانون الدولي

341

القانون 
الدستوري 

342

القانون العسكري، 
المالي والصناعي

343

القانون االجتماعي 
والتعليمي 
والثقافي

344

القانون الجزائي

345

القانون الخاص

346

اإلجراءات المدنية 
والمحاكم

347

االقوانين والقضاي

348

السلطة القضائية

349

اإلدارة العامة 
والعلوم العسكرية

350

الخدمات 
االجتماعية 
والجمعيات

360

التعليم

370

التجارة 
واالتصاالت والنقل

380

العادات والتقاليد

390

46

الرمز في أنظمة التصنيف

ظمة يتم إضافة رمز او رقم  للتعبير عن كل صنف او فئة في بعض أن•

.ئةالتصنيف ويتم إعطاء هذا الرمز للعناصر التي تنتمي لتلك الف

Off road/SUV Core model 

series
4 door Coupe Roadster

http://www.mercedes-benz.co.za/content/south_africa/mpc/mpc_south_africa_website/en/home_mpc/passengercars/home/new_cars/model_overview.flash.html

48

http://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/vehicles/passenger-cars/
http://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/vehicles/passenger-cars/
http://www.mercedes-benz.co.za/content/south_africa/mpc/mpc_south_africa_website/en/home_mpc/passengercars/home/new_cars/model_overview.flash.html
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الرمز في أنظمة التصنيف

http://www.mercedes-benz.co.za/content/south_africa/mpc/mpc_south_africa_website/en/home_mpc/passengercars/home/new_cars/model_overview.flash.html

49

S

GLS

CLS

SL(S)

E GLE

C
GLC

SLC
B

A
GLA

CLA

الرمز في أنظمة التصنيف

ظمة يتم إضافة رمز او رقم  للتعبير عن كل صنف او فئة في بعض أن•

.ئةالتصنيف ويتم إعطاء هذا الرمز للعناصر التي تنتمي لتلك الف

50

http://www.mercedes-benz.co.za/content/south_africa/mpc/mpc_south_africa_website/en/home_mpc/passengercars/home/new_cars/model_overview.flash.html
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الرمز في أنظمة التصنيف

51

الرمز في أنظمة التصنيف

52
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الرمز في أنظمة التصنيف

53

الرمز في أنظمة التصنيف

54
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الرمز في أنظمة التصنيف

http://www.kuwaitse.com/A/Stock/Companies.aspx

55

طرق تنظيم المعلومات

الفهرسة

Cataloging

http://www.kuwaitse.com/A/Stock/Companies.aspx
http://www.kuwaitse.com/A/Stock/Companies.aspx
http://www.kuwaitse.com/A/Stock/Companies.aspx
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الفهرس

وتحديد ( مصادر المعلومات: مثل)أداة تستخدم لحصر المقتنيات •

.اماكنها في مكان ما

تكون على شكل قائمة تشمل كل ما يحتويه مركز المعلومات من •

مصادر وأوعية للمعلومات وتحدد مكان كل مصدر في مركز 

.المعلومات

58

أشكال الفهرس

الفهرس الدفتري

ل يتم حصر جميع المصادر على شك•

كتاب لكي يسهل نقله من مكان الى

.هاخر ولكن يصعب تحديثه وتطوير

فهرس البطاقات

يتم كتابة معلومات كل مصدر في •

طاقات بطاقة منفصلة ويتم ترتيب الب

.بشكل هجائي حسب مدخل البطاقة

ند يتصف بسهولة النقل والمرونة ع•

حذف او إضافة مصادر الى مركز 

المعلومات لكن يتطلب جهدا كبيرا 

إلعداده وصيانته من التلف وسوء 

التنظيم

الفهرس اآللي

ة يتم حصر جميع المصادر في أنظم•

قواعد بيانات آلية ويكون الدخول 

.  اليها عن طريق أجهزة الحاسوب

تتصف بالسرعة والمرونة في •

التعامل مع المصادر لكن تتطلب 

نة توفير األجهزة والفنيين للصيا

من وتحديث قواعد البيانات وحمايتها

.التلف وسوء االستخدام

59
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الفهرس

يستخدم الفهرس لتحديد مكان مصدر •

.هالمعلومات وتسهيل عملية الحصول علي

60

أنواع الفهرسة

الفهرسة الموضوعية

الوصف والتحليل الموضوعي•

.ةللمصادر واألوعية المعلوماتي

يتم اختيار رؤوس موضوعات•

ي تعبر عن المحتوى األساسي ف

.مصدر المعلومات

غالبا يتم اختيار رؤوس •

الموضوعات من قوائم معتمدة 

.ومقننة

الفهرسة الوصفية

الوصف الفني لكل المصادر •

واألوعية المعلوماتية في مكان

.معين

يتم تحديد مجموعة من •

المواصفات الفنية والمادية 

:  مثل)لمصدر المعلومات 

العنوان، المؤلف، سنة النشر،

(.الحجم، الخ

61
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البيانات في الفهارس

:اقسام3تنقسم البيانات الموجودة في الفهرس الى •

:مداخل الفهرس1.

نوع محدد من البيانات يستخدم كوسيلة للتعرف والوصول الى مصدر •
(العنوان، المؤلف، الموضوع، الخ: مثل)المعلومات 

.غالبا ما يتم ترتيب الفهرس هجائيا حسب المدخل•

(:الموضوعي+ المادي )حقول الوصف 2.

ر بما فيها تشمل جميع البيانات الوصفية والموضوعية المهمة والمتعلقة بالمصد•
العنوان، المؤلف، الموضوع، بيانات: مثل. )البيانات المذكورة في المدخل

(النشر، عدد الصفحات، مالحظات، المالحق، الخ

:رمز مكان وجود المصدر3.

صدر وهو عبارة عن رمز او رقم التصنيف الذي يتم استخدامه لتحديد مكان الم•
في مركز المعلومات

62

البيانات في الفهارس

فرمز نظام التصنيبيانات المدخل

بيانات الوصف المادي

بيانات الوصف الموضوعي

63
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البيانات في الفهارس

020التكشيف واالستخالص

عبدالهادي، محمد فتحي

تأليف محمد فتحي عبدالهادي ( / 4. ط)واالستخالص التشكيف

2008الدار المصرية اللبنانية، : مصر. ويسرية محمد زايد

سم24–ص 244

علم المعلومات-2علم المكتبات، -1

64

الفهرسة

 أنواع مختلفة مناختيار من الممكن

المؤلف، العنوان،: مثل)المعلومات 

ن كل نوع مليصبح( الموضوع، الخ

هذه المعلومات مدخل الى المصدر 

.المراد الوصول اليه

ب حسيتم ترتيب الفهارس، غالبا

.بطريقة هجائيةالمداخل

المؤلف العنوان الموضوع الكلمات

65
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قواعد الفهرسة

في الفهرس( او بطاقة)من الممكن ان يكون للمصدر الواحد اكثر من سجل •
.الواحد

دة اذا كان للمصدر اكثر من مؤلف، يتم عمل سجالت بأسماء كل مؤلف على ح: مثال)•
(في فهرس المؤلف

اذا كان المصدر يتناول اكثر من موضوع، يتم عمل سجالت بجميع : مثال)•
(الموضوعات في المصدر

.لإلحالة( او بطاقات)من الممكن استخدام سجالت •

.قي للمؤلفالحقيلإلسممستعار او لقب اشتهر به، تتم اإلحالة إلسمعند استخدام المؤلف •

(انظر   عائشة عبدالرحمنالشاطيءبنت : مثال)•

.عند البحث عن مصطلح اقل استخداما من مصطلح اخر•

(اإلنماء االقتصادي     انظر    التنمية االقتصادية: مثال)•

66

تقنين الفهارس

عند بناء الفهرس، من األفضل استخدام مجموعة من القواعد •
وعية المنظمة والمعتمدة والتي يستخدمها المفهرسون عند وصف األ

.المعلوماتية

تساعد على توحيد طرق الفهرسة والممارسات التي يقوم بها •
تبادل المفهرسون في مراكز المعلومات المختلفة مما يسهل عملية ال

.المعرفي بين تلك المراكز

الدولي التقنينمن اشهر الضوابط المستخدمة لتقنين الفهارس هي •
قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية و( ISBD)للوصف الببليوغرافي 

(AACR2 )س والتي وضعت لتضمن توحيد طريقة وضع الفهار
صول الى في المكتبات وتبين طريقة اختيار البيانات والمداخل للو
.جميع أنواع األوعية المعلوماتية المتوفرة في المكتبات

67
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التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي
International Standard Bibliographic Description

ISBD

IFLAكنتاج لجهود االتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ISDBظهر تقنين •
دولي ويهدف الى تسهيل عملية التعاون والتبادل واالتصال ال1971في عام 

في مجال المعلومات الببليوغرافية

:ومن اهم الخدمات التي قدمها•

.ستوحيد العناصر المختارة لوصف مصادر المعلومات في الفهر1.

.تحديد نظام وترتيب خاص لعناصر الوصف في الفهرسة2.

.تخصيص نظام للرموز لعناصر الوصف3.

.ةتقديم خدمات لتفسير السجالت وترجمتها الى لغات مختلف4.

ى الشكل تحويل التسجيالت الببليوغرافية من الشكل التقليدي ال5.
.المقروء اليا بواسطة الحواسيب

68

الفهرسة الموضوعية

عملية تحليل موضوعية لتحديد موضوعات مصادر •

.المعلومات

يتم اختيار المصطلحات من قائمة رؤوس موضوعات •

.مقننة

لح تتطلب خبرة ومعرفة من اجل تمييز واختيار مصط•

.مناسب يمثل المحتوى الفكري لمصدر المعلومات

غالبا يتم استخدام المصطلحات المختارة لمصدر •

معلومات كمداخل في فهرس الموضوعات لتحديد مكان

.المصدر

تساعد الفهرسة الموضوعية على معرفة مدى تنوع •

ة المصادر في مركز المعلومات وكمية المصادر المتاح

.في موضوع محدد

73
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وعيةالفرق بين التصنيف والفهرسة الموض

الفهرسة الموضوعية

تقسيم أنواع العلوم الى أصناف او فئات•

مترابطة وتعرف األصناف باسم رؤوس 

.الموضوعات

يتم تنظيم رؤوس الموضوعات في قائمة •

تلفة مرتبة هجائيا مع تحديد عالقات وروابط مخ

.بين الموضوعات

تستخدم رؤوس الموضوعات لتحديد •

ر الموضوعات التي يتم تناولها في أي مصد

معلومات أو كمدخل في فهرس الموضوعات 

.للعثور على مكان المصدر

يمكن ان يكون للمصدر الواحد مجموعة غير•

.محددة من رؤوس الموضوعات

التصنيف

ات تقسيم أنواع العلوم الى أصناف او فئ•

.نهمترابطة ويكون لكل صنف رمز يعبر ع

صنيف غالبا يتم تنظيم األصناف في نظام ت•

حسب عالقات هرمية تتدرج من العام الى 

الرموز الخاص، ويتم تمثيل تلك العالقات في

.المستخدمة في النظام

ماكنها تستخدم الرموز لتنظيم المصادر في أ•

د المخصصة في مركز المعلومات أو لتحدي

.مكان أي مصدر يتم البحث عنه

يجب ان ينتمي المصدر الى صنف واحد•

وان يكون له رمز واحد يحدد مكان المصدر 

.في مركز المعلومات

74

رؤوس الموضوعات والمكانز

المفاهيم غالبا يعتمد اختيار المصطلحات الموضوعية التي تعبر عن األفكار و•

(.  Thesaurusالمكنز : مثال)في المصادر على قائمة مقننة ومعتمدة    

:تباتمن اشهر القوائم المقننة المعتمدة لموضوعات مصادر المعلومات في المك•

Library of  Congress Subject Headings

75
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رؤوس الموضوعات والمكانز

يعرف المكنز بشكل عام على انه قاموس •

اتب للمترادفات ويستخدم غالبا عند حاجة الك

او الباحث الى كلمة بديلة ومالئمة لتعطي

.معنًى أوضح للفكرة المراد كتابتها

76

رؤوس الموضوعات والمكانز

غالبا يشتمل المكنز على نوعين من •

:المصطلحات

المصطلحات المقننة التي يمكن : الواصفات•

استخدامها لوصف الموضوعات في مصادر 

.المعلومات

المصطلحات التي ال يمكن : الالواصافات•

استخدامها لوصف مصادر المعلومات ولكن 

كن تشير او تحيل المستخدم الى مصطلحات يم

.استخدامها

77

http://www.shamaa.org/AR/Component/Thesaurus/index.asp
http://www.shamaa.org/AR/Component/Thesaurus/index.asp
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رؤوس الموضوعات والمكانز

كنز يمكن توضيح معاني المصطلحات في الم•

:عن طريق

:التعريفات•

معرفة تفسيرات او شروح قصيرة يتم اضافتها ل

.معنى المصطلح

:القيود•

.تحديد طرق الستخدام المصطلح

:العالقات•

تبين عالقة أي مصطلح بالمصطلحات األخرى

سواًء األعم او األخص او المتشابهة مما يساعد

.في توضيح معنى أي مصطلح

78

المكانزأنواع العالقات في 

:عالقة التساوي•

.  والالواصفةتبين العالقة بين المصطلحات الواصفة •

(س ل)مستخدم لــ  :   الالواصفةمن الواصفة الى •

(ا س)استخدم     :    الى الواصفةالالوصفةمن •

:العالقة الهرمية•

.تبين العالقة بين المصطلحات األعم واألخص•

(م ض)من مصطلح عام الى خاص او ضيق •

(م ع)من مصطلح خاص الى عام  •

:عالقة الترابط•

(م ت)تبين العالقة بين أي مصطلح واخر بينهما عالقة غير الهرمية  •

التدريس م ت التعلم:  السبب واألثر•

الكتب م ت الورق:  المادة•

النقل  م ت العربات:  الوسيلة•

79



2017-07-0317/11/08

مبادئ تنظيم 

المعلومات                                           35

صعوبات الفهرسة الموضوعية

ات ظهور مصطلحات جديدة بصفة مستمرة بحاجة الى ربطها بالمصطلح•

المتواجدة في الفهرس

(التجارة االلكترونية، العولمة، األجهزة الذكية: مثال)

اللغات مختلفة في المرادفات)رؤوس الموضوعات تعتمد على اللغة •

. فقد يصلح مصطلح للغة معينة دون األخرى( والمعاني

استخدام مصطلحات مركبة•

(تنظيم المعلومات في المكتبات: مثال)

80

صعوبات الفهرسة الموضوعية

.صعوبة اختيار وتحديد المصطلح المناسب للمصدر•

لرياضة التربية الرياضية، التربية البدنية، األلعاب الرياضية، ا: مثال)

(البدنية

رة رؤوس الموضوعات هي مصطلحات والمصطلح ينطبق على شيء أو فك•

، بيئته قد يختلف لمتغيرات كثيرة منها عمر المستفيد، خلفيته، مهنته

.الجغرافية والثقافية

لى القواعد تتطلب خبرة وتتأثر بحجم المكتبة والمصادر المراد فهرستها ال ع•

. والقوانين واألنظمة فقط
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:الختيار رأس الموضوعكاترمقترحات تشارلز 

اختيار رأس الموضوع األكثر تكرارا في1.

.مركز المعلومات

اختيار رأس الموضوع األكثر استخداما من2.

.قبل المستفيدين

اختيار رأس الموضوع الواضح الذي ال 3.

.يحمل عدة تفسيرات او معاني
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