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 كلمة شكر 

 وعرفان
 

 

نتقدم بجزيل الشكر والجهد أوال وقبل كل شيء إلى هللا عز وجل الذي 

ر الجزيل إلى األستاذ المؤطر لزرق وفقنا إلتمام هذا العمل المتواضع، والشك

وتوجيهاته طول فترة إنجازنا لهذا العمل، هواري الذي لم يبخل علينا بإرشاداته 

فله كل التحية والشكر والتقدير والعرفان، كما نشكر كل من قدم لنا يد العون من 

قريب و بعيد، كما ال يفوتنا، أن نتقدم بالشكر إلى كل األساتذة الذين سهروا على 

 .تنوير عقولنا طيلة مشوارنا الدراسي

 



 إهداء

 :المتواضعدي ثمرة جهدي وعملي اه

وقضى ربك اال تعبدوا إياه " إلى من قال فيهما هللا عز وجل 

إلى منبع الحنان وقرة العين التي سهرت الليالي وقاسمت " وبالوالدين إحسانا

ذات القلب الحنون أمي العزيزة والغالية أطال هللا في  ومرها إلىحياتي حلوها 

 .عمرها

يء ولم ينتظر مني أي شيء إلى رمز العطاء والصفاء الدي أمدني بكل ش

 رمز االبوة أبي العزيز أطال هللا في عمره

إلى النجوم الالمعة في سماء حياتي اخواني وإخوتي فظيلة، مليكة، 

 .بشير، عبد الكريم، بوجمعة، عبد العزيز. حورية، عائشة، واخواني



وإلى كتكوتي الصغير ابن اختي وروح قلبي ياسين واخته نور عيني نور 

 .هان

 ى من يحملهم قلبي ولم يذكرهم قلمي إل

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والكثير من االحترام لرفقاء دربي 

وأصدقائي في هللا، سراج، نصر الدين، عبد الحي، محمد، بن رمضان، شرف 

إلى أكثر من تعبت معي وقاسمت عناء العمل . الدين، كمال، عبد المجيد، بشير

وكانوا سببا في إلى كافة اسرة علم المكتبات الذين ساهموا في تكويني " ريما"

 نجاحي 

  9102إلى دفعة علم المكتبات ماستر 

 

 إبراهيم 

 



 إهداء

أعطنا رغبة التحدي أما العلم وألهم علينا بنعمة العقل وسبحان الذي يسر لنا 

 :بعد

"  :داة إلى من أوصى بهما هللا في محكم تنزيلهتكون ثمرة جهدي مه -

ل   َيانِي ِمَن  َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الذُّ ب  اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوقُل رَّ الرَّ

 " َصِغيًرا

إلى من كان بطنها حامال لي وفكرها دربي والدتي نور عيني حفظها  -

 .هللا واطال بعمرها وأبي

يشجعني إلى رمز العطاء  الذي كان دوما بجانبي صاحب الفضل الذي -

مودة والرحمة ني بكل شيء ولم ينتظر مني أي شيء إلى الالذي أمد

 .زوجي حفظه هللا ورعاه



أخي حبيبي عادل حفظه هللا  بابتسامتهإلى القصر المنير في المنزل  -

كواكب األربعة وسندي الوأتمنى له النجاح في مشواره الدراسي، إلى 

كما ال أنسى  لدنيا أخواتي أسماء، نجاة، رجاء وتوأم روحي بثينة،في ا

طوال سنة إلى أخي إبراهيم  ودعمني ساندنيإلى مالئكة العائلة إلى ما 

 .وصديقتي غنية

هواري وكل أساتذة المكتبات بمستغانم أستاذ لرزق  إلى منبع علم -

 .الذين ساهموا في نجاحي

 .حياتي وأسعدني فيإلى كل من احبه قلبي 

 ريما 
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األمم والحضارات فقد  على ذاكرةظ احفالفي بالغة أهمية ذو رشيف األيعتبر 

حرصت هذه األخيرة على تدوين كل أعمالها في شتى المجاالت، ومع مرور الزمن اكتسب 

األرشيف قيمة خاصة في تطوير اليات حفظه ومعالجته ووضع قوانين لتسييره وانشاء 

مراكز لحفظ الوثائق األرشيفية، ولقد زاد االهتمام باألرشيف في العصر الحالي كونه أداة 

الحديثة حيث ال تنجح اية إدارة او مؤسسة بإهماله فهو الذي يقوم بتنظيم  أدوات اإلدارة من

منها والرجوع إليها عند الحاجة ومن القانونية فهو  االستفادةالوثائق اإلدارية كي يسهل 

واالفراد في حالة أي نزاع او إثبات حق من الحقوق لما يمتاز به من  لإلدارةمرجع موثوق 

داقية، ومن الجانب الفكري يفيد الباحثين لما يوفره من معلومات كونه مصدر حياد ومص

أساسي إلجراء الدراسات المختلفة، كما يلعب دورا هام من الناحية الثقافية في إبراز 

 .االنتماء الوطني يربط الماضي بالحاضر

جيا كنولوونة األخيرة حاملة معها تطورات تكنولوجية هائلة من بينها تولقد جاءت اآل 

المعلومات، والتي تتمثل فيما تحتويه األوعية األرشيفية من معلومات وتعد جواهر العمل 

اإلداري والبحثي، هذه المعلومات تتسم بالحداثة والصحة والثبات والموضوعية التي تميزها 

عن أوعية المعلومات األخرى، ويتم تجميع وتجهيز وتخزين وبث هذه المعلومات بكل 

ي الحاسبات والوسائط التكنولوجية، أين بات تحويل األوعية األرشيفية من الوسيط أشكالها ف

ورقي، والتي تتمثل في الوسائط الممغنطة أمر ملحا وضروريا  الال  الورقي إلى الوسيط

إدماج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها إن تساهم  استطاعتنتيجة للتطوير التكنولوجي، كما 

 شيف بما قدمته من أدوات مثل أتممتن إدارة وتسيير قطاع األربدرجة كثيرة في تحس

من ، األشكال المادية لألرشيف  لرقمنهالبرمجيات الوثائقية وسمحت  باستعمالالجانب الفني 

الحفاظ على الوثائق النادرة بينما تصبح النسخ الرقمية في متناول المستخدمين من خالل 

ة األرشيفية، مما يسهل عليهم الوصول إليها بسرعة تطوير أدوات جديدة للبحث عن المعلوم

لجمع  ااستيعابهودقة، كما أن وسائط التخزين اإللكترونية بفضل طاقة تخزينها الكثيرة مع 

التخزين التغلب على مشكلة توفير أماكن أشكال األرشيف تمكنت مصالح األرشيف من 

األرشيفي على الخط المباشر  المادي، واالنترنت أكبر تكنولوجية جعلت محتوى ألرشيفها

ت دراستنا وفي أي وقت وانطالقا مما سبق جاءعليه من أي مكان  االطالعمن خالل 



   مقدمة
 

 
12 

والية  مصلحة أرشيف" يةرشيفاأل اتممارسالتكنولوجيا المعلومات في إدماج "بعنوان 

الجانب النظري . نموذجا ولإللهام بهذا الموضوع من كل جوانبه قسمناه إلى جانبينمستغانم 

 اإلطارحيث أنه في . والجانب التطبيقياإلطار المنهجي وإلى فصلين وينقسم بدوره إلى 

الدي تدور فيه دراستنا هده من تحديد اإلشكالية  اإلطارالمنهجي للدارسة حيث قمنا بتحديد 

وفرضياتها، وألسباب واألهداف منها، وأهميتها والدراسة السابقة  هاتالدراسة وتساؤال

المتعلقة بها مرور بإجراءات الدارسة الميدانية، من منهج الدراسة وحدودها ومجاالتها 

 .تهاسبإضافة إلى بعض المصطلحات الخاصة بدرا

 األرشيفية حيث قسمناه إلى مبحثيناألرشيف والوثيقة  ولاألبينما يعالج الفصل  

المبحث األول تضمن أربعة مطلب تطرقنا فيه إلى مفاهيم عامة حول األرشيف وإلى أعمار 

إضافة إلى خصائصه وأهميته، أما المبحث ( العمر اإلداري، الوسيط التاريخي)األرشيف 

 .إضافة إلى أنواعها وأهميتهاالثاني تطرقنا إلى تعريف الوثيقة والوثيقة األرشيفية 

فقد اندرج تحت عنوان الممارسات األرشيفية في الثاني  أما فيما يخص الفصل 

الفضاء الرقمي وتطرقنا فيه إلى مبحثين وكل مبحث إلى أربعة مطلب حيث أن المبحث 

األول تضمن مفهوم التكنولوجيا المعلومات وإدخال تكنولوجيا الحديثة في األرشيف مثل 

ضافة إلى إ ( الرقمنة دة البيانات، الشبكات، الميكروفيلم، األقراص الضوئية، قاعالحاسوب،)

تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيف إضافة إلى التحوالت الجديدة 

، أما المبحث الثاني تطرقنا فيه التحول من األرشيف التقليدي إلى األرشيفينوأثارها على 

إيجابيات وسلبيات  األرشيف االلكتروني، إضافة إلى تحدي البيئة االلكترونية ووصل إلى

 .الممارسة االلكترونية

 .اما بالنسبة للفصل التطبيقي قسمناه إلى مبحثين 

يتناول التعريف بالمؤسسة المستقبلية لوالية مستغانم وتقسمها اإلداري : المبحث األول

وهيكلها ووصف المصلحة األرشيف من حيث التجهيزات، البناية الموارد البشرية 

داخل المصلحة إضافة إلى بعض التطبيقات التكنولوجية المعتمدة داخل  واألرصدة المتواجدة

المصلحة األرشيفية أما المبحث الثاني فكان تحليل نتائج الدراسة الميدانية باستخدام أدوات 
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، قمنا بتجميع مختلف المعلومة المتعلقة جمع البيانات والمتمثلة في المقابلة والمالحظة

األخير استخالص بعض النتائج المتعلق بدراستنا، بحيث  في استطلعنابالمصلحة حيث 

جاءت جميعها مرتبط بإدماج تكنولوجيا المعلومات داخل مصلحة أرشيف والية مستغانم، 

 .كما أوردنا مجموعة من االقتراحات والحلول التي ترها بأنها تساهم في تطبيقها مستقبال

 

 



 

 

 

 

 اإلطار المنهجي

 للدراسة 
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 :                                                                             اإلشكالية

تلقت المؤسسات الوثائقية عدة صعوبات في تسيير المعلومات والوثائق لتسيير أعمالها     

المستفيدين والباحثين وتوظيفها واالستفادة منها، في مواجهة وتصدي اليومية لخدمة 

التحديات التي تتطلب جملة من التطبيقات والتقنيات في ادماج تكنولوجية المعلومات 

بمختلف أنواعها التي تساهم في تسيير وإدارة المؤسسات بصورة جيدة، مهما كانت طبيعتها 

لما تتميز به من خصائص و مميزات  وذلك ضال عن االستخدامات الفرضيةف. ونوعها

 .    كالسرعة والدقة و القدرة الفائقة على معالجة المعلومات و تحويلها و نقلها

و نجد قطاع األرشيف هو المعني بتكنولوجية المعلومات الحديثة كغيره من القطاعات 

لحيز المكاني الخاصة لمواجهة التضخم و الكم الهائل من الوثائق و المعلومات و مشكل ا

ولذلك البد من تطبيق التسيير االلكتروني و البرمجيات , الذي تعاني منه تلك المؤسسات

 .الضرورية لتسيير الوثائق و المعلومات بطريقة الكترونية

ولهذا نجد الحاح بعض مراكز األرشيف في العمل على ادماج تكنولوجية المعلومات في 

ما مدى : ذهننا التساؤل التالياالى  اإلشكالية يتبادرومن خالل هذه . يةالممارسة األرشيف

 األرشيفية؟ الممارساتلتكنولوجية المعلومات في ادماج مصلحة أرشيف والية مستغانم 

 :تساؤالت الدراسة.2

 هل بدأت مصلحة األرشيف لوالية مستغانم من ادماج تكنولوجية المعلومات؟ -1

استعداد لتقبل هذه التكنلوجية؟ او لها القدرة هل مصلحة األرشيف لوالية مستغانم على  -2

 لتعامل مع األرشيف االلكتروني؟

هل تتوفر مصلحة األرشيف لوالية مستغانم على أخصائيين لهم الكفاءات و المؤهالت -3

 للتعامل مع تكنولوجية المعلومات؟

 اثناء ممارسة هذه التكنولوجية؟ يما هي العراقيل التي تقف أمام وجه األرشيف -4

 :فرضيات الدراسة.3

 :نعتمد في تحليلنا و معالجتنا لهذا الموضوع على الفرضيات التالية

تسعى مصلحة أرشيف والية مستغانم من ادماج تكنولوجيا المعلومات في ممارستها -1

 .األرشيفية

ى علمي وعملي  يستطيع اإلطارات العاملة في ميدان األرشيف لوالية مستغانم لها مستو-2

   .به التعامل مع تكنولوجيا المعلومات

 



 المنهجي اإلطار

 16 

 :منهج الدراسة.4

. المنهجعلى  الباحثللوصول الى نتائج و حقائق معقولة حول الموضوع المدروس يعتمد 

ت في المعلوما تكنولوجياوبما ان دراستنا حول ادماج .أفكاره و عرضها و تحليلها  ملتنظي

الذي التحليل  الدي يعتمد على الوصف وفنحن نتبع المنهج التفسيري  .رشيفيةاألالممارسات 

ل عالجة المعلومات حول موضوعنا من اجيوفر أدوات تسمح بم هنأل .يالئم دراستنا

 .فرضيات المطروحةالاو تنفي  تثبتوصول الى نتائج ال

 : تحديد مجتمع الدراسة 4-1

بحث علمي يجب أن يصل الى نتائج ألن أي حديد مجتمع الدراسة امر البد منه ، ان ت

 .موضوعية

ومجتمع الدراسة الذي يتناسب مع موضوع البحث ويتماشى مع اإلشكالية في أغلب األحيان 

 .حتى يكون تمثيال حقيقيا

 :العينة تحديد 4-2

 .ة مصلحة األرشيف الممثلة لمجتمع البحثة قصدية وهي رئيسلقد اخترنا العين

 :أدوات الدراسة 

ختيار األنجح و اليتوقف على ا ،بحث علمي أكاديمي في أي مجال من المجاالتحتاج أي ي 

األمثل ألدوات البحث العلمي من أجل الحصول على معلومات متناسبة و مقيدة حول 

 .موضوع الدراسة

 .أولهما المقابلة وثانيها المالحظةوفي دراستنا اعتمدنا على أداتين 

 : المقابلة.1

قيام الباحث بزيارة المبحوث في بيوتهم ومكان عملهم من  يه: مةيمكن تعريفها بصورة عا

. ثين يتوفرون عليهامعلومات يعتقد الباحث ان المبحو اجل الحصول منهم على
1

 

وقد اعتمدنا في دراستنا على المقابلة التي طبقت على مسؤولة المصلحة و عاملين و 

ماج اد نتضم: محور األول)أسئلة المقابلة محورين  توتضمن. متخصصين في المجال

داخل شيف أما المحور الثاني حول ممارسة عملية الرقمنة األرتكنولوجيا المعلومات في 

 (.األرشيف الوالئيمصلحة 

 : المالحظة.2

و  االستعانة بأساليب البحث عم, المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما ابأنه: تعرف المالحظة العلمية

.التي تتالئم مع طبيعة الظاهرة الدراسة
1

 
                                                           

1
 .252ص,.2002.’الشروق للنشر و التوزيع ردا: األردن-عمان. المنهج العلمي و تطبيقاته في العلوم االجتماعية. ابراهيم,إيراس  
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ولقد اعتمدنا في دراستنا على المالحظة المباشرة في المصلحة األرشيف لوالية مستغانم و 

ذلك من اجل معرفة اهم الممارسات االرشيفية في الفضاء الرقمي و المعتمدة داخل 

 .المصلحة

 :أهمية الدراسة

 : يتستمد الدراسة أهميتها في ما يل

اج تكنولوجيا الحديثة داخل المراكز االرشيفية في ضوء تراكم األرصدة أهمية ادم-

 . االرشيفية وتزاحم األماكن حفظها و استحالة السيطرة على معالجتها و اتاحتها

 التحديات التي يوجهها االرشيفي في ظل التطورات التكنولوجيا المسارعة -

لما يتصف به  اوهذ, جتمع التقليديتوجه العالم المعاصر الى مجتمع الرقمي بديل عن الم-

 .نمن امتيازات كالسرعة الكبيرة في حصول على المعلومات و تبليغيها للمستفيدي

 :اهداف الدراسة.6

 :نسعى من خالل هده الدراسة الى تحقيق األهداف التالية

 معرفة التحديات التي تواجه االرشيفي عند ادماج هذه التكنولوجيا -

 الوقوف على مدى ادماج التكنولوجيا الحديثة في مركز األرشيف من عدمه -

التعرف على بعض المحاوالت و التجارب التي قامت بها مصالح األرشيف عند ادماج -

 تكنولوجيا المعلومات 

 :سباب الدراسةا7

 : ذاتيةاسباب .1

واقع و الحاجة الرغبة الشخصية في اختيار الموضوع الن فيه نوع من التفاعل مع ال-

 لالطالع على ميدان و كونها تتميز بالجدية و الحداثة 

امتالك و اكتساب مهارات ستساعدنا مستقبال على مواجهة التحديات و التطورات بيئة .2

 العمل 

 محاولة االستفادة و التعرف على مختلف التطبيقات التكنولوجيا في مجال األرشيف .3

 : موضوعيةاسباب .2

ن تزايد أهمية قطاع األرشيف في حياتنا المعاصرة و كذلك محتواه على رغم م.1

المعلوماتي في ظل تكنولوجيا المعلومات وكون قطاع األرشيف يشكل احد اقطاب األعالم 

                                                                                                                                                                                     
1
 221. ص,.المرجع نفسه.ايراهيم,ايراس 
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ال ان دراستنا التي تهتم بموضوع تكنولوجيا . المعلومات مع المكتبات و مراكز المعلومات

المكتبات الجامعية و حضت ة بالدراسات التي المعلومات و األرشيف تبقى قليلة مقارن

 اول سبب دفعنا لدراسة هذا الموضوع  اهذ. تكنولوجيا المعلومات

 التطورات التكنولوجيا الحديثة التي مست كل مجاالت و األنظمة و من بينها الرشيف .2

 قلة الدراسات التي تعالج أرشيف الواليات و ظروف االستفادة من تكنولوجيا المعلومات .3

 :السابقة الدراسات1-1

  :الدراسة األولى.1

والية قسنطينة نموذج من : تكنولوجيا المعلومات و تطبيقها في مجال األرشيف : بعنوان

  نإبراهيم بوسمعو:اعداد 

 فضوح ناجية .د.تحت اشراف أ

 قسنطينة 2002 السنة

هل مختلف اإلدارات  العمومية للمؤسسات االقتصادية لوالية قسنطينة : تدور اإلشكالية حول

 قد استفادت من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات؟ 

 : وقد تفرعت عدة تساؤالت على السؤال الرئيسي هي 

 لها اليومي؟هل بدأت تلك المراكز االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عم.1

 مالذي حققته تلك المراكز من تلك التطبيقات؟.2

 ماهي المعوقات التي تقف في وجه تلك مراكز ؟.3

 :الدراسة الثانية.2

األرشيف  ةمصلح- تكنولوجيا المعلومات و تأثيرها في مجال األرشيف تتطبيقا :بعنوان

 -والية مستغانم

 :نموذج

 :من اعداد الطالبتين

 ساعد فاطمة-

 ولد بغداد حفيظة -

 محمدي نادية : األستاذة:  تحت اشراف 

 2017/2012السنة 
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مادا تتمثل تطبيقات و تأثير تكنولوجيا المعلومات علي تسير  يف: تدور اإلشكالية حول

 الوثائق االرشيفية لوالية مستغانم؟

 :وقد تفرعت عدة تساؤالت على السؤال الرئيسي هي 

 ية مستغانم باالعتماد على تكنولوجيا المعلومات؟هل بدأت مراكز األرشيف وال.1

في الميدان لهم الصفات و  نهل تتوفر مصلحة األرشيف لوالية مستغانم على أخصائيي.2

 المؤهالت للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات؟

 ماهي الحواجز والمعوقات لتطبيق تكنولوجيا داخل المصلحة؟.3

 به تكنولوجيا المعلومات؟ تماوضعية األرشيف امام ما جاء.4

 : مصطلحات الدراسة

بأنه الوثائق الرسمية من النوع غير الجاري والتي  : كما عرفه هتري يروان: االرشيف.1

قيمةلم تعد مطلوية لتحكم في العمل لتلك اإلدارة او هيئة و لكنها مازالت ذات 
1

                                                           
1
 2.3ص. 1222دار الثقافة، : األرشيف ماهيته وادارته، القاهرة. ميلود، علي سلوي 
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:ة الوثيقة االرشيفي.2  

او االستعمال في  هي الوثائق المحفوظة لما لها من معلومات سواء االستعمال اإلداري

غير مادية وتكون لها قيمة دائمة تصبح اعندم .البحت التاريخي
1

                              

:تكنولوجيا المعلومات.3  

تعرف على انها البحت عن أفضل السبل لتسهيل الحصول على معلومات وتبادلها  وجعلها  

 متاحة لطالبيها بسرعة و فاعلية 

األدوات المستخدمة لنقل وتخزين و تحليل و : معلومات أيضا بأنهاوعرفت تكنولوجيا ال-

توصيل المعلومات في حل اشكالها و تطبيقاتها لكل جوانب حياتنا
2
  

 

 

 

                                                           
1
 5.ص.2002دار المصرية اللبنانية، : الوثائق اإلدارية بين النظرية والتطبيقي، القاهرة. الخولي،جمال 

2
 23.ص.2013دار بدائية للناشرين والموزعين، : ، عمانتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها. حسن جعفر، الطائي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :االولالفصل  

 األرشيف والوثيقة االرشيفية
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                                                                                                                    : تمهيد

تشهد على تاريخ الحضارات و على  وثائقيةمند القدم كمادة  فاألرشيعرف 

مند البداية اخد األرشيف طابع  دولة اذنممتلكات و  :سستهاالرسمية لمؤالنشاطات 

هذا بقي ساري المفعول الى يومنا هذا حتى  مؤسساترسمي يرمز الى وجود نشاطا 

لو تغير الشكل األرشيف من الصلصال الى الورق الى االلكتروني، حتى لو امتد 

العامة و الخاصة  المؤسساتالمنتجة من قبل جميع  الوثائقرشيف الى كل مفهوم األ

اجباري بحكم حتى االفراد الن هذا اإلنتاج االرشيفي يكتسب طابع و الجمعيات بل و

  الممارسات اليومية النشاطات و

  مفاهيم عامة حول األرشيف :األول المبحث

األرشيف من خالل المراحل المختلفة التي  والمفاهيم لمصطلحلقد تعددت التعاريف 

في  والمعمول بهمعنى األرشيف  تمن خالل تشريعات قانونية حدد كمر بها وذل

 االصطالحية، اللغوية،كل مكان ولهدا نجد تنوع في تعاريف األرشيف من تعارفه 

 .والقانونية

 :التعريف اللغوي1.1

عل بمعنى يضع األوراق كف واسم فجاءفعل  نجاءت لفظة األرشيف بصيغتي"  

 .والملفات في األرشيف

 جاء على دوام بصفة اسم الجمع  اكم ارشف،بمعنى  والفعل الماضي

وتعني "رخيون أ "و أ"  رشيونأ "كلمة األرشيف مشتقة من كلمة اليونانية  -

 .السلطة

.كانت تعني كلمة أرشيف مكان إقامة القاضي او الكاتب العام -
1

 

ثم انتقلت منها  « ARCHIVIN »دخلت كلمة أرشيف الى اللغة الالتينية  -

وقد  « ARCHIVES »فصارت في اإلنجليزية , الى اللغات األوروبية الحديثة

                                  
 01 .ص.7102,دار الوفاء :اإلسكندرية ,أنظمة أرشيفية .أسامة,كامل 1 
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و في الفرنسية  « PUBLIC RECAHDIS »يعبر عنها اإلنجليز بمصطلح 

« ARCHIVES »  و في األلمانية« ARCHIV »  و في اإليطالية

« ARCHIVO » تم استعملت في جميع لغات العالم و منها اللغة العربية.
1

 

 

 :التعريف االصطالحي 2-2

 :وردت عدة تعاريف اصطالحية لألرشيف أهمها

مجموعة : المكتبات و المعلومات على أنها تالبنهاوي في مصطلحاعرفها معجم  -0

منظمة من السجالت و الملفات التي تخص أو تتعلف بإحدى المنظمات أو 

المؤسسات أو الهيئات
2

                                  
 .01.ص.المرجع نفسه.أسامة  ,كامل.. 1
 0111دار العربي، : القاهرة.الموسوعي في مصطلحات والمعلوماتالمعجم .عبد العزي ، خليفة,شعبان  2
 ..11ص.
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األرشيف هو وثائق غير جارية للمنظمة أو المؤسسة : تعريف جمعية األرشيف األمريكية  -7

فقد أنشات بنظام . والتي حفظت بسبب قيمتها الدائمة وهذه الوثائق تمثل نشاط المؤسسة

بغرض معين وبشكل معين
1
. 

 

أن األرشيف هو كل األوراق و الوثائق :  Charles Samaranعرفه شارل سامران  -3

عن نشاط اجتماعي أو فردي بشرط أن تكون قد نظمت ليسهل الرجوع اليها  ةالنابتوبة المكت

عند الحاجة اليها في البحث و يشترط أن يكون قد أحسن حفظها في داخل منظمة واحدة
2
. 

أن األرشيف عبارة عن وثائق تكون جزاء من المعامالت :  Jiokinsonعرفها جنكسون  -4

الحاجة لذلك درسمية عنها بطريقة اليو التي تحفظ للرجوع , الرسمية
3

 . 

 :التعريف القانوني

يتكون : في المادة التالية بما يلي 1988جانفي  26و المؤرخ في  88_09عرف القانون  

األرشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجة أو المستلمة من الحزب أو 

اإلدارة أو الجماعات المحلية و األشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء من القانون العام أو 

محفوظة من مالكها أو الخاص أثناء ممارسة نشاط معروفة بفوائدها و قيمتها سواء كانت 

حائزها أو نقلت الى مؤسسة األرشيف المختصة
4
. 

 

 :الخالصة

اختلفت أشكالها  والوثائق مهمالما سبق ذكره نستنتج أن األرشيف هو كل األوراق  

أو استلمتها واستعملتها هيئات معينة خاصة بشخص مادي  وأنواعها وموادها والتي أنتجتها

 .امة أو خاصةأو معنوي أو هيئة أو مؤسسة ع

                                  
 01.ص. السابقمرجع ال.سامة ,كاملأ 1
-.017ص. 7101دار الثقافة العلمية، :للوثائق واالرشيف، جامعة ألمنبأالمدخل إلى علوم  .محمود, سرى. سمير, منفذ  2

013  
 3.ص .0111دار الثقافة، : القاهرة ,.األرشيف ماهيته وإدراته.علي، سلوى.ميلود  3
 71/10/0111المؤرخ في  11/11من قانون  7المادة  4 
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 .أثناء الحاجة واالستفادة منهاحيث يتم جمعها لالطالع عليها 

 

 .أعمار األرشيف .2

 :وهيللوثيقة األرشيفية أعمار ثالثة       

و هو العمر اإلداري عندما تنشأ المكتب اإلدارية في هيئة  :العمر اإلداري أو الجاري2.1-

و في هذا العمر الجاري تحفظ الوثائق و األوراق في , وثائق إدارية و هذا هو الميالد األول

و تبلغ مدة العمر الجاري خمس سنوات تقريبا و فيع تبلغ القيمة األولية , ادارتها المنتجة

يمتها التاريخية أدناهافي حين تبلغ ق, للوثائق اإلدارية 
1
. 

 وانجاز الوظائفالعمر يتم استخدام الوثيقة بشكل يومي ألهميتها في أداء  وفي هذا

المكاتب بطريقة تجعلها في  وتنظيمها فيباإلدارة التي تقوم باالحتفاظ بها  واألنشطة الخاصة

 .والوصول اليهااالسترجاع  وتسهل عمليةمتناول األيدي 

 

هو العمر الذي تنتقل فيه الوثائق الى دار   ":أرشيف الحفظ المؤقت"العمر الوسيط 2.2-

و , و في هذا العمر تكون نسبة الجريان قلت, أرشيفية حيث تفرز و تصنف و تفهرس

األرشيف الوسيط في كل دول العالم يقوم بمهمة واحدة و هي التنظيم بغرض الفرز و 

سيطرة اإلدارة التي أنتجتها ألنها ترجع  حتواألوراق تالعمر تذل الوثائق  وفي هذا. اإلعدام

الرجوع اليها بعد فترة طويلة من  المستندات يتمفالكثير من األوراق و  الحاجة،اليها عند 

 . الزمن

 

لفائدتها في  ةفي هذا العمر تكون الوثائق التي ستبقى الى ما النهاي :العمر التاريخي2.3-

و هو العمر الممتد الى ما , ترحل الى المرحلة الثالثة أو العمر التاريخي. التاريخ القومي

ويبدأ عندما تكون الوثائق األرشيفية معدة لكي تعار للجمهور الذي يحتاجها في  ةالنهاي

                                  
 71.صالمرجع السابق .أسامة,كامل  1
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مكن أن و قد يبدأ عمر الوثيقة من وقت الحكم عليها و قد سبق اعداد الوثائق التي ي. البحث

تقرر قيمتها التاريخية منذ انشائها لما تحتويه من معلومات
1
. 

           : خصائص األرشيف3-

فال , األرشيفات تكون جزاء من اإلدارة التي أنتجتها أو زودت لها :التجزئةعدم 1.1

و ال تستطيع هذه الوثائق أن تخبرنا بشيء اخر , تستطيع أن تفهم أهميتها اإلدارية اال ككل

و ذلك ألن األرشيف هو األوراق التي كتبت أو استعملت في أثناء اجراء . غير الصدق

 .و التي كونت بنفسها جزءا منها" عام او خاص"إداري أو تنفيذي 

من خصائص أو الحصانة أو الوصاية المستمرة فالوثائق تحفظ لقيمة : الصحة 2.1-

ذلك األجزاء أو خلفائهم  معلوماتها تحت وصاية الشخص أو األشخاص المسؤولين عن

الشرعيين و هذا افتراض منطقي ألنه  يميز بين الوثيقة األرشيفية و الوثيقة   غير 

 .األرشيفية

فألرشيف ليس وثائق جمعت بطريقة غير طبيعية مثل األشياء التي جمعت  :الطبيعة: 1-1

المؤسسات  و لكن من تراكمات طبيعة الوثائق في اإلدارات أو الهيئات أو. في المتحف

 .ألغراض اإلدارة الفعلية

داخل , ألي أرشيف عالقات وثيقة محتملة مع األرشيفات األخرى :العالقة المتبادلة: 1-4

 . و تعتمد أهمية األرشيف على هذه العالقات, أو خارج المجموعات التي حفظ فيها

عت و تشتمل على معلومات صحيحة خالية من الشك بسبب أنها خض :المصداقية: 1-5

من قبل الجهة الرسمية التي أنتجتها أو نقلتها legal-custiciteللوصاية 
2
. 

, بحيث يتم تحريرها بكل موضوعية من قبل الجهة الرسمية التي تثبتها :عدم التحيز: 1-6

و بهذه الصفة تعتبر جزء ال يتجزأ من نشاط الجهة الرسمية التي أنتجتها أو تلقتها
3
. 

 :أهمية األرشيف-4

                                  
 71.ص.المرجع نفسه.أسامة,كامل 1
 11.ص.7107,دار مكتبة المجتمع العربي: عمان. االرشفة االلكترونية.أحمد نافع، المدادحة، 2
 ..11ص. 7111مؤسسة الوراق، : عمان.ائق وتجارب في التوثيق واالرشفة علم الوث.المالكي, ل الزممجب  3
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همية الوثائق األرشيفية في قيمة المعلومات التي تحتويها سواء من الناحية اإلدارية تكمن أ 

 .أو االقتصادية و الدور التي تلعبه في حياة األفراد و الجماعات داخل الدول

تفيد اإلدارات و الهيئات فهي مصدر للمعلومات التي نضطر  :أهمية إعالمية دائمة: 4-1

, ي معلومات رسمية و صحيحة موثقة ال تقبل التزوير و الشكفه, للرجوع اليها في كل مرة

 .ال يوفرها مصدر اخر سواها و تحتاجها اإلدارة لتحسن نفسها و تطوير مردودها

ألنها ذات اثبات حق من الحقوق أو الدفاع عنه وهي نتيجة  :أهمية رسمية قانونية: 4-2

اداري، )لنشاط متعدد ومتنوع  طبيعة وحتمية لتمارسه اإلدارات والمؤسسات المختلفة 

خالل مرحلة معينة و هو الكفيل إلثبات ما تحقق أثناء تلك المراحل و ( يثقافي، تاريخ

 .يعكس نشأتها و نموها و تطور أنشطتها

تبنى عليها الدراسات الجامعية األكاديمية ألنها معلومات موثقة ال  :أهمية علمية: 4-1

 .استعماال هو المجال التاريخي واإلداري تحمل الشك، وان كان مجالها األكثر

فان باقي الفروع العلمية يحتاج للمعلومات الموجودة بمصالح األرشيف كدراسة حركة 

السكان، العمران، النشاط الصناعي والفالحي، والحياة االجتماعية والسياسية
1
. 

اظ عليه تساهم في نشر الوعي لدى الناس بأهمية األرشيف والحف :أهمية ثقافية: 4-4

 .وتنمي فيهم روح االنتماء الى الوطن

لدى ينصح بإقامة المعارض المختلفة من حين آلخر لتمكين المواطن من معرفة ما يحتويه 

و انشاء مطبوعات بمحتوى ما تملكه. من أشياء قيمة تربطهم بالماضي
2

 . 

 :تعريف الوثيقة-1

صيغ في قلب أو شخص خاص هي عبارة عن مكتوب محرر : يعرف الوثائقيون الوثيقة   

وقد تحتفظ في األرشيف وربما . مناسب للطرق والحال، ويتضمن تصرف أو واقعة قانونية

 .ال تحتفظ، وفي حالة عدم األرشيف تحتاج الوثيقة الى التأكد من صحتها

                                  
أرشيف قسنطينة نموذجا، مذكرة تخرج لنيل : تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في مجال األرشيف. ابراهيم,بوسمغون   1

  33-.37ص:7111قسنطينة،  الماجستير في علم المكتبات، شهادة 
 33.ص.المرجع نفسه,إبراهيم,بوسمغون 2
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بأنها أي وسيط يحمل بيانات عامة او خاصة يجري تناوله خالل : تعرف الوثيقة أيضا-

العمل ويرجع اليه لطلب معلومات معينة بصفة مؤقتة أو دائمة كأفراد أو  العمل خدمة لهذا

 .هيئة لما يحمله من قيم قانونية عالوة على قيمة األولية

تعرف أيضا على أنها أي شكل من أشكال المعلومات المسجلة سواء في قالب كتابي مكون -

ي الى اعتبار جميع من حروف أو أرقام أو رموز أو مسموع واالتجاه في الوقت الحال

محتويات المكتبة ومركز التوثيق كوثائق، ويقصد بالوثيقة أي نوع من السجالت دون النظر 

 .الى بياناتها أو شكلها سواء كانت على ورق أو قلم أو أي مادة أخرى

1
انها وتائق لما لها من معلومات سواء استعمال اإلداري او :13حسب المنشور رقم 

 التاريخي عندما تصبح جارية و تكون لها قيمة دائمة االستعمال في البحت 

مسجلة عليه او فيه بانها عبارة عن اتخاد وعاء معلومات مع المعلومة ال :كما تعرف أيضا

تكون  دليل او إشارة وهي وحدة ارشيفية سجل او مخطوط غالبا ماوالتي يمكن استعمالها ك

  . غير قابلة للتجزئة

 :األرشيفيةتعريف الوثيقة -2

 :لقد جاءت عدة تعريفات للوثيقة أهمها    

أو ’ هي وعاء أسند يحمل معلومة مهما كان شكلها وقد يكون ورقا أو شريطا سمعيا بصريا

ورق، شريط فيديو، شريط سمعي، قرص مضغوط، وعاء الكتروني)وعاء الكتروني 
2

.) 

ى معلومات نصية أو الغير جاري الذي يحتوي عل( الوعاء)هي الوسيط : تعرف أيضا-

مرسومة أو مصورة و ذات القيمة الدائمة التي أنتجتها أو تلقتها أو استعملتها هيئة عامة أو 

.خاصة في أثناء أدائها ال وجه نشاطها
3

 

في 1988الموافق ل ليناير1408جمادى الثانية عام 07المؤرخ 09/88عرفها القانون 

بار مهما يكن تاريخها أو شكلها أو سندها هي عبارة عن وثائق تتضمن أخ: المادة الثانية

                                  
 الخاص تسير الوتائق0110فيبراير  07في -13منشور رقم1
 02.ص.7111,دار المصرية اللبنانية:القاهرة,الوتائق االدراية بين النظرية و التطبيق.مالج,الخولي2
 01.ص.المرجع السابق.أسامة,كامل3 
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المادي أنتجها أو سلمها أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية 

.كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها
1

 

مصطلح شامل يستعمل مرادفا لمصطلح مواد الذي " شلنيرج"كما ذهب : الوثيقة األرشيفية-

لمستعملة بشكل مألوف للداللة على المواد ذات األصل العام يتضمن المواد األرشيفية ا

 .والوثائق

 :أنواع الوثائق األرشيفية-3

كبيرة هي الوثائق  تالوثائق األرشيفية الى ثالث فئات أو ثالثة تقسيما" شلنيرج"قسم 

 :النصية ووثائق الرسومات والخرائط والوثائق المصورة وهي بالتفصيل

 " TEXRUAL RECORDS:"ةالوثائق النصية المخطوط -0

 .نمط عام و نمط خاص: و يوجد لها نمطين

 يتكون من الوثائق و األوراق و المخطوطات: النمط العام-

 و يشتمل على التقارير و اليوميات: النمط الخاص-

 "carragraphic records" :وثائق الرسومات و الخرائط - 2   

 :و تنقسم أيضا الى نمطين عام و خاص       

 و هو الخرائط و الرسوم البيانية و األشكال الهندسية: النمط العام-      

و هي متعددة منها الخرائط المساحية و الجيولوجية و التليوجرافية و : النمط الخاص -      

الهيدروليكية و أنواع أخرى من الرسومات البيانية و أنواع : أنواع أخرى من الخرائط منها 

.متعددة من األشكال الهندسية
2

 

 "PIDORIAL RECORDS: "الوثائق التصويرية  -3       

 .نمط عام و نمط خاص: ذلك من نمطينو تتكون ك

 و يتضمن الصور الفوتوغرافية و أصول الصور الفنية و الصور الفنية الص: النمط العام-

                                  
 0411جمادى التانية عام 12المؤرخ في 11/11القانون 1
 01.ص.0112,دار التقافة للنشر و التوزيع:القاهرة,مقدمة في تاريخ األرشيف ووحدته.إبراهيم,السيد 2 
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و يتضمن الطباعة المصورة و الطباعة الحجرية و الصور الملونة و : النمط الخاص-

لى أساس وقد أقيمت األنواع ع, الرسومات و النحت على الحجر و الحفر و ما شابه ذلك

.طريقة اإلنتاج
1

 

 :أهمية و قيمة الوثيقة األرشيفية-4      

لذا يمكن تقسيم هذه , تظهر هذه القيمة من خالل استخدامها و مدى االستفادة منها مستقبال-

 :القيمة الى قسمين رئيسيين هما

التسيير  يمكن تفسير هذه القيمة من أهمية الوثائق المنجرة منذ انشائها في :القيمة العلمية-

 . اإلداري و الجاري لشؤون الهيئات و اإلدارات المختفة سواء كانت عمومية أو خاصة

الوثائق األرشيفية أثار مختلفة األنشطة ألي شخص طبيعي أو  تسجل :قيمة االثبات-

لخذا فاالرتكاز عليها يعد ضروريا إلعادة التشكيل الصحيح و الممكن لمسار هده , معنوي

.لقيمة المفضلة كونها تجعل من وثائق األرشيف المادة األولية للبحثاألنشطة و هذه ا
2

 

 وتائق الهويات و شهادات و عقود الزواج :يتعلق بها متل  اتبات الشخصية و ما

 من خالل سجالت و المحاكم و الرسائل و المدكرات :الدراسات التاريخية و دراسات الترجم

ي جواز السفر،و حق سياقة المركبات التي اظهار حق معين متل حق السفر الدي يظهر ف

.تبرز رخصة السياقة ،و حق التمتع باالمالك الذي تبرزه سبدات ملكية العقارات و غيرها
3

 

كل الوثائق األرشيفية تمثل قيمة معينة تستمد من مدى استخدامها  ان :خالصة القول

تكون في بادئ األمر ذات قيمة علمية و إدارية  تسير بها شؤون . في المصالح المنتجة لها

لكن بعد فترة من الزمن تتغير تلك القيمة نحو فقدانها أو زيادة , جارية لتلك المصالح 

 , و انما لعامة الناس, ب للمصالح المنتجة فقطأهميتها لتصبح ذات قيمة تاريخية يس

                                  
 00.ص.المرجع نفسع.إبراهيم,السيد 1
مجلة المكتبات و ,التشريعات التيكنولوجيا و دروها في دعم ة تطوير األرشيف الوطني.بودوشة,احمد 2

 11 .ص.0,7113العدد,معلومات
دراسة ميدانية بمصلحة األرشيف والية :تقيم الوتائق االرشيفية بين نظري و تطبيق.سلمى,بن بياض.عبلة,تازير 3

 3.ص.7101,قسنطينة,شهادة ماستر في علم المكتبات.قسنطينة
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 :تمهيد

وأصبحت ان تكنولوجيا المعلومات بمراكز المعلومات باتت من أدوات األساسية  كال ش   

اغلب مراكز المعلومات تحتاج  دنج. اليها لمواكبة عصر المعلومات لذا ءيجب اللجو ضرورية

شبكات المعلومات  وايضا الى .الى هذه التكنولوجيات الحديثة كأجهزة الكمبيوتر ومالحقتها

من اجل مواكبة عصر  اوغيره. المعلومات وبرمجيات ومصادر وخدمات االنترنتبأنواعها 

نحاول إعطاء نظرة التكنولوجيا لتطوير خدماتها سعيا بذلك إلرضاء مستفيدها وفي هذا الفصل س

 .يحول المبادرات التمهيدية لتطبيقات األرشيف اإللكترون

 المبادرات التمهيدية لتطبيقات األرشيف اإللكتروني: المبحث األول

من ه ب القيام بدراسة وافية لما تحتاجلرشيف يتطألومات في مجال الإن تطبيق تكنولوجيا المع

ذه هداف الموجودة والدوافع من وراء تطبيق هألامات وانجاز لوعلماجل تحقيق التدفق الحر ل

ين وكيفية تقديم الخدمات بشكل ملى العالا عها وتأثيراتها، تطبيقاتهف أنواعلالتكنولوجيا بمخت

 .ايجابي

 .مفهوم تكنولوجيا المعلومات -1

 : تعريف التكنولوجيا1.1

إلى حالة معرفية -من حالة نظرية( تحويل العلم)هي عبارة عن عملية تحويل الفكرة العلمية 

يستخدمها االنسان ( الة أو معدات وأجهزة وأدوات ووسائل)علمية أي تحويلها إلى سلعة إنتاجية 

التكنولوجيا إلى الكلمة اليونانية التي تتكون من  أصلويرجع . في أداء عمل ما او وظيفة ما

أي العلوم او المنهج لذا تكون  lagosالتشغيل الصناعي والثاني  وتعني technoمقطعين هما 

 بكلمة واحدة 

.هي علم التشغيل الصناعي
1
  

 

                                  
1
 58.ص.3102,دار بدائية للناشرين و الموزعين:عمان,تيكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.الطائي,حسن جعفر 
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 :تعريف تكنولوجيا المعلومات0.2

. لوماتأما المعجم الموسوعي للمصطلحات المكتبات والمعلومات فيعرف تكنولوجيا المع     

وتجهيزها و بأنها الحصول على المعلومات الضوئية، والصور الرقمية، والتي في نص مدون 

اختزنها وبثها وذلك باستخدام مجموعة من المعدات الميكرو الكترونية الحاسبة واالتصالية عن 

بعد
1

 

اكمة والمتاحة بانها المعارف والخبرات والمهارات المتر: ويعرفها الدكتور محمود علم الدين

ي الحصول على واألدوات والوسائل المادية والتعلمية واإلدارية التي يستخدمها األستاذ ف

 غرضوالرقمية، وفي معالجتها وبثها وتخزينها ب اتة والرسومالنصي المتبتةالملفوظة المعلومات 

وجعلها متاحة للجميعتسهيل الحصول على المعلومات  
2

 

هي عبارة عن التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف : وتعرف أيضا 

أشكالها إلى معلومات بمختلف أنواعها والتي تستخدم من قبل المستفيدين منها في حافة مجاالت 

الحياة
3

 

 التكنولوجيا الحديثة في األرشيف إدماج2

شيف يوفر فرص أكثر لتحسن الخدمات التي إن استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع األر 

 :تقدمها مراكز األرشيف ومن أهم التكنولوجيات الحديثة في األرشيف ما يلي

هو جهاز أو الة إلكترونية تستقبل، البيانات بشكل يمكنها من قراءته ثم يقوم : الحاسوب1.2

لكي تخرج عن طريق االستعانة ببرنامج خاص بعملية التحريك وتشغيل هذه البيانات 

.وتسترجع في النهاية على شكل نتائج وإجابات أو حلول
4
  

 

                                  
 85.ص. 3102.,المرجع نفسه .يالطائ جعفر،حسن (.  1
 . .01ص .0991العربي للنشر والتوزيع، : رةالقاه.علومات وصناعة االتصال الجماهريتكنولوجيا الم .محمود,علم الدين(  2
 ..09ص .3119ار المناهج للنشر والتوزيع، د: نعما .وماتالمعلتكنولوجيا . الساكي. عالء، عبد الرزاق( 3

 .52-5.3ص. المرجع السابق. حسن جعفر، الطائي 4
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 :استخدامات الحاسب االلي في مجال األرشيف2.2 -

تعد تكنولوجيا الحاسبات واحدة من أهم التكنولوجيا المعلومات وذلك ألنها أصبحت قاسم مشترك 

سرعة واالسترجاع من وأصبح لها الفضل في ال. مع بقية تكنولوجيا المعلومات األخرى من جهة

بداية  المعلومات، فمنلذلك يعتبر الحاسوب أحد الركائز األساسية في تكنولوجيا . جهة أخرى

األربعينات من هذا القرن ونتيجة لتضخم المعلومات وصعوبة التعرف عليها أصبح الوصول إليها 

واسترجاع  امر في غاية الصعوبة، ولظهور تكنولوجيا الحواسيب أصبح من السهولة تخزين

 تإجراءاالمعلومات داخل المكتبات ومركز المعلومات لما أًصبح للحاسب دور فاعل في تنفيذ 

الخزن واالسترجاع، حيث أن للحاسبات طاقة الهائلة للخزن والمعالجة والوصول إلى البيانات 

ف ويستخدم الحاسوب في مجال األرشي. كما أنه يستطلع، استرجاع الوثائق بسرعة كبيرا جدا

حيث تعمل فهارس وأدوات البحث . المعلومات كالمكتبات سواء تطلعهذا األخير من بين  باعتبار

 .في الوثائق ومن ثم تستخدم في عمليات استرجاع المعلومات البيليوغرافية عن الوثائق

 :فوائد استعمال الحاسوب في مؤسسات األرشيفية2.2 -

 السرعة في التعامل مع البيانات     

 .التامة وعدم الوقوع في خطأ البشري الناجم عن النسيانالدقة  

 التخفيف من حدة االعمال الروتينية  

 توفير طاقة العالية لتخزين البيانات  

 .انخفاض التكلفة العمليات المنجزة بواسطة الحاسوب 

.سهولة االستخدام وذلك بسبب وجود أنظمة المساعدة على العمل غبر األنترنت 
1

 

 :المسح الضوئي2

                                  
. 3مج -312الشريعات والتكنولوجية ودورها في دعم وتطوير األرشيف الوطني، مجلة المكتبات والمعلومات، . أحمد ،بردوشه 1
  001-98.ص.2ع 
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من أشهر وحدات التقاط الصور لخلق الصور الرقمية  scannersتعتبر الماسحات الضوئية 

بمشروعات الرقمية، ويمكن أن تستخدم مع المواد التصورية الموجودة مثل الشرائح والصور 

 .الفوتوغرافية أو الشفافيات

المسطحة مثل الوثائق ويمكن أن تستخدم أيضا لرقمته الكيانات ثنائية األبعاد األصلية أو المواد 

والمطبوعات والرسومات
1
. 

هو أيضا من التقنيات التعامل مع المعلومات الواسعة االستخدام والمهمة، أما األداة المستخدمة في 

هذا المجال فهي الماسح الضوئي، الذي يقوم بفحص وإدخال مختلف أنواع المعلومات المكتوبة 

ة إلى ذاكرة الحاسوب عن طريق تحويلها إلى والمطبوعة والمصورة والمرسومة والمخطوط

يقوم . وذلك عن طريق استخدام برنامج خاص. إشارات رقمية قابلة لتخزين في ذاكرة الحاسوب

. OCRبتعرف على الخطوط يطلق عليها اسم برنامج التعرف على السمات الضوئية 
2

 

إذا . األرشيفيوفي مجال األرشيف بعد الماسح الضوئي مناسب لتحويل طبيعة الرصيد  

يمكن الحصول على نسخة طبق لألصل من األصول الورقية والوثائقية المطلوب معالجتها 

بالماسح الضوئي وادخلها في ذاكرة الحاسوب وتخزينها وهذا حفاظا على األصول من االستعمال 

لتحكم العشوائي، والشكل الجديد للوثيقة يسهل طرحها في الشبكات كما يتبع المستفيد إمكانية ا

بحجم الوثيقة من خالل تكبيرها او تصغيرها حسب الحاجة
3
. 

  والميكروفيشوهي نوعان الميكروفيلم : المصغرات الفيلمية4

وهي مساحة فلمية ذات خصائص معينة تسجل عليها كمية من : الميكروفيلم .1

 .المعلومات بنسب صغيرة ال تسمح بقراءة المادة المسجلة بالعين المجردة

                                  
 3102شركة تاس،: ، القاهرة3ط2التخطيط والبناء واالدراة . المكتبات واألرشفات الرقمية. عبد الجواد، سامح زيتهم 1
الوراق للنشر والتوزيع  ةمؤسس :عمانتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، . ، عامر إبراهيم، السامرائي، إيمان فاضلبلجى قند 2
 28.ص .3112,
مصلحة أرشيف المؤسسات : التطورات التكنولوجية الحديثة األرشيفي في ظل تحديات. الدين حمزة، زين. رياض، خنفر 3

 ..02ص 3101.3100.المكتبات،شهادة الماستر في علم  .قسنطينة نموذجا مومية بجامعةواإلدارات الع
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عبارة عن مجموعة من الصور المصغرة في صفوف وأعمدة  :الميكروفيش .2

ويستخدم في . على فيلم مسطح ويمكن أن يوضع الميكروفيش في فهرس بطافي

 .قراءة نسخ وطبع هذه المصفرات، أجهزة خاصة

 :أنواع الميكروفيلم .1

وهو األكثر تداوال في دور األرشيف وهو يستنسخ في نسختين : الميكروفيلم األمني .1.1

األقل إحداهما توضع في قاعة منفصلة وبعيدة عن القاعة المخصصة لحفظها األفالم على 

 .األصلية

يستعمل األرصدة الوثائقية من التصوير المصفرات  :الميكروفيلم اإلضافي .1.2

 .الموجودة في منطقة أو بلد أخر

وفي هذه الحالة يعد تصوير الوثائق االصلية يحذف  :الميكروفيلم االستبدالي .1.2

 .ويحتفز بالنسخة المصورة للوثائق التي ليس لها قيمة تاريخيةاألصل، 

 .يلي فيماللميكروفيلم فوائد عديدة في قطاع األرشيف تتمثل  :فوائد الميكروفيلم .1.4

  يمكن للميكروفيلم من تسجيل كافة الوثائق باألسلوب الذي يجعل من تخزينها واسترجاعها

 .امر سهال

 لوثائق على أفالم مصغرة يسهل تعليمها وحفظها في التغلب على مشكلة التخزين بتحميل ا

وذلك يتحضر مكان التخزين بنسبة . من المكان الذي تستغله الوثائق األصلية 2%مكان يعادل 

%98  

  النفراد بالعيش المجرد سرية، حيثتسجيل المعلومات على الفيلم يجعل منها. 

 باليد أو المكتوبة بالكمبيوتر تجنب األخطاء التي يمكن أن تحدث عند نقل محتوي الوثيقة. 

تحميل الوثائق على المصفرات بحفظ الوثيقة االصلية من التداول أو التعرض لبصمات 

.الزمن التي تعتبر العامل األساسي في تمزيقها وتدهور حالتها  

  الحفاظ على الوثيقة االصلية  عددهم، معإمكانية إطالع الباحثين على نسخ األفالم مها كان

 .ن كل استعمالبعيدة ع
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 حيث تطهر اللقطة مكبرة على . نسخ الفيلم على الورق العادي باستخدام أجهزة قارئة

الشاشة ويسهل قراءتها وإذا كان الجهاز مزود باأللة الطباعة ،ويمكن الحصول على نسخة 

.مطبوعة على الورق العادي
1

 

 

 

 :الشبكات5

وترتبها بخطوط اتصال، بحيث يمكن هي مجموعة من الحاسبات تنظم معا : تعريف الشبكة5.1

 .لمستخدمها المشاركة في الموارد المتاحة ونقل وتبادل المعلومات فيما بينهم

هي مجموعة من الحاسبات قد تكون شخصية مرتبطة معا أو حاسبا كبيرا ترتبط به  -

 .حاسبات صغيرة (terminal)طرقيات 

تكون سلكية أو السلكية  هي خطوط االتصال التي ترتبط عناصر النظام ببعضها وقد -

 .وتحديد طريقة الربط لشكل الشبكة وبنيتها

 :والهدف الرئيسي من الشبكة هو

 . وتبادل المعلوماتسرعة االتصال وسهولة نقل  -

 . المشاركة في المعلومات وقواعد البيانات -

 .زيادة إنتاجية القوى العاملة -

 .المشاركة في البرمجيات -

ومواد المعلومات المتاحةاالستفادة من التكنولوجيا  -
2
. 

 :قواعد البيانات6

                                  
 

 08. 02ص. حمزة، زين الدين المرجع نفسه. رياض، خنفر  1
 233.ص .السابق المرجعالساكي، عبد الرزاق  عالء، 2
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تجميع وترتيب كمية كبيرة من البيانات وعرضها بطريقة  هي عبارة عن: تعريفها1.6

تسهل االستفادة منها حيث تحتوي على بعض التقنيات واألدوات التي تسهل الوصول 

لى أسماء إلى المعلومة، وتقليل من حجم التخزين، فمثال دليل الهاتف التي تشمل ع

وعناوين وأرقام يمكن أن تعتبره قاعدة بيانات وتحقيق االستفادة من قاعدة البيانات هذه 

بإدخال اسم المشرك والحصول على رقم هاتفه
1
. 

 

 .أهمية القواعد البيانات6.2

o  سهولة إستخدام 

o الدقة والسرعة 

o  التكلفة منخفضة 

o التداول السريع 

o الحداثة 

o  السديد في المكانالتخلص من الوراق واالختصار 

o توفير معلومات عند الطلب
2

 

 استخدام قاعدة البيانات في األرشيف2.6

جمع المعلومات الضرورية للتعرف بالكتلة االرشيفية والتعرف على المنتج او المصلحة الدافعة 

 .لكل رصيد

وإتباع نظام مناسب  وتاريخ اإلنتاجترتيب الملفات وترقيمها باالعتماد على الجهة الدافعة 

. للترتيب

  

تكثيف المعلومات وتعرف الحقول من خالل لوحة مختارة ثم عملية االدخال إلى قاعدة 

المعلومات وتشكيل روابط فيها بين الحقول الجل فعالية عملية البحث باستخدام أي مدخل 

                                  
3102زمزم للنشر، : األردن. 2الحاسوب والبرمجيات الجاهزة ط. أحمد ، الشرابعة،دمحم .الزغبي بالل،  1

- 

 225.ص .
 98-93.ص.  .المرجع السابق. عبد الرزاق الساكيعالء،  2
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شكل عرض بمساعدة مختصين في االعالم االلي وفي مجال األرشيف القيام بعملية تحديد 

 .المعلومات سواء من خالل الشاشة أو محملة على الوسائط رقمية او تكنولوجية

وأبرز مثال عن قواعد المعلومات المستخدمة في مجال األرشيف هي قاعدة المعلومات  

SACA  تشكلت وفق برمجيةCDS/ISIS  كقاعدة مرجعية بهدف تسير األرشيف ومعالجة

محتوى الدفع األرشيفي
1
. 

 :ص الضوئيةاألقرا7

هي وسائل لتخزين المعلومات مصنوعة من مواد مختلفة، غالبا ما تصنع من : تعريفها1.7

البالستيك وتغطي بطبقة فضية وفي نفس األحيان تصنع من مواد صلبة تكون لها خصوصيات 

تمكنها من الصمود وعدم التأثير باألشعة الضوئية وهذه األقراص تستخدم لتسجيل المعلومات 

أو االسترجاع المعلومات منهاعلميا 
2

 

 : استخدام األقراص الضوئية في األرشيف2.7 -

تعتبر األقراص الضوئية وسيلة فعالة في تخزين الكم الهائل من المعلومات مع الحفاظ على الشكل 

األساسي دون تأثرها بالعوامل الزمنية والمكانية، التي من شأنها ان تفقدها كل ما هو مسجل 

لدور الكبير الذي تلعبه هذه األقراص في مجال التخزين فان العديد من المراكز عليها، ونظرا ل

األرشيف اتخذتها كوعاء تعتمد عليه في مجال عملياتها، باعتبارها توفر لألرشيفي الحيز الفرعي 

االرشيفية، هذا باإلضافة  لألنشطةواالقراص الضوئية توفر خدمات مساعدة . ذلك لصغر حجمها

التي توفرها للرواد، ومع التقدم التكنولوجي أصبحت العديد من مراكز األرشيف إلى الخدمات 

. الضخمة منها تصدر قوائم على األقراص مضغوط عوض من الحصول عليها في شكل مطبوع

والجديد بالذكر أنه مع مرور الوقت فإن استعمال هذه التقنية ستزداد بشكل هائل وبالتالي سوف 

                                  
ة مستغانم أرشيف والي مصلحة: وتأثيرها في مجال األرشيف تكنولوجيا المعلومات تطبيقات. خليفة ،بغداد ولد. فاطمة ،ساعد 1

  58.ص-3105.مستغانم  والمعلومات،المكتبات  معل .ماستر شهادة. نموذج
. 3111مؤسسة الزهراء للفنون المطبعة،: إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال، قسنطينة مدخل.. الملكبن السبتي، عبد  2

  31.ص
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داة الحفظ المعلومات إلى وسيلة التعامل مع تلك المعلومات وبطريقة تتبع تتغير هذه التقنية من أ

للمستفيد فرصة استغالل وقته بصورة أفضل
1

. 

 :الرقمنة8

حسب قاموس علم المكتبات والمعلومات على الخط المباشر : تعريف الرقمنة8.1 -

ODLIS هي عملية التي يتم بمقتطفاتها تحويل بيانات إلى شكل رقمي  فأن الرقمنة

لمعالجتها بواسطة الحاسب، وعادة ما يستخدم مصطلح الرقمنة في نظام المعلومات 

لإلشارة إلى تحويل النص المطبوع أو الصورة إلى إشارات ثنائية يمكن عرضها على 

الحاسب باستخدام أحد أجهزة المسح الضوئي
2
. 

لية تحويل المواد من االشكال التي يمكن أن تقرأ بواسطة اإلنسان هي عم :وكذلك -

ويمكن استخدام ( رقمية)إلى الشكل الذي يمكن أن يقرأ فقط بواسطة الحاسبات  (تناظرية)

المواد  لرقمنةالماسحات المسطحة والكاميرات الرقمية والعديد من األجهزة األخرى 

التناظرية المختلفة
3
. 

 : ي قطاع األرشيففوائد الرقمنة ف2.8 -

 :ساعد تطبيق الرقمنة في مصالحة األرشيف على تحقيق العديد من المزايا وااليجابيات منها

o سهولة استرجاع وفق لموضوع الوثيقة 

o المساعدة في الحفاظ على الوثائق النادرة 

o  مباشرة على الوثيقة روبتهاإظهار تفصيل ال يمكن 

o توفير في أماكن التخزين 

o  استعمال الورقاالقالل من 

o  المحتلفةالتوتيقية تسهيل علمية تبادل المعلومات مع المؤسسات
4

 

                                  
 .3112الهدى دار : قسنطينة 3، مج2ع2األقراص الضوئية في األرشيف مجلة المكتبات والمعلومات  استخدام. كمالبطوش،  1
  .01ص.3103والتوزيع، للتشر  يدارالعرب: القاهرةا في المكتبات العربية، وتقنياته ةالرقمن .نجالء يس،أحمد  2

 
 .28.ص.سابقالمرجع ال .فاضل إيمان،. السامرائيإبراهيم، ر قندبلجي، عام 4
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 تأثير التكنولوجيا المعلومات على قطاع األرشيف 2

 :تأثير االنفجار الورقي1.2

الكم الهائل من الوثائق التي تصل إلى مرحلة الفرز النهائي والتي تفرض مجهودا كبير للفرز 

الفنية في أسرع وقت ممكن وهذا يفرض عدد كبيرا من األرشيفين دون والتقييم والمعالجة 

ومنه ضرورة تتبع . الكفاءات العلمية والفنية العالية للقيام بهذه االعمال على أحسن وجه وإنجاحها

الوثائق منذ نشأتها حتى مرحلة األرشفة النهائية وهذا صعب التحقيق بالنظام الكالسيكية
1
. 

 :األليةتأثير المعالجة 2.0 

أمام الكم الهائل من الوثائق والضرورة القصوى لمعالجتها في اجال قصيرة وبطريقة فنية جيدة 

للمحافظة عليها، منا يستوجب إدخال المعالجة االلية في مراكز األرشيف و هذا يتطلب استمارات 

وتكوين للعاملين على استعمال هذه االليات الحديثة
2
. 

 : تأثير الخدمات2.2

الطلب على الوثائق األرشيفية، تنوع مواضيعها، تنوع المستفيدين وظهور الخدمات على  يتزايد

بعد باإلضافة إلى ضرورة سرعة توفيرها بنوعية ودقة للمستفيدين في عصر يتسم بالسرعة 

وعدم االنتظار
3
. 

 :تأثير وسائط التخزين الحديثة2.2

 :ليإن من بين التأثيرات التي جاءت بها هذه الوسائط ما ي

 :اختفاء مشكلة الحجم والتضخم التي تعاني منها المصالح األرشيف مع استخدام هذه الوسائط

 .انخفاض كلفة الحفظ الدائم التي كانت تفرضها الوثائق االرشيفية التقليدية -

                                  
 .11.ص .السابق عالمرج. خليفة بغداد، دول فاطمة، ساعد، 1
بعض دوائر : المعلومات وتطبيقها في مجال األرشيف الجماعات المحليةتكنولوجيا . لنوا بلعربي، الزهراء،فاطمة  ،بركات 2

 .18ص. 3101,موالمعلومات، مستغانعلم المكتبات  شهادة ماستر في . ية تيارت نموذجاوال
  8.ص.السابق عالمرج. بوسمغون، إبراهيم 3
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حيث تستدعي خبرة ومعدات . اختفاء تكاليف صيانة الوثائق االرشيفية التقليدية وتعقيداتها -

فيكفي تهجير المعلومات من وسيط إلى وسيط جديد عندما يتعلق االمر باهظة الثمن، 

 .باألقراص الضوئية

 .سهولة استنساخ المعلومات االرشيفية بنفس الجودة -

سهولة نقل األرشيف المخزن على هذه الوسائط من مكان إلى اخر مهما كانت الكمية -
1

 

 .التحوالت الجديدة وأثارها على االرشيفين4

واجه األرشيفيون بسرعة فائقة تغيرات جد هامة خالل السنوات القليلة الماضية، وبسبب  

ذلك هو تطور تكنولوجيا الحديثة خاصة استخدام الحواسيب حيث أصبحت سمة رئيسية 

للمجتمعات المتقدمة التي توصف بمجتمعات ما بعد الصناعة أو المجتمعات المعلوماتية وقد اثرت 

طالئع مراكز األرشيف التي اخذت تطور، فمن مراكز التقليدية إلى مراكزها هذه التغيرات على 

 .أرصدة الكترونية

وكان ذلك نتيجة لتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حيث يشهد عالم األرشيف ثالث 

 :ثورات

انخفاض أسعار األجهزة وانتشارها مما سمح للمراكز األرشيف  :ثورة الحاسوب4.1 

 التكنولوجيااستعمال هذه 

 وهذه نتيجة االنفجار الوثائقي بعد الحرب العالمية الثانية: ثورة المعلومات 3.3

تدعيم الثورتين السابقتين وتسهيل عملية الوصول إلى معلومات عبر  :ثورة االتصاالت2.3 

 .طرق سريعة وأسعار اقل نسبيا

مراكز األرشيف وعليا لإلسراع في التخطيط المستقبل يتجاوب مع  يزيدهذا من شأنه  

.متطلبات العصر لتعطل العوائق التي تقف امام التطوير الفعلي لوظائفها
2
  

 

                                  
 .38ص .السابقالمرجع . ر، حمزة، زين الدينرياض، خنف 1

2
 22ص .مرجع السابقال. زين البدين خنفر، رياض، حمزة .
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 االلية في تطبيق االرشيف النظم: المبحث الثاني

 :التحول من األرشيف التقليدي إلى األرشيف االلكتروني-1

فرض على األرشيف الدخول في العالم االلكتروني في الثمانينات مع استخدام اإلعالم  

نظام خاص بالمكتبات أوال ثم  wescoااللي في تسير األرشيف، وصدر مرة أخرى عن منظمة 

اصدار تقنين . األرشيف ثانيا وتطلبت هذه الطريقة الجديدة التعامل مع األرشيف بطريقة الكمبيوتر

. 3111، شرح تطبيقه سنة 0993في سنة  .narne isad (6)للوصف االرشيفي دولي موحد 

إن المؤسسات االرشيفية التي طبقت شيئا فشيئا كل المقياس الدولية قدمتها اعتبار من الحرب 

 والتقنية internetمع انتشار شبكة  الثالثةة فيالعالمية الثانية كانت جاهزة تماما لدخول في االل

، أصبحت االن على مراكز  Digitalisation. التصوير الرقمي: رضتهاالجديدة التي ف

األرشيف عبر العالم مضطرة للدخول في العالم االلكتروني ويجب عليها تتبع نفس المسار العلمي 

 .المقتن دوليا

توحيد مفردات اللغة المستعملة في الوصف االرشيفي للوصول إلى موسوعة ارشيفية  

  thesaurusوهي 

د مفردات اللغة المستعملة في الوصف االرشيفي للوصول إلى موسوعة ارشيفية توحي 

 :وهي

إصدار قاموس المصطلحات االرشيفية خاص بكل لغة انطالقا من المصدر اإلنجليزي  -

dictionary of archival terminology  

  SADEG من تم استخدام التقنين الدولي للوصف االرشيفي  -

  TSO 10196التصوير بالميكروفيلم أو التصوير الرقمي باحترام المقياس الدولي  -

لتحسين تسير اإلدارة في  ISO15489التسيير العلمي لالرشيف وفق للمقياس الدولي  -

 .كافة المؤسسات والحفظ الدائم لألرشيف االلكتروني
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إلى الشكل  تحويل أدوات البحث المنتجة من قبل من الشكل التقليدي على الوراق -

ENCADED ARCHIVA DECRPTIONالدولي  االلكتروني باستخدام المقياس
1

 

 :استراتيجي االرشفة االلكترونية خيار -

بالرغم من التطور الملحوظ في ميدان تكنولوجيا االعالم ويتبادل المعطيات عبر قنوات االعالم 

ليدي أي الورق يجدر التذكر في هذا في قابليتها ووعائها التق ةمتداولااللي اال ان أغلب المعلومات 

الذي ينشط في  باإلطارالعدد أن نشاطات البحث والتصنيف تمثل ما يعادل من النشاط المتوسط 

 .اإلدارة

 :األرشيف إلى علم التسيير االلكتروني هي إلدخالفمن بين األسباب األساسية 

  تقليص الكلفة االقتصادية للبحث عن المعلومات 

 للمتطلبات الباحثين  اإلجابة السريعة 

 توفير رصيد معلوماتي عن بعد 

 تمكن البحث من الحصول على المعلومات المطلوبة أينما وجدت 

 الحصول على المعلومات وإنتاجها في وقت المناسب 

ومن أهم البوادر التي أدت االعتماد على النشر االلكتروني للوثائق، هو تكدسها وصعوبة 

إنتاجا وافر من األرشيف المكتوب على . ات ما قبل السبعيناتتصنيفها وحفظها فقد عرفت سنو

تبادلها كما الزم  في تقلصالتي أدى الى المستوى المؤسسات واإلدارات المركزية والالمركزية 

انتشار وتوسع رفعة بدخل االعالم االلي واالمر الذي أدى إلى تقلص في تبادل الوثائق فيشكلها 

 .التقليدي

ومن هنا برعت نظرية المكتب بدون روق، حيث أن الفكرة ظهرت نتيجة البحوث القائمة 

من أجل ربح فضاء التخزين ومحاولة تقليص الوثائق، فإن كانت حول االرشفة االلكترونية تسمح 

                                  
يوم  WWW.ELYSSER.NET األرشيف في فجر االلفية التالية العربية إلى الثورة االلكترونية . ابة، عبد الكريمبج1 

31/12/3109 

http://www.elysser.net/
http://www.elysser.net/
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باجتناب االستعمال المفرط للوثائق المكتوبة على الورق فإنها ال تحل بصفة جدرية إشكالية 

لألوراق االصلية  الحذف الكلي
1
  

 

 االرشفة االلكترونية2

كمفهوم عام هي عملية حفظ وتصنيف الوثائق بطريقة سهل لرجوع لها : تعريف االرشفة1.2

وهي عملية دينامكية متكاملة بحيث يعتمد مفهوم العمل االرشيفي في البلدان المتقدمة على رعاية 

وثائق حتى يتقرر مصيرها النهائي سوء الوثائق ولحظة انشائها في االدرات ومتابعة هذه ال

بالحفظ الدائم او اتالف
2
. 

فهو من المفاهيم الحديثة التي لم تخضع للتعريف :  électronique:كترونياما اال -0

الدقيق والمتفق عليه، كما أن مفهوم مصطلح إلكتروني هو مفهوم حديث نوعا ما وقد 

إلى األدوات واألجهزة  مايميتصفة لكل  عرفت مجمع اللغة العربية كلمة الكترونية بانها

االلكترونية واألنظمة التي تستخدمها، ويشمل األدوات التي تعمل على الصمامات 

المغناطسية والترانزستوات كالمضخات
3

 

االرشفة االلكترونية إلى منهجية جديدة  مفهوم يشيربينما : تعريف االرشفة االلكترونية2.2

لالستيعاب الشامل واالستخدام الوعي لتقنيات المعلومات واالتصاالت في ممارسة الوظائف 

األساسية على مستوى انشاء ومعالجة واسترجاع الوثائق، ويمكن تطرق إلى بعض التعاريف 

 الواردة بشأنها في بعض االدبيات

4
 واسترجاعاالرشفة االلكترونية يقصد بها وسائل حفظ يرى سيف عبد هللا جابر بان 

الوثائق اليا في الدوائر الحكومة او كذلك استخدام األساليب غير التقليدية لحفظ المستندات 

والوثائق الضرورية وأرشفتها عن طريق استخدام ذاكرة الحاسوب وتطوير هذا األسلوب الجديد 

                                  
تلمسان علم المكتبات والمعلومات،  لماجستيرتلمسان نموذج، شهلدة تسير أرصدة المصالح الوالية األرشيف والية . حاج. شعيب 1
 .031ص .3100,

 متاح على الرابط[ لى الخط المباشرع]. والوقتأنظمة االرشفة االلكترونية توفير الجهد . االلكترونية ةاالرشف .كمالرمزي،  2
نظم التعليم االلكتروني، المجلة العربية لضمان الجودة التعليم . المعايير القياسية لنباء. دالشريف، محم. الرحمانعبد  ،عزاز 3

 032 .ص, 3103 29ع -8-مج  journal far quality assurace in alger. Education arabالجامعي 
 ،335-339ص.. 3119اق، الور ةمؤسس: رشفة، عمانواالعلم الوثائق في التوثيق . المالكي، مجبل الزم 4
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 واسترجاعية وتطوير برمجيات اختزان وحفظ مع تطوير مكينة الحفظ وسعة الذاكرة الرقم

 المعلومات الوثائق والمستندات

وكذلك يعرف معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات االرشفة االلكترونية بانها قاعدة 

مختلفة من معلومات تحل محل  ألوعيةبيانات الكترونية تقوم بمهام النظام األرشيف االلكتروني، 

ي أن عملية تحويل الوثائق من األرشيف التقليدي إلى األرشيف وهذا يعن. األرشيف اليدوي

و  المستنداتااللكتروني يتم االعتماد في قراءته على استخدام الحاسوب باعتباره نظام يقوم بحفظ 

الصور وتكون قواعد بيانات خاصة لهذه الوثائق والمستندات تسهل علميات اقتران البيانات 

بأسرع وقت وأقل جهد ممكن والمعلومات واسترجاع الوثائق
1
. 

، ومساعد بن صالح أن االرشفة االلكترونية هي إمكانية تصوير "جبريل العرشي"ويذكر 

وفهرسة الوثائق وتحويل بياناتها، وتوفيرها للمستخدم طرق كثيرة السترجاعها االطالع عليها 

الداخلية في اإلدارة وتداولها إلكترونيا بسهولة، وتوفير إمكانية تطبيقها على مستوى الشبكة 

وإمكانية توسيعها في المستقبل دون أي عاتق بحيث يمكن مستخدم استعراض الوثائق حسب 

الصالحيات الممنوعة من قبل المدير النظام
2

. 

هناك العديد من العوامل المتحدة ومتشابكة : ةاإللكترونيعوامل استخدام االرشفة 2.2

 .االرشفة االلكترونية للوثائق ومن هذه العواملوالتي أدت إلى ظهور الحاجة إلى استخدام 

 .يادة الهائلة والمضطردة للوثائق الناتجة عن االعمال اإلداريةالز -0

التطور التكنولوجي وثورة اتصاالت في العصر الحديث وكثرة االعتماد على النظم  -3

 االلية والشبكات وشبكة االنترنت لتبادل البيانات والوثائق

 الحاجة إلى تطوير الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات االرشيفية  -2

عدم توفير المساحات في المؤسسات االرشيفية التي تمكنها من اقتناء كل ما يصدر  -3

 عن المؤسسات االم من وثائق تقليدية وحفظها

 .سهولة الحفظ واسترجاع المواد الكترونيا سواء على الحاسبات او شبكات -8

                                  
  339-335.ص.السابق المرجع. الزمالمالكي، مجبل  1
[ على خط المباشر] 3111صالح، األرشيف االلكتروني وبرامج االرشفة االلكترونية  ومساعده بنبن حسن العرشي  ،جبريل 2

 متاح على الربط
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ر الوقت من خالل تبادل الوثائق الكترونيا بين المؤسسات المختلفة الحاجة إلى توفي -2

 وفي مناطق جغرافية مختلفة بأسهل وأسرع الطرق

زيادة الهائلة في طلب الوثائق ذو صيغة الكترونية من قبل مختلف االفراد  -1

والمواصلتين، المتداولتين بشكل كبير على المؤسسات ومركز المعلومات
1

 

 : االلكترونيةمميزات االرشفة 2.2

 .سهولة تبادل المعلومات بين مستخدمي األرشيف مع توفير الوقت مهما كان حجمها -0

 انسيابية العمل داخل النظام بحيث تنتقل الوثائق جسر مراحل العمل بسالسة -3

 مختلفة، مثل معالجات الصور والماسحات الضوئيةسهولة االندماج مع تقنيات  -2

 .للبيانات، بحيث ال يطلع عليها اال الشخص المصرح له ذلكالحفاظ على السرية التامة  -3

 تامين البيانات ضد اية مخاطر محتملة لألرشفة العادية -8

 تصنيف الوثائق بطريقة تالئم أسلوب العمل في المؤسسة وذلك باستخدام أنماط معدة لذلك -2

 القدرة على التعامل مع كافة أنواع البيانات، سواء المنظمة او غير المنظمة -1

إمكانية استخدام أساليب البحث المختلفة للعثور على البيانات المطلوبة وبأسرع وقت  -5

.ممكن
2

 

 :تحدي البيئة االلكترونية2

ان تحدي البيئة االلكترونية بفرض على االرشيفي العمل التعاوني وتبادل والتجارب  -

لعمل والخبرات حول موضوع تكنولوجيا المعلومات وما تحمله من تأثير على طريقة ا

والتفكير في ميدان األرشيف سوء نطق االمر بالمستوي المحلي، الوطني أو الدولي، 

ويقتضي ذلك توحيد الجهود وطرق العمل للتغلب على المشكالت المستجدة اقتداء 

بالمكتبات الجامعية ومراكز المعلومات التي عرف العاملون فيه حيث يتعاملون مع 

تثمرنها جيدا عن طريق العمل التعاوني وتبادل الخبرات تكنولوجيا المعلومات إيجابيا ويس

                                  
نطينة سيد دراسة حالة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية قس: مشروع االرشفة االلكترونية لسجالت الحالة المدنية. بن عقلية ،معمر 1

 33،32.ص.3101في علم المكتبات والتوثيق، قسنطينة، ماستر  شهادةراشد، 
االكاديمون للنشر والتوزيع، : األردن-إدارة نظم المعلومات المكتبية واالرشفة االلكترونية، عمان .، العيسيل، جماسمير 2

 022.ص.3103
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على مستوى أمريكا الشمالية أوال  rnis.oclcوالدليل على ذلك نجاح شبكات المكتبات 

 .والدولي فيما بعد

ومعايير تبادل المعلومات  لألرشيفكما ان توجب استعمال برمجية لتسيير الفني  -

على التغلب على الصفات وتحسين  األرشيفيند االرشيفية الرقمية من األشياء التي تساع

ال دولية ويتم من والعمل االرشيفي والخدمات والوصول الى انشاء شبكات محلية، وطنية 

خاللها تنقل المعلومات االرشيفية بسرعة ودقة وامان، فهناك ضرورة ملحة تفرقها 

تكنولوجيا المعلومات على االرشيفين لاللتفات حول االتحادات االرشيفية المحلية، 

من أسس العمل الناجح في  أصبحالوطنية، اإلقليمية والدولية، الن العمل المنظم الجماعي 

 .لوجيا المعلوماتظل تكنو

ان االرشيفي اليوم بواسطة تكنولوجيا االتصال يمكنه االطالع على تجارب االختصاص  -

وطنيا، ودوليا واالستفادة من نجاحاتهم وتفادي تعثراتهم كما يتمكن من رسم سياسة 

أرشيفية ناجحة في البيئة الرقمية االلكترونية ولكي يتمكن من هذه البيئة يجب على 

لتعامل مع االعالم االلي سواء تعلق في االمر بالجانب المادي او الجانب االرشيفي ا

البرمجي، كما عليه يتمكن من الظروف المحيطة بهذه البيئة كاألنترنت وعليه التعامل مع 

المختصين في االعالم االلي للوصول الى اقصى الفوائد المرجوة من البيئة االلكترونية 

يةبالمقارنة مع البيئة التقليد
1

 

 (.التسيير االلكتروني)إيجابيات وسلبيات الممارسة االلكترونية : 4

 :االلكتروني ريالتسيإيجابيات   .1

 .توفير الحيز المكاني ومراقبة الوثائق وتحوالتها ومتابعة تطويراتها داخل المؤسسة .1.1

استرجاع السهل والسريع للوثيقة من خالل تعدد نقاط الوصول أو المدخل البحث  .1.2

بالرقم، أو الموضوع، أو الكلمات المفتاحية للوثائق او )المحفوظة الكترونيا  عن الوثائق

 (.التاريخ

 .إمكانية االسترجاع المتعدد للوثيقة الوحدة في الوقت نفسه .1.2

                                  
 011.ص.السابق عالمرج. يوسمغون، إبراهيم 1
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تحسن نوعية الخدمات أي من خالل مضاعفة إمكانية قراءة المعلومة على الشاشة  .1.4

بث المباشروإمكانية طباعة الوثيقة االلكترونية مع تطوير ال
1

 

 تحكم أحسن في االرشفة  .1.5

 مراقبة الجيدة لعمليات الدخول إلى المعلومات  .1.6

 تحسين الخدمة المقدمة للزبائن .1.7

 سهولة وسرعة الحصول على المعلومات .1.8

 .تحديث المعطيات إلى إضافة المعطيات والمعلومات بشكل دوري .1.1

 :االلكتروني يريالتسسلبيات  .2

 االلكتروني للوثائقهناك صعوبات تقف امام النشر 
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 :تمهيد

 للبحت،النظرية  وتدعيم للخلفيةقبل الولوج الى جانب الميداني للبحوث العلمية الدي يعد تكملة 

 بها،التي مرت  لومراح مستغانم،من تعرض الى نبذة تاريخية عن مصلحة األرشيف والية  دالب

التطرق الى ادماج تكنولوجيا المعلومات  مت. التعرف على التكنولوجيات المعتمدة لدى المصلحة مت

انطالقا من بيانات المنتوج  اوهذ. في ممارستها االرشيفية داخل مصلحة أرشيف والية مستغانم

يف من دراسة ميدانية المعتمدة على المقابلة لمعرفة مدى ادماج تكنولوجيا المعلومات في األرش

وتمت الى المالحظة في عين المكان  ةبإضاف المعلومات،داخل المصلحة كوسيلة أساسية لجمع 

 .طريق المالحظة بالمشاركة عن

واالجتماعية حيت أصبحت الدراسة الميدانية ضرورة حتمية لكافة الدراسات في العلوم اإلنسانية 

ة وتقنيات البحت العلمي فأصبحت لم تكتفي بمعالجة النظرية بل استعانت بالمناهج العلمي التي

مع استعانة بطابع الدراسة  الإلدالل بنتائجه وتركز عليهاالدراسات االجتماعية مستمدة من واقع 

النظرية التي تتري خلفية الباحث من اجل تدعيم هدا البحت جاءات الدراسة الميدانية لكل 

 الواقع اكتر فاكتر تمكن من التقرب الى إجراءاتها ألنها

 اواستخالص النتائج، لهد وجمع البياناتوضع الفروض  والموضوعية في الكثيرتحقق  نهافأ

الغرض قمنا بدراسة الميدانية بمصلحة األرشيف والية مستغانم لنضع أيدينا على ادماج 

 .المعلومات في ممارستها االرشيفية تكنولوجيا

 :التعريف بمكان الدراسة: المبحث األول

 :المستقبلةالتعريف بالمؤسسة  -1

لقد عرفت والية مستغانم عدة تسميات عبر التاريخ فأطلق عليها عدة أسماء منها موريس تاقا 

ثم  مشتى غانم ثم مسك الغنائم ومن ثم مستغانم وأصبحت مستغانم والية في عهد االحتالل 

المؤسسة في ذلك وكانت تسمية هذه  1591جوان  82الفرنسي بموجب المرسوم المؤرخ في 

د بالمقاطعة وكان التنظيم اإلداري فيها يخضع للنظام  االستعماري آنذاك ثم اعيد تنظيمها العه

المتضمن التنظيم اإلقليمي  1547جويلية  18المؤرخ في  47/191بموجب المرسوم رقم 
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فيفري  18المؤرخ في  15-27للبالد وانفصلت عنها بذلك معسكر وبموجب القانون رقم 

 .يم التراب الوطني انفصلت غليزان عنهاالمتضمن إعادة تقس 1527

ا تقسيم إداري ها حيث عرفت بصفة عامة بأنهفت في تعريف المؤسسة وتسميتللقد اخت

لكن حتى * المحافظة* ا البعض ليهق علورية ككل ، ولقد أطهجزء من تراب الجمى ليتربع ع

 افريل 14رخ في المؤ 15-51 ينا الرجوع إلى القانون رقملية يجب عالالونصل إلى تاريخ 

 .ةيالق بالولالمتع 1551

يمية العمومية تتمتع لقاإلية لية هي الجماعة المحالالو: * يليا كما هيعرفخير هذا األ

 .*لةدولوهي تشكل أيضا مقاطعة إدارية ل واالستقالل الماليبالشخصية المعنوية 

 :الموقع والتقسيم اإلداري

كم 8815قدرها ية مستغانم في الشمال الغربي من الجزائر تغطي مساحة التقع و
8

من يحدها  

ران ومن هية واليزان ومعسكر ومن الغرب ولتي غاليف ومن الجنوب ولية الشالالشرق و

قدرها نسمة وكثافة سكانية ألف  211ا حوالي هغ عدد سكانلبيض المتوسط ويباألالشمال البحر 

 .نسمة 985

مستغانم إداريا إلى الية قسمت و 1551فيفري  84بتاريخ  48رقم ة الرسمية بموجب البرقي

، بوقيرات ، عشعاشة ،  لياش ، عين تادلس ، سيدي عممستغانم ، حاسي ما: عشرة دوائر 

 .بلدية 98سرة ، عين النويصي ، سيدي لخضر ، خير الدين وكذلك مقسمة الى ما

 :الهيكل التنظيمي لوالية مستغانم

 : ية إلى أربعة أقسامالالوتنقسم 

 .الوالي

 .المندوبية العامة

ة يتولى التشريعات ، اليى مستوى الولعمهامه في ه أحدث ديوان الولي من اجل مساعدت: الديوان 

قات مع الجمعيات المدنية والسياسية المن والحماية المدنية والعاألالتسيير ، التنسيق مع مصالح 

 .تالبالبريد والمواصفة لاكل المكهيكما ينشط ال
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 .المفتشية العامة

حيث يقوم الوالية ى مستوى لعمهم العام الذي يتولى دور جد األمين يخضع  :العامةاألمانة 

 :تنقسم إلى مديريتينوبدورها شيط وتنسيق عمل المصالح بمساعدة الوالي وتن

حة التنشيط لمص حة المستخدمين،لالمحمية التي تنقسم إلى ثالث مصالح، مصاإلدارة مديرية 

 .كات الدولةلحة الميزانية وممتلي ومصلالمح

حة الشؤون القانونية صلث مصالح أيضا مالمديرية التنظيم والشؤون العامة والتي تتكون من ث

 :مانة العامةلألثة مصالح الشخاص وثاألحة تنقل لحة التنظيم العام و مصلوالمنازعات، مص

 . وماتعلخيص ومكتب التوثيق وبنك الملمكتبين مكتب التها حة التوثيق بلمص

 :ث مكاتبالثها حة التنسيق بلمص

 .التنظيم مكتب الصفقات العمومية ومكتب ،مكتب التنسيق

 .م و المساعدةالعاإلمكتب الحفظ ومكتب : مكتبين ها رشيف وباألحة لمص
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 الهيكل التنظيمي لوالية مستغانم: 11الشكل 

 :لوالية مستغانمتاريخ إنشاء مصلحة األرشيف  -8

 1591ة ية مستغانم سنالية مستغانم إلى تأسيس مقر والرشيف لواألحة لويرجع تاريخ إنشاء مص

 موظف يسمى محافظ هي يترأسالئس الشعبي الولرشيف بالمجلألحيث كانت عبارة عن مستودع 

 .األرشيف

 1521و1527ا بين حة المحفوظات ملإلى مص 1527و 1521 وقد تحولت من مديرية ما بين

بموجب قرار وزاري مشترك  1559و1524ن شيف وما بياألرتوثيق وللتصبح فيما بعد مكتبا ل

 1557رشيف سنةاألحة لمانة العامة المذكورة سابقا تحولت إلى مصاألخاص بتنظيم مصالح 
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ا جميع الظروف هلم تكن تتوفر في هانال ثة مكاتب إثالحفظ ولثة مستودعات لالوالتي كانت تضم ث

 .حفظ والعمللئمة لالالم

حة بدون لإلى مبنى جديد ومستقل لتبقى المصحة صلتم توسيع وتحويل الم 8111سنة وفي 

 .8115حة السابق لوذلك بعد أن تقاعد رئيس المصرئيس 

د المنصب لبق مما أدى برئيس مكتب الحفظ بتقحة أخر بعد تقاعد السالرئيس مصلم يوظف 

 .ةحلومزاولة ميام رئيس المص

 مصلحة األرشيف لوالية مستغانم تعريف

ا ها تابعة لهية بحيث أنالمانة العامة في الواألية مستغانم قرب جناح الرشيف لواألحة لتقع مص

 ةحة إلى عدلذه المصهخرى وتنقسم األة، قريب من المصالح اليي بمبنى مستقل داخل الوهو

 ث طوابقالطابق ارضي وطابق تحتي وث: طوابق

 نقسمية إلى لحتتفرع المص

 :القسم اإلدراي

 :فيه رضي ونجداألي موجدة في الطابق همكاتب وبه ستة 

دارة العامة، اإلحة، مكتب رئيس الحفظ، مكتب رئيس لمانة، مكتب رئيسة المصألا قاعة الفرز،

 .المطالعةم والمساعدة، قاعة العاإلرئيس مكتب 

 :القسم التقني

ت و جرائد حيث تضم بعض الدوريات، مجال ا قاعة مطالعةهو مكتبة بقاعة الفرز : مركب من

ث طوابق ، في كل طابق الحة خمسة عشر قاعة موزعة عمى ثلوتضم المص: المخازن. رسمية

 .حفظلالطابق التحتي نجد ست قاعات ل حفظ إالليوجد خمس قاعات مناسبة إلى حد ما ل

 .بو أرصدة أرشيفية متفرقة: الطابق التحتي 

 .والمكتبةضافة إلى قاعة الفرز إلالموظفين با مكاتب:رضي ألالطابق ا

 ( . DRAG)يحوي أرشيف مديرية التنظيم والشؤون العامة: األولالطابق 
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 (. DAL) دارة المحميةإليتمثل في أرشيف مديرية ا: الطابق الثاني 

ضافة إلى إلي بائالس الشعبي الولوالمج( AC) ويشمل أرشيف ديوان الوالي: الطابق الثالث 

 . شيف التاريخيراأل

 .م1971 جمالية تقدرإلالمساحة ا

 .1814.49ب مساحة المخازن تقدر 

 .م194.9بـ دارية تقدر إلالمكاتب ا

 .م141.49ـ روقة تقدر بألمساحة ا

 :التجهيزات -3

يزات هذا يجب تشخيص الوسائل والتجها في المستقبل ولهو استعمالهإن الغرض من حفظ الوثائق 

 وثائقليم و الطويل للالحفظ السده هالمناسبة لتحقيق 

ة لعمال الموكألا والقيام باهيزات لمباشرة نشاطهى تجلية مستغانم عالحة أرشيف ولتحتوي مص

 :لها

الماسحات . 18اهالناسخة عدداالالت . 19اهت الطابعة عددآال.14ا هعددااللي م عالإلزة اهأج

زة هالرصيد أجه دف تأليهحقة بلزة كمبيوتر مهوأج(  ( A4.A3.A2.A0 ) 17اهالضوئية عدد

خشب و الورق الرفوف للرباء ، ومسحوق بالنسبة هكلبالنسبة ل (ماء)ة لسائ  14اهإطفاء عدد

لب زة التدفئة بمكاتب الموظفين، عهائية وأجهوالحديدية بالمخازن والخشبية بالمكتبة ،مكيفات 

 .فاتهى لطابق يحتوي عكية بمكاتب الموظفين وكل لواتف السهكرتونية لحفظ الوثائق و ال

 :ةالموارد البشري

عون حفظ ، 18عون حجز اإلعالم االلي ،تقني سام في ، 18وثائقي أمين محفوظات : ويوجد

 .17مساعد أرشيفي ، 11البيانات 

 :وصف األرصدة المتواجدة داخل المصلحة -4
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بأكثر ا ما يقدر هى مر السنين، حيث توجد بلحة بتراث وثائقي معتبر تراكم علتزخر المص

ي في تزايد مستمر مع مرور الوقت نظرا هالنسبة غير ثابتة ووهذه بة أرشيفية لع  91591من

ي موزعة هو. للوالية ديات التابعةلف المديريات و البلحة من مختصلا الملهمدفوعات التي تستقبلل

 اعةق 81ى قاعات حوالي لا موزعة عهى أربع طوابق والتي بدورلع

 

األرشيف بالقاعة مساحة  القاعات

 (بالمتر الطولي)

 عدد العلب األرشيفية

 19117المجموع   الطابق األول

 8511 851 11رقم 

 1211 121.2 18  رقم

 7111 771.1 19رقم 

 8171 817.1  17رقم 

 197 191.7 19رقم 

 17852المجموع   الطابق الثاني

 9112 911 11رقم 

 8817 881.7 14رقم 

 8141 814 12رقم 

 8718 871.8 15رقم 

 7757 775.7  11 رقم

 17711المجموع   الطابق الثالث

 9181 918 11 رقم

 8111 811 18 رقم

 7912 791.2 19 رقم

 8192 819.2 17رقم 

 8111 811 19رقم 
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 5178المجموع   الطابق التحت أرضي 

 8912 891.2 أ

 1719 171.9 ب

 1981 198 ج

 591 59 د

 599 59.9 ه

 8142 814.2 و

 

 الرصيد الوثائقي بمصلحة األرشيف لوالية مستغانم: 18الشكل 

 التطبيقات التكنولوجية المعتمدة داخل مصلحة األرشيف -5

 الة وية و الشخصية والدراسنياة المهيالح يف يةمور الضرورألاصبح الحاسوب من ا :الحاسوب

ن أداء مصالح يلة بتحسيثة الكفيالحددوات ألف باعتباره من ايرشألاطار قطاع اي خرج في

 يالفناإلدارية والتسيير عمال اللااللي ر ييله لذا فان التمكن من التسالن استغف اذا احسيرشألا

 يرشفف الرقمألل

ر ييعلى تس يجابيإلث طابعات أثرت بالشكل االة تعتمد على سبع اجهزة حاسوب وثوالمصلح

ت هائلة يان كميبتخز يفيرشألد ايطرة على الرصيوالسل العمل يل تسهالة من خيفيرشألالوثائق ا

 الوثائقيد يالرصتألية من المعلومات اضافة الى 

 يالمالر ييالتس يتدخل ف يالت Excel و Word ةجيث تتعامل المصلحة مع برميح: البرمجيات

األرشيفي في تسيير د تفين كما ية أو دفع مستحقات العاملنيزاميبإعداد الاألمر سواء تعلق لإلدراة 

واألحجام والمساحات المخصصة لكل مصلحة األرشيفية د الكتل يالمخازن كحساب نسبة تزا

 مستقبالالمرتقبة 

دارات ومراكز البحث وحتى عند إلا يجهزة المألوفة فالأصبح جهاز المرقمن من ا :المرقنات

ر من شكلها المادي ل النصوص والصوويتسمح بتحي ل الخدمات التالن من خديشخاص العاألا

لها الى يندثار وذلك بتحوالد من الوثائق المهددة بايمكن المرقمن من انقاذ العدي ويالى الرقم
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ة يقراص الضوئألا ونسخها على ايإلكترونوتسييرها وإدخالها الى جهاز الحاسوب  يالشكل الرقم

ستفادة منها على أكمل وجه خاصة الخرائط والمخططات ومصالح البناء و المكن اي وهذا ما

 ةيخية والتاريالبحوث العلمي ف هايعتمد علف ي يت التالمة والمجير والجرائد القديالتعم

ن شتى المعلومات ية بتخزيقراص الضوئألنظرا للدور الذي أصبحت تلعبه ا:ة يراص الضوئقألا

 ثة وهذا بالنظر إلىيا الحديعتمد على هذه التكنولوجة يللواليف يرشالة وقطاع ايالرقم

 نهاين وانخفاض تكلفة تخززيالتخ يسمتها الكبرى ف 

 ة استنساخهايع المعلومات وإمكانسهولة وسرعة استرجا 

 حتفاظ بهاالسهولة ا 

وخاصة هذه  DVD او CDاالمر ة سواء تعلق يقراص الضوئألصف ا يهذه كلها أمور تقف ف

 ةيقة نصثيون ويمل 8.1على  DVD حتوييمكن ان يث يرة حيلطاقتها الكباألخيرة 

 

 

 تحليل نتائج الدراسة: المبحث الثاني

 :عرض المقابلة .1

 :ادماج تكنولوجيا المعلومات في األرشيف: المحور األول

 ما طبيعة الوسائل التكنولوجية المتاحة لدى مصلحتكم؟: 1س

 -A0الماسحات الضوئية،  –الوسائل التكنولوجية المتاحة لدى مصلحتنا هي أجهزة حاسوب : 1ج

A4- A2 – قاعدة البيانات، األقراص الضوئية ووسائط التخزين . وماسح الخاص بالكتاب(les 

flashe desk. Disque dure)  إضافة الى البرمجيات(access,excel, word)  

 هل ليدكم اطالع على التقنيات الحديثة في األرشيف مثل التسير االلكتروني والرقمنة؟: 8س

وذلك من خالل االفاق وهي خدمة عبر وسائل االنترنت داخل المؤسسة مع مختلف . نعم: 8ج

المصالح والتعامل الكترونيا من اجل االطالع على الملفات المدفوع من طرفها وبفضل االنترنت 
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بشكل كبير يمكن مواكبة اخر المستجدات الحاصلة في ميدان وتطبيقتها على ارض المتاحة 

 .الواقع

هل تعتقد أن عملية إدماج التكنولوجيا في األرشيف سيؤثر على طريقة التسيير داخل : 9س

 المصلحة؟ 

الن االطالع يكون الكترونيا وليس مادي والوصول إلى المعلومة : سوف يؤثر إيجابيا. نعم: 9ج

مثل قاعدة البيانات تحتوي على المعلومات يمكن تمثلها بالفهرس والبحث بكل . رعة وسهولةبس

 .سهولة

هل يوجد مختصين او مهندسين في االعالم االلي وفي مجال المعلومات لهم مؤهالت : 7س

 التعامل مع التكنولوجيا بمختلف تطبيقاتها؟ 

التشغيل مختصة في تقني سامي في  بل توجد موظفا في عقود ما قبل: ال يوجد مختصين: 7ج

عون حفظ .االعالم االلي في مجال األرشيف، رئيسة المصالحة مختص في مجال األرشيف 

 .البيانات مدربين في األرشيف

 هل توجد حواجز امام ادماج تكنولوجيا في مصلحتكم وماهي؟: 9س

لمعتمدة بالمصلحة ويوجد ال توجد حواجز امام ادماج التكنولوجيا وذلك من خالل التقنيات ا: 9ج

 .وقلة الموظفين. مشكل أخرى وهي نقص المتخصصين

 ما هو مستقبل أرشيف المصلحة باستخدام التكنولوجيا او بدونها؟: 1س

األرشيف اصبح في وضعية جيدة وذلك بإضافة تقنيات جديدة ومتطورة ومواكبة التطور : 1ج

كما نتمنا ان . الورقي المتوجد بالمصلحة إضافة الى رقمنة معظم الرصيد. التكنولوجيا الراهن

 .تكون مدرسة قائمة بداتها

 .ممارسة عملية الرقمنة داخل مصلحة األرشيف الوالئي: المحور الثاني

 ما هو العامل األساسي للمارسة عملية الرقمنة؟ : 1س
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بحوثهم  العامل األساسي هو تسهيل عملية البحث واالطالع بالنسبة للمستفيدين ومساعدتهم في: ج

حيث يكون االطالع : العلمية بالنسبة للصلبة وتسيير العمل االرشيفي للعاملين في المجال

 .الكتروني على الوثائق الضرورية باستخدام حاسوب مخصص لذلك

 طبق ألي قانون تمت عملية الرقمنة؟: 8س

لية جاءت فكرة الرقمنة طبقا لتنظمية والتعليمة التي وردت من طرف وزارة الداخ: 8ج

 .والجماعات المحلية التي تنص على رقمنة اإلدارة بصفة عامة

 ماهي المراحل التي تمر بها عملية الرقمنة؟ : 9س

قبل عملية الرقمنة يجب أن يكون األرشيف مرتب ومصنف ومفهرس أي القيام بالمعالجة : 9ج

بعدها تأتي عملية ( و الترتيب والفهرسة.......الفرز وال)العلمية والفكرية للوثائق االرشيفية 

أي وضع الوثيقة على المرقمين الخاص بعدها تحول مباشرة إلى ملف موجود على . الرقمنة

ثم نقوم بوضع اسم لها وجميع المعلومات الموجودة في . الحاسوب أي يكون ف قاعدة البيانات

 .رقمنةالفهرس التقليدي ومن تم حفظها، وكذلك الحفاظ على الوثيقة االصلية بعد عملية ال

هل تعتقد أن  تحويل الوثائق من شكلها المادي إلى وثائق االلكترونية ونشرها اليا هو الحل : 7س

 األمثل للمشاكل التي يعاني منها األرشيف؟

لكن ال يعرض الوثيقة االصلية بل هو وسيلة من الوسائل نحافظ على الوثيقة وتسهيل . نعم: 7ج

 :البحث و االطالع

 .ل مع األرشيف االلكترونيهل بدأتم بتعام: 9س

حيث انهم يقوم بعملية الرقمنة بعد االنتهاء من رقمنة األرشيف يمكن االطالع . ليس بعد: 9ج

 .على الوثائق عبر تقنيات التطرقات

 .ما هي أنواع المرقمنات المتوجد بالمصلحة وما هي البرمجيات المعتمدة: س1
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   A3 الخاص بالوثائق ذات الحجم الكبير، A2خاص بالخرائط، A0يوجد أربعة مرقمنات : 1ج

وهو مقسم إلى أربعة أنواع مختلفة واعتمدنا على  84.81خاص بالوثائق  A4الخاص بالكتاب، 

 .Accessبرمجة 

 :تحليل المقابلة

 :إدماج التكنولوجيا المعلومات في األرشيف : المحور األول 

العامل األساسي في تسهيل العمل على االرشيفي والحفاظ على الوثائق من الضياع أي انها وسيلة 

تسهل الوصول إلى المعلومات والتقليل من الجهد، ومن خالل المقابلة التي اجريناها مع رئيسة 

ل المصلحة األرشيف والية مستغانم تبين لنا أن المصلحة تملك بعض التجهيزات التكنولوجية مث

واستعمال  (A0. A2. A3. A4)المرقمنات المختلفة بأنواعها وأشكالها . اجهزت الحاسوب

ومن هنا يتبين لنا أن المصلحة . الوسائط التخزينية كاألقراص الضوئية والعوامل المغناطسية

تواكب التطورات التكنولوجية في المجال ولكن ليس بشكل كبير، اما فيما يخص العاملين فيوجد 

في األرشيف وهي رئيسة المصلحة ورئيس المكتب الحفظ الذي تم تحويله إلى جهة متخصص 

وتقني سامي . أخرى خارج المصلحة مع إبقاءه تابع لمكتب الحفظ والرجوع إليه عند الضرورة

 .في االعالم االلي

كما ان عدد الموظفين قليل جدا بالمبنى الكبير والرصيد الوثائقي الضخم وهذا ما صرحت  

ئيسة المصلحة اما بالنسبة لتقنيات في مجال األرشيف فهم نوعا ويوجد صعوبة في ذلك به ر

بسبب عدم االرتباط شبكة االنترنت باعتبارها وسيلة فعالة داخل أي مؤسسة وهي الركيزة 

ومن خالل مالحظتنا تبين . األساسية لتسهيل العمل ونقل الوثائق عبر المصالح دون عبئ التنقل

كما ان المصلحة . رشيف اصبح من وضعية متوسطة إلى جيدة نوعا ما مقارنة بسابقلنا ان أن األ

 .تجد صعوبة في ادماج تكنولوجيا المعلومات وتطبيقتها

 .ممارسة عملية الرقمنة داخل مصلحة األرشيف الوالئي: المحور الثاني

ئي تحت عنوان ممارسة الرقمنة داخل مصلحة األرشيف، الوال 8من خالل المقابلة  

واالجابات المحصل عليها يتضح لنا ان المصلحة تقوم باستخدام تكنولوجيا الحديثة من اجل رقمنة 

األرصدة االرشيفية، كما ارتأينا ان استنتاج ان عملية الرقمنة جاءت من خالل التعليمة الصادرة 
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المبحوث وفي نظر ( الوالئية)من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية 

بإمكان التخلي او االستغناء على الوثائق التقليدية وذلك راجع لمستقبل التعامالت االلكترونية، 

 .ولكن هذا غير مرجح ألننا اليمكننا االستغناء عن الوثائق التقليدية

وتسعى المصلحة إلى استعمال التكنولوجيا المعلومات واالتصال من األدوات العمومية  

عملها وتطوير المؤهالت مهنية جديدة لموظفيها من اجل تحسن نوعية لتغير نظم وطرق 

المراجعة وبمبادرة من رئيسة المصلحة التي تبنت الفكرة ورعيت بها من خالل اقتناء . الخدمات

والتي هي عبارة عن نظم لتسيير قواعد  Accessمختلف المرقمنات وتعامل مع برمجية 

نظام بجمع المعلومات من أي نوع كان يحفظها واستطالع البيانات العالئقية حيث تسمح هذا ال

 .عنها واستخرجها وفي طريقهم للعمل باألنترنت كذلك

لرقمنة الرصيد الوثائقي هو تسهيل عملية البحث واالطالع واالسترجاع . والدافع األساسي 

االلكترونية وتوفر الوقت والجهد  والحفاظ على الوثائق والتقليص من تلفها وذلك لتوفير النسخ 

 .للوثائق االرشيفية 

بحيث تساهم تأهيل وتطوير وممارسة قدرة التحكم في األرصدة من خالل أدوات البحث  

اما بالنسبة لالطارات العاملة بالمشروع ثم بتكوين أرشيفين عاملين لدى المصلحة . المتوفرة

 .لتمكينهم من التحكم الجيد في تكنولوجيا المعلومات

الوثائق واالرصدة  المعنية بعملية الرقمنة هي الوثائق األكثر استعمال مثل  كما الحظنا أن 

الوثائق األكثر استعمال مثل الوثائق التاريخية واإلدارية والوثائق التي لها أهمية وقيمة 

 .لالستعمال

اما الوثائق المراد رقمنتها حاليا فهي الوثائق الخاصة بالبناء والتعمير كما تتم عملية  

 :منة وفق لمراحل وخطواتالرق

 تهيئة الوثائق المراد رقمنتها  -

. الترتيب. التصنيف. الفرز)القيام بعملية التسيير والمعالجة العلمية والفكرية للوثائق  -

 (.الفهرسة
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وبعد ذلك تتحول مباشرة على الملف المتواجد في الحاسوب أي ادماج الوثيقة المرقمنة في قاعدة 

عليها البيانات الخاص بالملف وجمع المعلومات المتوجدة في الفهرس  البيانات التي تقوم بوضع

التقليدي أي كل البيانات الموجودة في العلبة وتحويلها من شكلها المادي إلى الوثائق إلكترونية 

كما قد استنتاجا و الحظنا أنها ليست الحل األمثل للحل المشاكل بل هي من . وتسييرها اليا

كما ان المصلحة لم تقوم بتعامل مع . لوثيقة االصلية وتسهيل البحثالوسائل تحافظ على ا

ولكن بعد االنتهاء يمكن االطالع . األرشيف االلكتروني حيث لم تتم من انتهاء عملية الرقمنة بعد

 .على الوثائق عبر تقنية االنطرنات واالنترنت

 : النتائج واالستنتاجات

 رشيف لوالية مستغانم تبين لنا عدة استنتاجات من خالل الدراسة الميدانية في مصلحة األ

بها . أن توجد التكنولوجيا أصبح جزء رئيسيا ومهما في مناخ وبيئة األنشطة االرشفية -1

 .جعلها أكثر كفاءة وفعالية على أداة مهامها

لقد حققت مصالحة األرشيف فقرة نوعية وذلك من خالل اكتسابها لمجموعة من  -8

 .ماسحات الضوئية وهي متطورة وتستعمل في رقمنة الوثائقالتجهيزات الحديثة مثل ال

 .اهتمم المصلحة باالرشيف التاريخي واإلداري بسبب أهميته وقيمته -9

العاملين بالمصلحة ذو كفاءات متمكنة من هذه الوسائل في المجال ولهم القدرة على  -7

 .التعامل مع التكنولوجية الحديثة

التكنولوجيا في المصلحة غير انه يوجد النقص في ال توجد صعوبات في دمج وتطبيق  -9

عدد العاملين وغياب اهم التطبيقات ال وهو انترنت التي تعتبر عنصر أساسي وضروري 

 .في الوقت الراهن الطالع ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال

 التطورات التكنولوجية ساعدة على إمكانية تخزين واالسترجاع المعلومات عند الحاجة -1

إليها وأهم وأبرز مظاهر من مظاهر التكنولوجيا المعتمدة في المصلحة هي التكنولوجيا 

الرقمنة للمصادر الوثائقية الموجودة دخل مخازن األرشيف والتي استطاعت بإمكانيتها ان 

تقضي على الكثير من الصعاب والعراقيل التي كانت تقف امام العاملين بالمصلحة وقد 

ل مع المعلومات في القطاع وأصبحت جسرا للتحول نحو العالم غيرت من طرق التعام

 .الرقمي االلكتروني
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لقد قامت المصلحة بدمج التكنولوجيا من اجل التغلب على الصعاب وتسهيل العمل اليومي  -4

 للقائمين على األرشيف 

 :مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات

ف والية مستغانم وباالعتماد على المالحظة من خالل المقابلة التي اجريناها داخل المصلحة أرشي

 :اتضحت لنا بعض الحقائق التي تهم دراستنا بحيث وجدنا 

تسعى مصلحة أرشيف والية مستغانم من ادماج تكنولوجية المعلومات في : الفرضية األولى

 :ممارستها االرشيفية

رستها في األرشيف لقد ساهمت مصلحة أرشيف والية مستغانم بدمج تكنولوجيا المعلومات ومما

وسائط  –الطابعات  –وذلك من خالل امتالك وسائل التكنولوجية حديثة ومتطورة مثل الحاسوب 

والتي سعت على . واستفادة من جملة من التطبيقات بالرقمنة كالماسحات الضوئية –االلكترونية 

رق تدولها عند اقتناءها وامتالكها من اجل الحفاظ على الوثائق من التلف والضياع وتسهيل ط

إال ان المصلحة لم تقم باقتناء وسائط التخزين االلكترونية ولم تقم بالعمل بها في . المستفدين منها

 .نتائج الفرضية نسبيةالمصلحة وعليه فان 

اإلطارات العاملة في ميدان األرشيف لوالية مستغانم لهم مستوى علمي وعملي : الفرضية الثانية

 .تكنولوجيا المعلوماتيستطلع به التعامل مع 

مضمونها ان نعم اإلطارات العاملة في ميدان األرشيف لها مستوي علمي وعملي  -

يستطلعون به التعامل مع التكنولوجيا المعلومات حيث أن العاملين لهم قدرات علمية 

 .وعليه الفرضية تحققت. وعملية في استعمال الوسائل التكنولوجية والتعامل معها

 :وصياتاالقترحات والت

ضرورة التعامل مع األرشيف االلكتروني والتخلي عن مبدأ التخوف والتهرب منه بحجة  -1

 .حداثة الموضوع

االستفادة من تجارب أخرى فيما يخص تقنيات حفظ تكنولوجية الحديثة والوقوف عند  -2

 .إيجابيات وأيضا السلبيات

 .اقتناء برمجيات الية للقيام بعملية الرقمنة على احسن وجه -3
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يف مجموعة من العاملين المختصين في المجال األرشيف بصفة عامة و مجال توظ -4

 .التعامل مع التقنيات التكنولوجية بصفة خاصة

 انشاء مخبر لتصوير والتصوير المصغر  -5

 توسيع قاعات الحفظ لتسهيل مرور االرشفة و التنقل بحرية بين الرفوف -6

تواجه حفظ األرشيف سوء في  ينبغي مواجهة كل المشاكل والصعوبات والعراقيل التي -7

 البيئة التقليدية او البيئة االلكترونية بالدراسة والبحث العملي الجاد 

 توفير ميزانية اكبر للمصلحة من اجل توفير تجهيزات مالئمة للحفظ األرشيف  -8

 اقتناء وسائل التكنولوجية كالمصغرات القلمية التي تساعد في تخزين المعلومات -9

 :خالصة

هذا نستنتج ان مصلحة أرشيف والية مستغانم تسعى جاهدة لمواكبة التطورة  في دراستنا 

التكنولوجية الحديثة وذلك من خالل اقتناء أجهزة وعتاد حديث من شبكة الحاسوب وماسحات 

الضوئية وتدريب العاملين عليها كما ساعدتها هذه التكنولوجيا على رقمنة رصيدها الوثائقي من 

ولكن ال . بشري المتمكن من هذه الوسائل والتعامل معها بطريقة سهلةخالل توفير العنصر ال

 .يحب الوقوف إلى هذا الحد
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وفي األخير يعتبر األرشيف بمثابة العنصر الحيوي وفعال في المجتمع، فهو  

 نذاكراتها الحية وتاريخها الدي يضمن حقوق الشعوب المختلفة، ويرجع اهتمام األخصائيي

من خدمات ومعلومات للمستفيدين بمختلف أنواعهم من عاملين،  هباألرشيف إلى ما يقدم

ويتوقف نجاح األرشيف على مدى قدرة . طلبة، أساتذة، باحثين في شتى المجاالت المعرفة

العاملين به وفاعليتهم في توفير الخدمات المعلوماتية وهذا ما عجزت عنه الطريقة 

ولكن بظهور . لدقة والشمولية والسرعةالكالسيكية في تنظيم وتسيير األرشيف من ناحية ا

لقد . المعلومات الحديثة ومقدمته من وسائل تكنولوجية متطورة تسيير المصالح االرشيفية

المعلومات في ممارستها  تكنولوجياحاولنا من خالل دراستنا التي كانت تحت عنوان ادماج 

مات امام قطاع األرشيف من األرشيفية معرفة األفاق الجديدة التي فتحتها تكنولوجيا المعلو

خالل ممارستها في معالجة أرصدتها الوثائقية من تنظيم فهرسة، تخزين واسترجاع 

ماسحات الضوئية، واعتمادها على قاعدة : وتطوير خدماتها بما وفرته من أدوات مثال

، كما يوجد العنصر البشري المتمكن من هذه الوسائل وتعامل معها accessالبيانات 

يساعد الباحثين الحصول على المعلومات المطلوبة اال انه ال يوجد العدد الثابت بأسلوب 

ن بين مقارنة بالرصيد الوثائقي  الضخم والكبير من معلومات الموجودة في مصلحة وهذا م

 .أكبر العوائق التي تتعرض لها المصلحة في مواكبة التطورات التكنولوجيا

لرقمنة المتواجدة بالمصلحة تساعد الباحث ومن هنا يمكن االستنتاج ان عملية ا 

االشريفي في سهولة وسرعة ودقة واسترجاع الوثائق في وقت قصير، والحفاظ على 

الوثائق من االتالف كما ال يمكننا االستغناء على وثيقة األصلية وال بد من تكثيف جهود 

 .مبذولة وتحقيق التعاون داخل مصلحة األرشيف
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 الكتب بالغة العربية 

دار : االدران واالجتماعيةفي العلوم   تطبيقاته المنهج العلمي و. إبراهيم، إبرايس -1

 9002الشروق للنشر والتوزيع، 

للنشر  ةدار الثقاف: مقدمة في تاريخ األرشيف ووحدته القاهرة السيد،،إبراهيم  -9

 ص. 1291,والتوزيع

 م9019اإللكترونية، عمان دار مكتبة المجتمع العربي،  األرشفة ة، أحمد نافع، المدادح -3

للتشر  يدارالعرب: وتقنياتها في المكتبات العربية، القاهرة ةالرقمن. أحمد يس، نجالء -4

 والتوزيع

 9011,دار الوفاء :اإلسكندرية ,أنظمة أرشيفية .كامل,أسامة  -5

: األردن. 3الحاسوب والبرمجيات الجاهزة ط. محمد، الشرابعة، أحمد. بالل، الزغبي -6

 .9013زمزم للنشر، 

مؤسسة : مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال، قسنطينة.. بن السبتي، عبد الملك -1

 9001الزهراء للفنون المطبعة،

دار المصرية :القاهرة,االدراية بين النظرية و التطبيق الوثائق.الجم,الخولي -9

 .9006,اللبنانية

دار بدائية للناشرين و :عمان,المعلومات وتطبيقاتها تكنولوجيا.حسن،الطائي  ،جعفر -2

 9013,الموزعين

سماح، زينهم، عبد الجواد، المكتبات واالرشيفات الرقمية التخطيط والبناء واإلدارة  -10

 م 9013شركة ناس، : ، القاهرة9،ط
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-، عمان االرشفة االلكترونية إدارة نظم المعلومات المكتبية و. ، العيسيلسمير، جما -11

 9014،  التوزيع ون للنشر وياالكاديم: األردن

دار المناهج للنشر : نعما. تكنولوجيا المعلومات. الساكي. عالء، عبد الرزاق -19

 .9002والتوزيع، 

 م 1296األرشيف ماهيته وإدارته، القاهرة، دار الثقافة، . علي ميلودي، سلوي -13

تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، . قندبلجي، عامر إبراهيم، السامرائي، إيمان فاضل -14

 .9006,الوراق للنشر والتوزيع  ةمؤسس: عمان

مؤسسة : عمان.علم الوثائق وتجارب في التوثيق واالرشفة .المالكي, الزممجيل  -15

 62ص. 9002الوراق، 

 لقاهرة ا.الجماهيري تكنولوجيا المعلومات وصناعة االتصال . علم الدين،محمود  -16

 1220،  التوزيع العربي للنشر و

دار :جامعة ألمنبأ ،و األرشيف المدخل إلى علوم للوثائق . محمود, سرى. سمير, منفذ -11

 9015،  العلمية الثقافة 

ديوان المطبوعات [: ب.د]، 9تكنولوجيا المعلومات في المكتبات، ط. وهيبة، غرارمي  -19

 1220الجامعية، 

 التالدوريات والمج –الت االمق

استخدام األقراص الضوئية في األرشيف مجلة المكتبات والمعلومات . بطوش، كمال -12

 9003الهدى دار : قسنطينة 9، مج3ع6

مجلة ,في دعم ة تطوير األرشيف الوطنيدورها و  التكنولوجياالتشريعات .بودوشة -90

 9003العدد ,المكتبات و معلومات
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نظم التعليم االلكتروني، . المعايير القياسية لنباء. الشريف، محمد. عزاز، عبد الرحمان -91

 المجلة العربية لضمان الجودة التعليم الجامعي

 : الرسائل الجامعية

تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مجال . بركات، فاطمة الزهراء، بلعربي، نوال -99

شهادة ماستر في علم .  بعض دوائر والية تيارت نموذجا: األرشيف الجماعات المحلية

 .9011,المكتبات والمعلومات، مستغانم

ف أرشي: تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في مجال األرشيف. ابراهيم,بوسمغون  -93

قسنطينة نموذجا، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علم المكتبات،  قسنطينة، 

9002   

تحديات األرشيفي في ظل التطورات التكنولوجية . حمزة، زين الدين. رياض، خنفر -94

. مصلحة أرشيف المؤسسات واإلدارات العمومية بجامعة قسنطينة نموذجا: الحديثة

 9010.9011.ت،شهادة الماستر في علم المكتبا

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها في مجال . ولد بغداد، خليفة. ساعد، فاطمة -95

المكتبات  معل. شهادة ماستر. مصلحة أرشيف والية مستغانم نموذج: األرشيف

 9019.والمعلومات، مستغانم 

تسير أرصدة المصالح الوالية األرشيف والية تلمسان نموذج، شهلدة . حاج. شعيب -96

 9011,ماجستير علم المكتبات والمعلومات، تلمسان ل

دراسة ميدانية :االرشيفية بين نظري و تطبيق الوثائق تقيم.سلمى,بن بياض.عبلة,تازير -91

 .9015,قسنطينة,شهادة ماستر في علم المكتبات. قسنطينة بمصلحة األرشيف والية 
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دراسة حالة : دنيةمشروع االرشفة االلكترونية لسجالت الحالة الم. معمر، بن عقلية -99

بمصلحة الحالة المدنية ببلدية قسنطينة سيد راشد، شهادة ماستر في علم المكتبات 

 9011والتوثيق، قسنطينة، 

واقع استخدام النشر االلكتروني للوثائق في ميدان . ينمح خديجة، قصري فطيمة -92

: وزارة العمال والتشغيل والضمان االجتماعي دراسة ميدانية لالرشيف: األرشيف

 .9016مليانة ، سشهادة الماستر في علم المكتبات والتوثيق، خمي

 المناشير القوانين و

الخاص بتسيير الوثائق  1221فبراير  19المؤرخ في  03المنشور رقم  -30

 .االرشيفية

 96/01/1299المؤرخ في  99/02من قانون  09المادة  -31

 ابيوغرافيةالو

األرشيف في فجر االلفية التالية العربية إلى الثورة . بحابة، عبد الكريم -39

 91/03/9012يوم  WWW.ELYSSER.NET االلكترونية 

جبريل، بن حسن العرشي ومساعده بن صالح، األرشيف االلكتروني وبرامج  -33

 91/03/9012 متاح على الخط[ على خط المباشر] 9001االرشفة االلكترونية 

أنظمة االرشفة االلكترونية توفير الجهد . االلكترونية ةاالرشف. رمزي، كمال -34

 91/03/9012 على الخط المباشر. والوقت

http://www.elysser.net/
http://www.elysser.net/


 ملخص
 

 

يعتبر ادماج تكنولوجيا المعلومات في األرشيف ضرورة حتمية وذلك الرتقاء في  

أداء الوظيفي لتحقيق جملة من خدمات النوعية، انطالق من هذا أصبحت مراكز االرشيفي 

في وظائفها على هذه تقنيات الحديثة، وتعتبر مراكز األرشيف الجزائرية كمثلها من مراكز 

الممارسات وكان االهتمام بهذه المواضيع على مستوى المؤسسات األرشيف العالمية في 

 األرشيف لوالية مستغانم المتمثلة في مشروع الرقمنة وحوسبة الخدمات

 .، مستغانم  األرشيف، الوثيقة االرشيفية، تكنولوجيا المعلومات: الكلمات المفتاحية 

 



 المالحق 
 

 

 :أسئلة المقابلة

 لوجيا المعلومات في األرشيفوادماج تكن: المحور األول

 ماطبيعة الوسائل التكنولوجيا المتاحة لدى مصلحتكم؟:1س

االلكتروني  رهل لديكم اطالع على تقنيات الحديثة في األرشيف متل التسيي:2س

 و الرقمنة؟

تعتقد ان عملية ادماج تكنولوجيا في األرشيف سيؤثر على طريقة  هل:3س

 داخل مصلحة؟ رالتسيي

هل يوجد مختصين او مهندسين في اعالم االلي و في مجال المعلومات :4س

 لهم و مؤهالت التعامل مع التيكنولجيا بمختلف تطبيقاتها؟

 هل توجد حواجز امام ادماج تكنولوجيا في مصلحتكم و ماهي؟:5س

 ماهو مستقبل األرشيف المصلحة باستخدام التكنولوجيا او بدونها؟:6س

 ممارسة عملية الرقمنة داخل مصلحة األرشيف الوالئي : المحو التاني

 ماهو العامل األساسي لممارسة عملية الرقمنة؟:1س

 طبقا ألي قانون تمت عملية الرقمنة؟:2س

 ماهي المراحل التي تمر بها عملية الرقمنة؟ :3س

ل تعتقد ان تحويل الوثائق من شكلها المادي الى وتائق الكترونية ه:4س

 ونشرها اليا هو الحل األمثل للمشاكل التي يعاني منها األرشيف ؟

 ؟ياإللكترونبالتعامل مع األرشيف  هل بدأتم:5س



 المالحق 
 

 المتوفرة عندكم؟ ةاإللكترونيالمصادر  عما نو: 6س
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 14ملحق رقم 

 


