
 



 



     

 

 تقديرو  شكر

مد اتو ا الصا تتم م.نعمتك شإناالل ن،شكرك الشاكر  كر

امدين ا حمد القديرونحمدك الع والشكر مد الص ،فا منحنا  وأعاننا الذي

املتواضع العمل ذا انجاز  .ع

شكرنا علموناإنتقدم اللذان رو والدانا الدراسية،اوس السنوات ذه طيلة نا ي تر  ع

نا نحن ما م  .فلوال

الص ا شكرنا استاذة إونتقدم نصائح ع نادية محمدي ااملؤطرة  الوإرشادا

ا خ هللا جزاه ا د وج الوقت  .منحتنا
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ا ومعنو ماديا لنا ھ وتوج إرشاده ع قالوز بن ي توا ستاذ شكر   .وكذلك

بالشكر نوجھ مواأساتذتنالإكما سا ناإعدادناالذين و  .وت

س ن ال واملعلومات،والوطلبةأساتذةلكما املكتبات س علم ةن مص سة لرئ  شكرنا

عبدأرشيف سياف مستغانم دة والية فر  .الرحمن

ب قر من ة الف ذه طيلة ساعدنا من ل شكر تام ا بالكثأو و عيد  بالقليل،أو من

 .وشكرا
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م تبع ومن ن ر الطا ن الطيب بھ و الھ وع هللا رسول ع والسالم والصالة مد ا

الدينإ بإحسان  .يوم
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اقربإ د،إمن الور حبل ب،إمن وا نان ا  إبالصلوات،أعانتمنإمنبع
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ي< زأ  .>العز

معاإ وتقاسمنا النجاح نحو ق الطر شق ونحن ا سو سرنا خطيإ،وقات أجملمن

العون عبد مد الذي العملإلتمامهللا  .ذا

ي إ بنات دعبإخو وفاطمة،وا الل و ز م،واأالء وأخ أالعز  وأعمامي أجداديومر

اوأخوا وصغ ا كب العائلة  .وا

ي إ تقديري ستاذةاملشرفةأستاذ وعظيم ي امتنا بالغ مع نادية  محمدي

يجميعإ ي وأساتذ  .اصديقا

قبلةإ العلم جعل من طالبيھوأضاءل دروب  .شمعة

ا بإ وأخ ب ا زائر<وط  .>ا

وامتناناإ وفاء دي ج ثمرة دي ا ؤالء  ل
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  إهداء

يطيب ال ارشإاللالليال ال يطيب وال ظاتإال كرك ال تطيب وال بذكركإالبطاعتك

الدنيا تطيب تطيب إالوال وال عنا إال برضاك نة تكا جاللھ."برؤ جل   ".هللا

الرسالإ بلغ سيديمن مة ون مانة وأدى عبدة بن محمد عي وقرة هللا حبي

وسلم عليھ هللا   .ص

ذا دي وج عم ثمرة دي ماإ: أ حق تو أن لمات لل يمكن ال أنمن رقام وال

ف ماضتح نان،إ،ائل ا و ب ا أرضعت الشفاءإمن لسم و ب ا أمي"  رمز

بة ب اإو"ا و ب ا قطرة سقي ل فارغ الكأس جرع لنا من ليقدم أناملھ لت من

سعادة، الغا" ظة ي   "أ

من الصعابالتحديعلمإ لتخطي والدروس والصإ. والصمود لم ا علمنا بھ من

خالق بمالكأنت ،و وال علمك ال علينا تبخل لم الروياشي ب أحمد."أنت ف   ".شر

قإ طر سرنا امن سو النجاحالعلم ت ظاتن ال أجمل من. وتقاسمنا يدإ مدت

املتواضع العمل ذا االعون م أر خطيبإال ولم درف" ا بن   "أسماء

ي إ موخاصةأخوا وتةم قر إو .إيمانالكت من أ جميع وا وأخوا أوأعمامي ب

عيد   .من

ي إ وعظيمستاذةاملشرفةأستاذ ي امتنا بالغ مع نادية   .تقديرالمحمدي

يوا يإخوا ا ،وزمال بإ وأخ ب ا زائر<والغاوط  .>ا

 عبداهللا بوطيبة بن قـالوز          
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  قدمةامل



 مقدمة
 

 
  أ

 مقدمة

وتثمن  اإلنسانیةوالرسمیة التي تحفظ الذاكرة  األساسیةالمرجعیة  األرشیفیعتبر      

تعتبر دلیل على صیرورة المؤسسات  األرشیف وأهمیة ،لألجیالالرصید الوثائقي  

 .األرشیفیةوالهیئات والمنظمات 

حیث  الحدیثة، اإلدارة أدواتمن  أداةولقد زاد االهتمام باألرشیف في القرن الحالي كونه      

في البحوث  لالستفادة منه بعملیات تنظیمه واسترجاعه إالمؤسسة  أو إدارة أیةتنجح  ال

حیث جاءت التكنولوجیا الحدیثة في وقتنا الحالي بمجموعة من التغیرات . والدراسات

وتطورات جذریة من اجل تطویر وتسهیل االستخدام واالستفادة من الوثائق بكل والتحوالت 

 في المتمثلة ومن بینها تكنولوجیا المعلومات وذلك لحمایتها ودیمومتها، الوسائل التكنولوجیة،

تتسم هذه  إذ،اإلداريوتعد جوهر العمل  .اإللكترونيمن شكله الورقي إلى  األرشیف تحویل 

، ویتم ...  استفادةتمیزها على أنها أكثر  ثة والثبات والموضوعیة التيالمعلومات بالحدا

في الحاسبات والوسائط  أشكالهاتجمیع وتجهیز وتخزین وبث هذه المعلومات بكل 

الوسیط  إلىمن الوسیط الورقي  األرشیفیة األوعیةبات تحویل  أین التكنولوجیة،

ملحا وضروریا نتیجة للتطور  امرأالوسائط الممغنطة  من خالل أیضاااللكتروني،

 األرشیفیةالعملیات  إدارةحیث عملت هذه التكنولوجیا وتطبیقاتها في تحسین  .التكنولوجي

تقدمه من تسهیالت عن طریق الرقمنة  التي قربت وساعدت  بما أحسنوتسییرها في ظروف 

 .الوثیقة إلىللوصول 



 مقدمة
 

 
  ب

مصلحة  :األرشیفیةالعملیات  إدارةومن هنا فكانت دراستنا بعنوان التحوالت التكنولوجیة في 

 .والیة مستغانم نموذجا أرشیف

وتتمثل ، المیداني للدراسة واإلطارالمنهجي وفصلین نظریین  اإلطارولقد تضمنت الدراسة 

 :في

 .المصطلحات تحدید ،الفرضیات، التساؤالت الدراسة، إشكالیةضمن یو : المنهجي اإلطار

 أدوات منهج الدراسة، ،الدراسات السابقة ،الموضوع وأهداف  أهمیة، اسباب اختیار الموضوع

 .صعوبات الدراسةو  حدود الدراسة تجمیع البیانات،

وتكنولوجیا المعلومات ویضم مبحثین، وكل  األرشیف  وكان تحت عنوان: األولالفصل 

 .عناصر أربعمبحث یضم 

ویضم مبحثین  ،األرشیفوكان تحت عنوان التحوالت التكنولوجیة في مجال : الفصل الثاني

 .عناصر أربعكذلك وكل مبحث فیه 

بخصوص الجانب التطبیقي فتمثل في دراسة میدانیة في مصلحة  أما: المیداني اإلطار

  .المقابلة أداةوتوصلنا لنتائج البحث من خالل  والیة مستغانم، أرشیف

 



 

 

  
  اجلانب املنهجي
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 أساسيات الدراسة: .1

 إلشكاليةا 1.1

يعتبر األرشيف محور أساسي في حياة البشرية وذاكرة األمم ، باعتباره تاريخيا      

 األصمي، بحيث يضمن ماضي وحق الشعوب ، ليذا أصبحت والزالت األمم عمى مر التاريخ

 تحافظ عمى تاريخيا وتيتم بأرشيفيا من خالل مخزونيا الوثائقي األرشيفي التاريخي.

فيو عمم قائم بذاتو ظير من العدم وتطور مع ظيور العموم الحديثة والتكنولوجيا العصرية ، 

 ويعتبر كمرجع األعمال التي قامت بيا المؤسسات والييئات.

تحوال ممحوظا في مجال األرشيف نتيجة أما في عصرنا الحالي فقد شيد تطورا و      

التطورات التقنية الكبيرة والسريعة لممعمومات ، باعتبارىا الوسيمة المثمى لمسيطرة عمى الكم 

اليائل من المعمومات ،لذا ظيرت التكنولوجيا الحديثة بمجموعة من التحوالت أو التغيرات في 

انيات المتطورة والحديثة، حيث شمل مختمف المجاالت عن طريق الوسائل والتجييزات واإلمك

ىذا التحول تقنيات وتطبيقات المتمثمة في استخدام التكنولوجيا المعمومات في إدارة العمميات 

األرشيفية وتحسين الخدمات المقدمة لممستفيد ، وذلك لالستفادة من الحاسوب وذلك لسيولة 

ومات من تقديم خدمات أرشيفية معالجتيا وتخزينيا واسترجاعيا ،كما تسمح تكنولوجيا المعم

 عمى الخط ، باإلضافة إلى أنواع الشبكات المعموماتية.
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وفي ظل نقص التجارب والمحاوالت العممية في مراكز األرشيف بصفة عامة وأرشيف والية 

مستغانم بصفة خاصة في مجال  استخدام تكنولوجيا المعمومات الذي اليزال في مراحمو 

حة أرشيف والية مستغانم ىذه التطورات المختمفة ، فانو يقع عمى األولى، وحتى تواكب مصم

عاتقيا مسؤولية البحث عن طريق وسائل متطورة لتحقيق ىذا اليدف واالنتشار الواسع 

لتكنولوجيا المعمومات ، فان التفسير التقميدي ليذه الوثائق أصبح أمرا صعبا، ولذلك فان ىذه 

يا أفضل من نتاج التكنولوجيا الحديثة والمتمثمة أساسا المؤسسات لم تجد خيارا مالئما أمام

 في الثورة الرقمية أو االلكترونية.

مامدى تطبيق تكنولوجيا المعمومات في مصمحة أرشيف وعميو يمكن طرح اإلشكال التالي; 

  ؟وماهي التحوالت التكنولوجية ودورها في مصمحة أرشيف والية مستغانم ؟والية مستغانم

 الدراسة:تساؤالت  1.1

  تساىم في تطوير   مستغانموالية  أرشيفىل التقنيات المعتمد عمييا في مصمحة

  العمميات األرشيفية؟

 مصمحة األرشيف والية مستغانم من تكنولوجيا المعمومات؟ ىل استفادت 

  ماىو تأثير تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا عمى األرشيف ومصمحة أرشيف والية

 مستغانم بصفة خاصة؟

  ىل ساىم التحول من النظام التقميدي الى االلكتروني في حل المشكالت التي يعاني

 منا األرشيف؟
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 فرضيات الدراسة : 1.1

عمى األطر  استناداتعرف الفرضيات عمى أنيا أي الباحث لمبدئي في حل مشكمة الدراسة 

 . 1األدبية

 .2متوقعة لمسؤال الخاص أو الفرعي لإلشكالية البحث اإلجابةأو ىي 

 في دراستنا عمى مجموعة من الفرضيات وىي; اعتمدناولقد 

  مصمحة أرشيف والية مستغانم عمى التقنيات الحديثة،ساىمت في  اعتماد :1الفرضية

 .األرشيفيةتطوير العمميات 

  مصمحة أرشيف والية مستغانم من تكنولوجيا المعمومات جعمتيا  استفادة :2الفرضية

 ترتقي نحو األحسن في تسيير العمميات األرشيفية.

  لقد ساىم التحول من النظام التقميدي إلى االلكتروني في حل المشكالت  :1الفرضية

التي تعاني منيا مراكز األرشيف مما سمعد عمى تطور مختمف العمميات. وذلك من 

 التكنولوجية التي أحدثت تغيرات وتحوالت في العممية األرشيفية.خالل 

 

 

                                                           
 .75. ص. 3004، 67جواىر، محمد الزيد. فرضيات البحث العممي واختبارىا. مجمة العربي. ع   1
.56.ص.3008رحيم، يونس. مقدمة في منيج البحث العممي. عمان; دار الدجمة لمنشر والتوزيع،  

2
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 أهمية الدراسة: 1.1

 تكمن أىمية دراستنا من خالل النقاط التالية;

 .تطوير دور التقنيات الحديثة المختمفة في األرشيف 

 .معرفة أىم التطبيقات المتواجدة عمى مستوى مصالح األرشيف 

  نظام الكتروني. إلىالتحول من النظام الورقي التقميدي 

  التقنية في مصمحة أرشيف والية مستغانم. التكنولوجيةأىم التحوالت 

 .التحوالت التي تواجييا مصالح األرشيف في ظل التطورات التكنولوجية 

 أهداف الدراسة: 1.1

 تيدف دراستنا جممة من األىداف أىميا;

 عمى التقنيات التكنولوجية الحديثة في مراكز األرشيف. التعرف 

  العمميات األرشيفية. إدارةالتعرف عمى مدى فاعمية ىذه التطبيقات في 

  العمل عمى معرفة أىم التحوالت التكنولوجيا المعتمدة في مصمحة أرشيف والية

 مستغانم.

 .تحديد دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير العمميات األرشيفية 

 .الدور الذي تمعبو التطبيقات والتقنيات المستخدمة في مجال تطبيق األرشيف 

  أي مدى تعتمد مصمحة األرشيف والية مستغانم عمى التقنيات الحديثة. إلىمعرفة 
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 :الموضوع اختيارأسباب  1.1

 :األسباب الموضوعية 

 إبراز الدور الذي تمعبو تكنولوجيا المعمومات في األرشيف. -

 التكنولوجية الحديثة وما أحدثتو من تحوالت وتغيرات في مصالح األرشيفية.التطورات  -

 تكنولوجيا المعمومات في األرشيف. استخداماتأىم  -

 مصمحة أرشيف والية مستعانم عمى أىم التقنيات الحديثة. اعتماد -

 الذاتية: األسباب 

 مجال األرشيف. التكنولوجية فيالحاجة إلى معرفة أىم التحوالت  -

 .يف وعالقتو  بتكنولوجيا المعموماتباألرش االىتمام -

 التعرف عمى التطورات التي أحدثتيا تكنولوجيا عمى األرشيف. -

 الميل والرغبة في التعرف عمى أحدث التقنيات والتطبيقات المستخدمة في األرشيف. -

 السابقة: الدراسات 1.1

في عمم المكتبات والمعمومات،تخصص نظم المعمومات  مذكرة ماستر : 01الدراسة     

التكنولوجية الحديثة والتوثيق.بعنوان واقع األرشيف في ظل التطورات التكنولوجية 
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 عدة بن عطية محمد وشاشو إبراىيم سنة  لطمبانالحديثة;دراسة ميدانية أرشيف والية وىران،

 اإلطارلتمييدي يضمن بجامعة مستغانم،حيث تطرقا فييا إلى الفصل ا 2017-2018

 العام لمدراسة،باإلضافة إلى تناوليم فصمين;

الفصل األول يتضمن األرشيف مفيومو وتاريخو،أما الفصل الثاني يتضمن األرشيف والثورة 

 األرشيفالتقنيات الحديثة في مجال  استخداماتالتكنولوجية الحديثة التي تناولت فيو أىم 

،أما الفصل التطبيقي فكان تحت عنوان دراسة وضعية فاألرشيعمى  وتأثيرات التكنولوجية

 مصمحة أرشيف والية وىران.

كانت مذكرة ماستر بعنوان تطبيقات التكنولوجيا المعمومات وتأثيرىا في : 02الدراسة     

سعد فاطمة و ولد  لطالبتاندراسة ميدانية لمصمحة أرشيف والية مستغانم. مجال األرشيف;

بجامعة مستغانم.حيت تناولت ىذه الدراسة أربع  2018-2017حفيظة سنةبغداد 

فصول.الفصل األول المتعمق فاإلطار المنيجي لمدراسة،أما الفصل الثاني وتمحور حول 

 حول تأثيروأنوع،أما الفصل الثالث تمحور  تعار يفمن  األرشيفيةاألرشيف والوثيقة 

أما الفصل الرابع واألخير فتناول الدراسة تكنولوجيا المعمومات عمى تسيير الوثائق األرشيفية، 

 والخروج بنتائج حول ىذه الدراسة. الميدانية

مذكرة ماستر في عمم المكتبات،تخصص نظم المعمومات التكنولوجية  :31 الدراسة     

الحديثة والتوثيق،بعنوان إسيام تكنولوجيا المعمومات في أمن األرشيف; دراسة حالة أرشيف 

بوالية مستغانم.حيث  2017-2016ن إعداد الطالبة ميمودي كية سنة والية مستغاتم.م
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لى فصمين; الفصل األول  تطرقت الطالبة في دراستيا إلى الجانب المنيجي العام لمدراسة وا 

تناولت فيو األرشيف مفيومو،خصائصو،وأنواعو،أما الفصل الثاني فتناولت فيو األرشيف 

 التطبيقي المجرى في مصمحة أرشيف والية مستغانم. اإلطار وأخيراوتكنولوجية المعمومات،

 صعوبات الدراسة: 1.1

 من المشكالت والصعوبات التي واجيتنا في بحثنا منيا;

 .الوقت غي الكافي إلعدادنا لممذكرة 

  جامعات واليتنا. مكتباتنقص المراجع المتعمقة بدراستنا وعدم تواجدىا في 

 إجراءات الدراسة الميدانية: .1

 الدراسة:منهج  1.1

  :ىو مجيود لبموغ غاية، وىو طريقة نصل من خالليا إلى نتيجة تعريف المنهج

في  معينة. كما أنو ىو مجموع المراحل أو الخطوات التي تتبع من طرف الباحث

 .1دراسة موضوع ما أو ظاىرة من الظواىر

راستنا وما في دراستنا عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يتماشى مع د اعتمدنالقد      

عمى وصف الظاىرة وتحميميا،وذلك لموصول إلى  واعتمادهيوفره من أدوات لجمع المعمومات 

 نتائج الدراسة.

                                                           
 .203.ص.  3،3009بحوت، ادريس. مفيوم المناىج ومكوناتو. مجمة عموم التربية. ع   1
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 تجميع البيانات:أدوات  1.1

 :تعد المقابمة أداة فعالة في حاالت معينة مثل أن يكون المبحوثون من  المقابمة

ال في ىو الح جابتيم بأنفسيم،كمااألطفال أو الكبار األميين ال يستطيعون كتابة إ

 .1االستبانة

 .2والشخص المبحوث بيدف الوصول إلى نتائج عممية الباحثوىي محادثة موجية بين 

في دراستنا ىذه عمى أداة المقابمة، بحيث أجرينا مقابمتنا مع رئيسة مصمحة أرشيف  واعتمدنا

 والية مستغانم.

 :ة بجمع البيانات والمعمومات،فيي عبارة عن قتعد أحد الوسائل المتعم المالحظة

 .3تفاعل وتبادل البيانات بين الباحث والمبحوث

مباشرة داخل مصمحة  كانت المالحظةفي دراستنا عمى أداة المالحظة،بحيث  اعتمدناولقد 

 أرشيف والية مستغانم.

 

 

                                                           
. ص. :300ربحي عميان، مصطفى. طرق جمع البيانات والمعمومات ألغراض البخث العممي. عمان; دار الصفاء،   1
88. 
 .66.ص.:300، 26. مجمة بابل. ع وأدوات البحث العممي التربويالمرشدي، عماد حسين. وسائل   2
 .208. ص. :300الدعياج، ابراىين بن عبد العزيز. مناىج وطرق البحث العممي. عمان; دار الصفاء لمنشر،   3
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 حدود الدراسة الميدانية: 1.1

 وتتمثل في مجموعة من الحدود ومنيا;

في موضوع دراستنا حول التحوالت التكنولوجية في  والمتمثمة الحدود الموضوعية: 

 ،في مصمحة أرشيف والية مستغانم.إدارة العمميات األرشيفية بالجزائر

والمتمثمة في مكان دراستنا الميدانية في مصمحة  الحدود الجغرافية >المكانية<: 

 أرشيف والية مستغانم.

والمتمثمة في جميع العاممين والموظفين بمصمحة أرشيف والية  الحدود البشرية: 

 المتخصصين. اإلداريينأو رئيسة المصمحة،وحتى العاممين  بالمسئولةمستغانم،بدءا 

لدراستنا التي أجريناىا في مصمحة أرشيف  الزمنيةوالمتمثمة في المدة  :الزمنيةالحدود  

. :302حتى شير ماي :302شير أفريل  أواخرابتداء من غانم،وكانت والية مست

 كانت في نفس الوقت الذي أجرينا فيو الدراسة.المقابمة ف أما

 عينة الدراسة: 1.1

 رة مع رئيسة مصمحة والية مستغانم، اذ تمثمت مباشقصديولقد كانت عينة دراستنا 
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 الدراسة: مصطمحات 1.1

المنتجة عن أي شخص طبيعي كان أو معنوي في إطار  الوثائقىل كل  األرشيف:* 

النشاط رسمي،بغض النظر عن شكل الوثائق أو سندىا المادي.وتحفظ قصد الرجوع إلييا 

 عند الحاجة إلى ذلك.

وىي كل ماإستخدمو وما يمكن أن يستخدمو اإلنسان في معالجة  :تكنولوجيا المعمومات* 

والبث والتنظيم  واالستنساخمل المعالجة، التسجيل المعمومات،من أدوات وأجيزة ومعدات.وتش

 .واالسترجاع

وتعرف كذلك ىي البحث عن أفضل الوسائل لتسييل الحصول عن المعمومات 

 بسرعة وفعالية. لطمبيياوتبادليا،وجعميا متاحة 

دخال الممفات التقميدية إلى الوسائط  األرشيف اإللكتروني:*  ىو عبارة عن عممية نقل وا 

يمكن  تخزينيا لفترات طويمة،مثل الشرائط الممغنطة أو األقراص  بحيثلمحواسيب، المختمفة

الضوئية.بحيث تستعمل كذلك كأداة مساندة إذا فقدت الممفات األصمية من وسائط التخزين 

 الورقية أو التقميدية.

ىي شكل من أشكال التوثيق اإللكتروني، حيث يتم عن طريقيا تحويل المواد  ة:نالرقم* 

 المعموماتية من شكميا التقميدي إلى الشكل الرقمي.



 اإلطار المنهجي                                                                                             
 

 14 

ىي جمع و معالجة و تشغيل البيانات المستخدمة في ذلك الحاسب بكيانيا  النظم اآللية:* 

الذي يعالج البيانات وتحويميا  اآللي وكيانيا البرمجي،لذا فالنظام اآللي لممعمومات ىو النظام

 إلى معمومات.

 



 

 

  
  :األولالفصل 

  املعلومات اتكنولوجياألرشيف و 
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  :تمهید 

إذ یعتبر ذاكرتها األولى  یتسم األرشیف بمكانة قیمة وهامة في حیاة الشعوب و األمم ،     

التي تعكس نجاحاتها ، وكانت البدایة األولى للوثیقة األرشیفیة بشكلها التقلیدي بحیث كانت 

الخ                                            ......تتعرض لعوامل سلبیة على طول حیاتها من رطوبة وحشرات ودرجة الحرارة 

دیثة وتحول الوثیقة األرشیفیة التقلیدیة الورقیة إلى الوثیقة ومن هذا ظهرت التكنولوجیا الح

.                             األرشیفیة االلكترونیة ، وهذا ما أدى إلى ظهور أسالیب أخرى لحفظ وتخزین المعلومات

فهذه التكنولوجیا المعلومات أصبحت في انتشار واسع في مجال األرشیف وهذا نتیجة لسرعة 

                                      . تطورها

  .األرشیف: البحث األول

  .تعریف األرشیف. 1 

ة، وكانت تعني مكان إقامة األرشیف كلمة مشتقة من اللغة الیونانی :التعریف اللغوي 1.1

 انتقلتثم  ،Archivum حیث دخلت الكلمة إلى اللغة الالتینیة .مكتب العامالأو  القاضي

یعبر اإلنجلیز  وقد ,Archivesفصارت باإلنجلیزیة األوروبیة الحدیثة،اللغات  إلى هامن

في جمیع اللغات  استعملتثم  Archives ، وبالفرنسیةPublic Record مصطلحب

  .1ومنها أیضا العربیة العالم،

                                                             

.16. ص. 2017والنشر،دار الوفاء لدنیا الطباعة : إسكندریة. أنظمة األرشفة. الصرفي،محمد. كامل،أسامة  1  
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التي تتصل بدائرة من الدوائر، وفي  أرخیون أو أرشیون اإلغریقیةـــــ وهي مشتقة من الكلمة 

  .1األصل كانت تطلق على السجالت الحكومیة و وثائقها

ــــ  على اإلدارة أو الهیئة القائمة على  كما تطلقحیث أن كلمة األرشیف تطلق على الوثائق ــــ

  .2على األرشیف اإلشرافعملیات 

على  ، وتطلقالتي تحفظ فیه الوثائق المبنىكما یطلق أیضا على المبنى أو جزء من      

 . 3>مستودع<مخزن األرشیف

  :االصطالحيالتعریف  2.1

  .اصطالحیة حول مصطلح األرشیف  یفتعار لقد وردت عدة   

فهو عبارة عن محفوظات مؤسسات الدولة والتي تنتقي الحاجة إلى الرجوع إلیها داخل        

في  استعمالهافي مؤسسة وثائقیة لغرض  لتحفظ واختیارهاتقییمها  ، بعدمؤسساتها األم

  .4أغراض البحث

  :في األرشیف مجموعة من التعاریف منها واالختصاصینوقد عرف بعض الخبراء 
                                                             

لنیل شهادة ماستر في  .مصلحة األرشیف والیة غلیزان: االطالع على األرشیف. بن جودة، حنان ؛بن العربي، فاطیمة  1
  . 22. ص. 2016 -2015تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق، علم المكتبات والمعلومات،

جمعیة المكتبات : عمان. الفهرسة، التصنیف، التوثیق، التكشیف، األرشیف: المعالجة الفنیة للمعلومات. العمد، هاني 2
  .266. ص. 1985األردنیة،

دار الثقافة للطباعة : القاهرة. عربي، فرنسي، انجلیزي: قاموس مصطلحات  الوثائق األرشیفیة .علي میالد، سلوى 3
  .09. ص. 1982والنشر،

. دراسة تطبیقیة على دار المحفوظات التاریخیة: دور األرشیف في النظام الوطني للمعلومات. الطاهر عربي، محمد  4
  .36. ص. 2010دار الكتب الوطنیة، : لیبیا
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  عرف األرشیف على أنه كل األوراق والوثائق الناتجة عن نشاط جماعي أو :شارل سامران

وشرط أن یكون قد أحسن  فردي بشرط أن یكون قد نظمت لیسهل الرجوع إلیها في البحث ،

  .1حفظها داخل منظمة أو هیئة واحدة

عرف األرشیف على انه القسم المتخصص من الوثائق التي عبرت الفترة الجاریة وقد  :كوك 

  .2استعمالهامع اعتبار اإلفادة من  واختیرتقومت 

على أنه عبارة عن الوثائق تكون جزءا من المعامالت  األرشیف عرف :كسوننج

  .الرسمیة،والتي تحفظ للرجوع إلیها بطریقة رسمیة عند الحاجة لذلك

هو الوثائق المختلفة التي  ، األرشیفوهو أحد علماء األرشیف في فرنسا جريكما عرف 

  .3تهتم الدولة أو إحدى الهیئات أو أحد األفراد

تعرف األرشیف على أنه الوثائق غیر الجاریة للمنظمة أو  :كییناألمری األرشیفیینجمعیة 

المؤسسة،والتي حفظت بسبب قیمتها الدائمة،وهذه الوثائق تمثل نشاط المؤسسة،فقد أنشئت 

  .بنظام بغرض معین وشكل معین

في تعریفها لألرشیف إلى أن المصطلح یطلق على كیان المنظم  :دائرة المعارف البریطانیة

أو سلمتها هیئة عامة أو شبه عامة أو خاصة في أثناء قیامها بأداء  أنتجتهامن الوثائق التي 
                                                             

مذكرة ماجیستر في علم المكتبات والعلوم . والیة تلمسان: تسییر أرصدة المصالح الوالئیة لألرشیف .شعیب، حاج  1
  .22. ص. 2011-2010جامعة وهران،  :الوثائقیة

  .05. ص. 1987دار الثقافة للنشر والتوزیع؛: القاهرة. مقدمة في تاریخ األرشیف و وحداته. إبراهیم السید، محمد 2
دارته،القاهرة: األرشیف. علي میالد، سلوى  .03. ص.1986دار الثقافة للنشر والطباعة؛ : ماهیته وإ 3 
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بواسطة خلفائها الشرعیون أو في مستودعات المخول لها  أووحفظت بواسطتها .أعمالها

  .1سلطة الحفظ

ح األرشیف بأنه الهیئة التي تتولى مهمة حفظ الوثائق ویمكن القول أن مصطل       

والسجالت والقیود والمدونات بصورة منظمة،إن كانت صادرة عن مؤسسة عامة أو شبه 

  .2عامة،سواء أكانت دائرة أعمال أم هیئة خاصة

  : التعریف القانوني3.1 .

على  )3(في المادة الثالثة 1988جانفي  26القانون الجزائري المؤرخ في  یعرف       

أن یتكون األرشیف بمقتضى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجة أو المستلمة أو الدولة 

 أووالمعنویین سواء من القانون العام  الطبیعییناألشخاص  أوأو الجماعات المحلیة 

مالكها أو  سواء كانت محفوظة من.ممارسة نشاطها معروفة بفوائدها وقیمتها أثناءالخاص،

  .3المختصة األرشیفحائزها أو نقلت إلى مؤسسة 

عبارة عن وثائق تتضمن أخبارا مهما كان تاریخها  األرشیفیةالوثیقة  2المادة وحسب تعریف 

كان أو معنویا،أو أي  طبیعیاأي شخص  استلمهاأنتجها أو  أو شكلها أو وعائها المادي،

  .هیئة عمومیة كانت أثناء ممارسة نشاطها أومصلحة 
                                                             

. 2015دار الثقافة العامیة؛ أكتوبر : اإلسكندریة. مدخل إلى دراسة علوم الوثائق واألرشیف. سمیر، محمود سرى تفیدة 1
  .153. ص

الهیئة العامة لمكتبة  : اإلسكندریة.تاریخه، أصنافه،إدارته: األرشیف.مالك،محمد محجوب. عبود سالم، األلوس 2
   .03.ص.1979،.اإلسكندریة

.139.ص.1988، 4المتعلق باألرشیف الوطني، ع. 1988المؤرخ في  88/09القانون رقم.الرسمیة الجریدة  3 
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عرف األرشیف أنه مجموعة من الوثائق المعروفة بفوائدها وقیمتها،سواء كانت محفوظة فی

  .1مؤسسة األرشیف المختصة إلىلدى مالكها أو نقلت 

جدول األتي نبین كیفیة كتابة  كلمة  من خالللألرشیف عدة ألفاظ تختلف في الكتابة،

 .و ولفظها بالالتینیة أرشیف بالعربیة

  اللغة  الكلمة باالتیني  لفظها بالعربیة

  االنجلیزیة  Archives  أركایفز

  الفرنسیة  Archives  أرشیف

  األلمانیة  Archiv  أرشیف

  االسبانیة  Archivos  )أرشیفوس(أرخیفوس 

  االیطالیة  Archivi  أرشیفي

  السویدیة Arkiv  أركیف

  الدنمركیة Arkiv  أركیف

  النرویجیة  Arkiv  أركیف

  البرتغالیة  Arquivo  )أرخیفو(أرشیفو

  البولندیة  Archivov  أرشیفوف

  الرومانیة  Archivelor  أرشیفلور

                                                             

.24.الخاص بتسییر وثائق األرشیف ص  03منشور رقم   1 
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  التركیة الحدیثة  Arsiv  أرشیف

  األندونوسیة  Arsip  أرشیب

 .1مقاربة للفظة أرشیف باللغات العالمیة وكتابتها ولفظها بالعربیة :01رقم جدول

 :األرشیفتاریخ تطور 2. 

ونظرا لتطوره فقد تطورت هذه  ،اإلنسانعملیة االتصال نشأت مع ظهور  إن     

حاول قدر المستطاع استعمال أبسط األشیاء لكي  اإلنساننجد  األولىالعملیة،فمنذ البدایات 

النقش والحفر  إلىوبعدها توصل  ،واإلیماءات واإلشاراتالنار  فاستعمل .باآلخرینیتصل 

  . 2جدران الكهوفو  عدیدة من محیطه كالحجارةى أشیاء عل

 :القدیمفي العصر 1.2 

م  وكانت تمثل مذكرات .ق 3200 للمسماریین فيكانت أول صفائح صنعت هي       

حیث یمثل قانون حمو رابي إحدى .األغناموعدد رؤوس  المحاصیلتساعد على تسجیل أرقام 

من األوعیة القدیمة التي  أیضاوكان الجلد  .م1902أقدم وأشهر األرشیفات المكتشفة سنة 

م ،فإن .ق2750-2900أو المملكة الرابعة المصریة بین  اإلمارةمنذ  استعمالهابدأ 

المنظمة الوحیدة كانت تحفظ في أصول قوانین،كما سجلت  الفترة الممتدة مابین  األرشیفات

                                                             
دراسة لواقع الوزارات والمؤسسات شبه : األرشفة االلكترونیة في المملكة العربیة السعودیة . الغرابي، أحمد بن عبداهللا  1

   .48.ص.2008،]ن.د: [الریاض الحكومیة،
دراسة میدانیة بمصلحة أرشیف نیابة : وضعیة تسییر األرشیف في الوسط األكادیمي. بن عیسى،رشیدة ؛مرج، صلیحة 2 

   .22. ص.2017ــ 2016توثیق،لنیل شهادة ماستر، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة وال .البیداغوجیا مستغانم
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 الدبلوماسیةالعقود  علیهاصفائح نحاسیة  والتي تسجل  استعمالم وبعد .ق 100

  .1اللوائح قشور الفلبین -الشمعیة األلواح أیضاالقضائیة،ثم استعملت  والمجموعات

 :في العصر الوسیط2.2 

وقد اقتصرت دور مراكز األرشیف على حفظ الحجج والمستندات الخاصة لحقوق األسر      

تمتلكها شخصیات ،حیث أن هذه الوثائق كانت وامتیازاتهموالعائالت اإلقطاعیة والملوك 

  .الهامة كالوزراء والسفراء،ألن الدولة لم تكن تحتفظ لهذه الوثائق

وكان ذلك على .وتعتبر إسبانیا الدولة األولى التي جمعت الوثائق الحكومیة في مركز واحد

  1545.    سنة" شاركت"ید 

 archivumاسم  وأصبح یحمل 1611وفي إیطالیا تأسس أرشیف المركزي بروما سنة 
2secret un vaticanum. 

  :في العصر الحدیث3.2 

الورق في عصر الحدیث خاصة مع انتشار الصناعة في كل أنحاء  استعمال استمر    

مادة هشة سهلة التمزق والضیاع من طرف بعض  اعتبارهثمنها بالرغم من  وانخفاض العالم،

                                                             
مذكرة لنیل شهادة ماستر  .أرشیف متحف أمد زبانة بوهران: ارة األرشیف في المؤسسات الثقافیة الجزائریةإد. إبراهیم، زهیة 1

  .45. ص. 2017- 2016في علم المكتبات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة والتوثیق،
لنیل   مذكرة.رشیفي البلدیات والیة مستغانمدراسة میدانیة أل: المهنة األرشیفیة بین النظري والتطبیقي.غوار، محمد األمین2

ــ  2015شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق،
 .13.ص.2016
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بظهور  وبعد ذلك.الطباعةالجهات،ومن طرف جمیع المؤسسات واإلدارات،خاصة مع ظهور 

الورق وتضاعفت عدة  إنتاجوتزایدت وتیرة .فالمنظمات والهیئات وانتشارها ةآالت الكتابة الراقئ

  .1في كافة المجاالت وجمع النشاطات واستعمالهامرات بظهور تكنولوجیا األعالم اآللي،

  :أنواع األرشیف3. 

  :وتنقسم إلى مجموعة أقسام ومنها، األرشیفویقصد بها التصنیفات التي یخضع لها     

  :حسب شكل الوعاء1.3 

عرفت األسالیب والوسائل التي عرفها اإلنسان في حفظ المعلومات وتدوین أفكاره عدة      

من األلواح الطینیة،ثم الورق بعد ذلك، ولعل  انطالقا.تطورات عبر مختلف الحقب الزمنیة

  .الطباعة اختراعأهم هذه التطورات 

نصف الثاني من القرن العشرین الذي عرف ظهور النهضة الصناعیة ومع مطلع 

  :مما شكل ظهور أشكال المخططات اكتشافات وما صاحبهاوالتكنولوجیة 

سواء كان على الورق أو .في أي نوع من أنواع األدبهو المكتوب بالید  :المخطوط1.1.3 

  .مادة أخرى كالجلود واأللواح الطینیة القدیمة والحجارة وغیرها أیة

                                                             
بالغرب دراسة میدانیة : دراسة میدانیة بالغرب الجزائري: األرشیف ومهنة األرشیفي في الجزائر. ختیر، فوزیة فاطمة  1

  .55ص.2015-2014لوم الوثائقیة،مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في علم المكتبات والع .الجزائري
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یقصد بالوثائق المطبوعة تلك الوثائق التي أنجزت عن طریق  :الوثائق المطبوعة2.1.3 

الوثائق  وأصبحت.،أو عن طریق الحاسوب مثل الوثائق اإلداریةمختلف آالت الطبع استخدام

ن المصادر التاریخیة یعتمد علیها الباحثون المطبوعة مع مرور الوقت مصدرا أساسیا م

  .عبر الفترات الزمنیة المختلفة اإلنسانوالمؤرخون في دراسة الحضارات التي عرفها 

هي عبارة عن أسلوب تعامل تقني حدیث مع مصادر  :الفیلمیةالمصغرات 3.1.3 

خاصة بمساحة  أفالماالمعلومات، یعتمد على تسجیل العدید من مصادر المعلومات على 

صغیرة جدا وحفظها في أماكن صغیرة واسترجاعها بسرعة عند الضرورة، ویمكن خزنها من 

التصویر النسخ األصلیة من  إمكانیة إلىالتي تستند أساسا  الفیلمیةخالل هذه المصغرات 

رجاعهاالوثائق على أفالم مصغرة    .1بتصغیرها أو تكبیرها حجمها الطبیعي إلى وإ

تعتبر التسجیالت الصوتیة مادة أرشیفیة ألنها تمثل وثائق ناطقة  :األرشیف المصور4.1.3 

نابعة من الواقع الحي للسیاسیین والعلماء، كما أن األفالم الوثائقیة تصور حوادث حیة ذات 

كما تلعب المصغرات الفیلمیة . أهمیة تاریخیة علمیة وخاصة، وهي ذات مقاسات مختلفة

  .للحفاظ على الثورة األرشیفیة وكذا أفالم الفیدیودورا فعاال وشاهدا 

إلكترونیة هو عبارة عن سلسلة من الرموز مسجلة على أوعیة  :األرشیف االلكتروني5.1.3 

ا یهي تختلف جذر ف ، لذلكمنها واالستفادةتكنولوجیة لقراءتها  الوسائل إلىاللجوء  مما یستلزم

                                                             
لنیل شهادة ماستر  مذكرة. مصلحة أرشیف مدینة معسكر :مصالح األرشیف في الجزائر.غراب،حیاة؛ زروقي،منصوریة  1

  .07.ص.2016-2015دیثة والتوثیق،في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الح
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والمیزة .فورا ودون تجهیزات خاصةلالستغالل  قابلةوي معلومات التي تح الورقیة عن الوثائق

، التي یتسم بها هذا النوع هو السرعة في النسخ والتعدیل والتبادل من خالل البرید االلكتروني

لى   .غیر ذلك من الوسائل التي تساعد في عملیة التبادل السریع وإ

 أوعیةمن  ةفئتعتبر الوثائق السمعیة البصریة  :األرشیف السمعي البصري6.1.3 

كالهما، وذلك عن  أوالصورة المتحركة  أوالمعلومات غیر التقلیدیة تقوم بتسجیل الصوت 

وتصنع لمقاسات وسرعات متفاوتة، تأخذ عدة أشكال،كل شكل .طریق التكنولوجیة المالئم

 إست خدماتنذكر من أهمها وأشهرها الشریط والقرص االسطوانة، لها .یختلف عن األخر

  .1غراض البحث أو الترفیه أو التسلیةمتعددة إما أل

  :حسب الملكیة 2.3

  : وینقسم إلى قسمین

من طرف منظمة أو  والمحفوظةهي الوثائق المنتجة  :العمومياألرشیف العام و  1.2.3

  .ةعمومیأي مؤسسة  أوالدولة والجماعات المحلیة  إلىأي أنه ینتمي  .هیئة عمومیة

الخاص على الوثائق الصادرة عن األفراد یشمل األرشیف  :األرشیف الخاص 2.2.3

  .والجماعات كالهیئات والمنظمات

                                                             
كرة ذم .دراسة میدانیة بمصلحة األرشیف جامعة منتوري بقسنطینة: واقع أرشیف الجامعة الجزائریة. عسكري، فاهیمة  1

  .55. ص.2010 -2009لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات ووالتوثیق، 
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هذه  الوثائقوصفة شبه الرسمیة  .یها أحیانا الوثائق شبه الرسمیةیطلق علواالتجاهات 

  .1الجهات جاءت نتیجة لموافقات الجهات الحكومیة بممارسة هذه الجهات لنشاطها

یتكون األرشیف الخاص من ): 12(في مادته الثانیة عشر 88-09ویعرف القانون الجزائري 

  .2العمومیة المنظمات غیر أوالعائالت أو المؤسسات  أوالتي یحوزها األشخاص  الوثائق

  :حسب عمر الوثیقة 3.3

غایة تحدید المصیر النهائي له،أما  إلىیمر األرشیف بمراحل في دورة حیاته من نشأته      

  :حیث یمر بثالثة مراحل أساسیة لحیاة الوثیقة وهي كاآلتي.الحفظ النهائي أوبالحذف 

الجاري أو أرشیف الجیل  أوویسمى أیضا األرشیف الحي  :أرشیف العمر األول 1.3.3

المنتجة یومیا أو ذات الصیاغة الحدیثة العهد في مختلف الهیئات  الوثائقوهي  ول،األ

  .3تستعملها وتطالعها یومیا عند الحاجةوالمؤسسات،والتي مازالت مصالحها 

ویسمى أیضا األرشیف الوسیط، ویتكون من مجموعة الملفات  :أرشیف العمر الثاني 2.3.3

ویتم حفظ هذه الوثائق في مراكز الحفظ  قیمة األولیة إلى قیمة ثانویة،لدیها ال التي تحولت،

                                                             
لنیل شهادة ماستر في  مذكرة.مصلحة أرشیف لوالیة غلیزان:ئرإدارة الوثائق األرشیفیة بالجزا.لصیدة، حوریة ؛بةشراطي،حبی 1

  .29.ص .2016 -2015علم المكتبات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق،
  .52. ص. 1993الدار المصریة اللبنانیة،: القاهرة. وثائق اإلداریة بین النظري والتطبیق. الخولي، جمال  2
 .دراسة میدانیة بمدیریة األشغال العمومیة بباتنة: مكانة األرشیف في المؤسسات واإلدارات العمومیة. صاالحزروالي،  3

  .29.ص. 2010 – 2009مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات ، تخصص تقنیات أرشیفیة،
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أكبر مصدر انشغال  ما معالجتها على وجه الخصوصالمؤقت، وهي أكثر الوثائق حج

  .1المسیرینبالنسبة 

التي  الوثائقالتاریخي، ویقصد به  األرشیفویسمى أیضا  :أرشیف العمر الثالث 3.3.3 

،وهذا نظرا لألهمیة التاریخیة والعلمیة،وتضم مختلف وثائق الهیئات  الدائمةتأكدت قیمتها 

  .2واألفراد الذین لم یعودوا بحاجة إلیها

  :ویضم مجموعة من األقسام،ونذكر منها :حسب النشاط 4.3

النواحي  وكافةالقطر  افة الوثائق المتعلقة بتاریخك یضم :األرشیف التاریخي 1.4.3

  ،الثقافیة،الفنیة والعسكریة وغیر ذلكاالجتماعیة،االقتصادیةالسیاسیة،

ویضم وثائق وزارات العدل والمحاكم والهیئات التشریعیة  :األرشیف القضائي 2.4.3

یتصل برجال القانون والقضاة وما  قضائیة وكذلك القوانین واألنظمة والمحاكم الخاصة ماوال

  .إلى ذلك

یمكن أن یضم كافة الوثائق التي تتصل بالحركة الثقافیة في  :أرشیف األدب والفنون 3.4.3

البلد ونشاط الجمعیات وللمؤسسات الثقافیة واألدبیة،ووثائق الشخصیات البارزة في میادین 

                                                             
 .دیریة الخدمات الجامعیة بمستغانمأرشیف م: تسییر ومعالجة األرشیف اإلداري في الجزائر. غانمي، سلیمة ؛شعال،مریم 1

 -2015لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق، 
  .26. ص .2016

مذكرة لنیل شهادة  .دراسة میدانیة باالذاعة الوطنیة الجزائریة: المعالجة العلمیة لألرشیف السمعي. لحوى، سنیة وسیلة  2
  .17. ص. 2010 – 2009جامعة منتوري،: ماستر، تخصص علم المكتبات، قسنطینة
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األرشیف الفني فیحتوي على وثائق المؤسسات والدوائر  أما.الثقافة والشعر واألدب والصحافة

والجمعیات والنوادي الفنیة، وتشمل النشاطات الفنیة كالفنون السینما والمسرح والموسیقى 

  .والغناء وغیرها

وثائق والجمعیات والهیئات السیاسیة وال األحزابویضم وثائق  :األرشیف السیاسي 4.4.3

الشخصیة للبارزین في النشاطات السیاسیة،ویمكن أن یضم المعاهدات واالتفاقیات المعقودة 

  .السیاسیة المهمة االجتماعاتمع الدول األجنبیة،ومنه 

ویضم وثائق الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومیة پأنواعها  :األرشیف التجاري 5.4.3

وكذلك الشركات والمصالح التي مارست أو تمارس والجمعیات والمعاهد والهیئات المختلفة،

  .واألنشطة اإلداریة مختلف األعمال

 لطیران والبحریة والحروب،یضم وثائق وزاراه الدفاع وا :العسكري األرشیف 6.4.3

ووثائق المحاكم  العسكریة، واألسرارواألسلحة بأنواعها والتحصینات  الحربیة، واالختراعات

  .یدخل في هذا المجالالعسكریة وغیر ذلك مما 

ویضم هذا األرشیف خرائط الدول واألطالس كافة  :أرشیف الخرائط واألطالس 7.4.3

 واقتصادیةالخاصة بأرضیها ومقاطعاتها ومنها وماله عالقة بالقطر من أمور سیاسة 

.1وجغرافیة وغیر ذلك  

                                                             
 2005،]ت.د: [اإلدارة والتنظیم والحفظ واالستبعاد،الخرطوم: األرشیف والوثائق اإلداریة الحكومیة.عثمان نور، قاسم 1
  .15.ص.
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دیثة التي بطل یضم هذا النوع األختام القدیمة والح :أرشیف األختام والشعارات والنقود 

  .بأنواعها الورقیة منها والمعدنیة وكذلك الشعارات والرموز والنقود استعمالها

ویضم الوثائق الدینیة الصادرة من الوزارات والمؤسسات  :األرشیف الدیني 9.4.3

  .الدینیة والمدارسوالجمعیات والهیئات الدینیة لكافة الطوائف والطرق الصوفیة 

السریة التي تتصل بسالمة أمن البالد  للوثائقویخصص  :األرشیف السري 10.4.3

التي تستوجب  االستثنائیةوسیاستها وال یباح اإلطالع على هذا األرشیف إال في الحاالت 

شراف رئاسة الدولة   .1ذلك ویكون تحت إدارة وإ

  :مبادئ األرشیف 4

  :وهي كاألتي ومراعاتهالألرشیف عدة مبادئ یجب احترامها      

وهو مبدأ أساسي عالمي معترف به، یمثل القاعدة على األرشیف   :الرصید احتراممبدأ  1.4

النظري والتطبیقي،وهو أن یحفظ األرشیف الصادر من نفس الجهة بالترتیب الداخلي المنجز 

الرصید یشمل إذن المصدر والبنیة الداخلیة له  احترامومبدأ  .من طرف الهیئة األصلة له

  .2وهما مفهومان مرتبطان جدا بنفس القاعدة ،>الترتیب الداخلي<

                                                             
لنیل  مذكرة.دراسة میدانیة بمصلحة أرشیف والیة مستغانم: تطبیقتقییم الوثائق األرشیفیة بین النظریة وال. حبیب جالوط، 1

. ص. 2018-2017شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق،
24.  
لنیل شهادة  مذكرة. دراسة تطبیقیة بمكتب أرشیف  الخزینة العمومیة لوالیة تبسة: أرشیف القطاع المالي.حجاب،محمد  2

  .36.ص . 2016 - 2015ماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص تنظیم وتسییر المكتبات ومراكز التوثیق، 
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 ویعني هذا المبدأ المكان التي أتت منه المواد الوثائقیة األرشیفیة، :األصليمبدأ المنشأ  2.4

من الممارسة لیكون الطریقة  األصليالمنشأ  احترامولقد أسس مبدأ  .وینبغي أن یكون مسجال

  .األرشیفیةاألفضل لتحقیق التحكم في المواد 

تباع األسباب التالیة واالعترافویجب الموافقة على المبدأ المنشأ األصلي    :بصحته وإ

 یخدم المبدأ لحمایة الخاصة البرهانیة  إلثبات المواد األرشیفیة.  

  صوابا طبیعیة للمواد التي سوف تطبق علیها اعتبارهیأخذ المبدأ في.  

 یمكن المبدأ من التعامل مع الوثائق المجمعة.  

  المبدأ ترتیب الوثائقیسهل.  

إن تطبیق هذا المبدأ تعترضه  :البنیة الداخلیة لرصید أو السلسلة االحترامتطبیق  3.4

  .1ها بكیفیة مناسبة لما هو موجودمعحاالت على األرشیفي معرفتها حتى یمكنها التعامل 

  

  

  

  

                                                             
دراسة میدانیة مصلحة أرشیف : حفظ الوثائق األرشیفیة التقلیدیة في المصالح الوالئیة . دوار، فاطمة ؛قاني، مختاریة  1

ة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة لنیل شهاد مذكرة. والیة مستغانم
  .75.ص. 2016 - 2015والتوثیق، 
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  :تكنولوجیا المعلومات: الثاني المبحث

  :تعریف تكنولوجیة المعلومات  .1

مصطلحین التكنولوجیا  إلى أوالالمعلومات البد أن نتطرق  تكنولوجیاقبل تعریفنا لمفهوم      

  .والمعلومات

هما  تتكون من مقطعین الكلمة الیونانیة التي إلىتكنولوجیا  لیرجع أص :یاالتكنولوج 1.1

techno والثاني وتعني التشغیل الصناعيLogos  لذا تكون بكلمة  ،أي العلوم أو المنهج

  .1واحدة هي علم التشغیل الصناعي

 هي األدوات أو الوسائل التي تستخدم ألغراض علمیة تطبیقیة والتي یستعین بها     

ظروف  إطاروتلبیة تلك الحاجیات التي تظهر في ،قواه وقدراته إلكمالفي عمله  اإلنسان

  .2االجتماعیة وكذا التاریخیة

تكنولوجیة فكر  إن: ویلخص حسین كامل بهاء الدین رؤیته لمفهوم التكنولوجیة قائال      

  3وحلول للمشكالت قبل أن تكون مجرد اقتناء المعدات وأداء

                                                             
دراسة حالة بمؤسسة : استخدام تكنولوجیة المعلومات وتأثیرها على وظائف المؤسسة. قمودة، وهیبة ؛درب، وردة  1

 إدارةمتطلبات شهادة لیسانس في علوم التسییر،تخصص مذكرة مقدمة الستكمال  .اتصاالت الجزائر وحدة ورقلة
  .03. ص. 2013 – 2012أعمال،

الواقع : مواصفات مؤسسات حفظ األرشیف في الجزائر في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة. عبد الباسط شواو، 2
  .84.ص.دراسة تطبیقیة بمبنى أرشیف والیة سطیف: واألفاق،اقتراحات ونماذج

،  11ع. مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة.تطور مفهوم تكنولوجیة  واستخداماتها في العملیة التعلیمیة. دینال نور زمام،  3
    .165. ص. 2013جوان 
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و  واألدواتوأیضا من یعرفها على أنها مجموعة المعارف والخبرة المتراكمة والمتاحة      

في أداء عمل ما في مجال  اإلنسان یستخدمهاالتي  واإلداریةالوسائل المادیة والتنظیمیة 

  .1الحاجات المادیة و المعنویة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع إلشباعحیاته 

حیث أنها , كثیرا جدا ما نستخدم كلمة المعلومات و نسمع عنها:  المعلومات 2.1     

 نستطیعوالرسمیة منها وغیر الرسمیة و هنا  ,أصبحت جزء مهم من حیاتنا وحركتنا الیومیة

بأنها مجموعة من البیانات و المعطیات المنظمة   Information  أن نعرف المعلومات 

 نىتعطي للقارئ و المستمع و المستفید منها مع بحث, والمنسقة بطریقة مناسبة , بطریقة ما

  .2محدد

لعملیات خاصة بذلك مثل التحلیل  إخضاعهاهي نتائج معالجة البیانات من الخالل    

وكلیات والتركیب  من أجل استخالص ما تتضمنه البیانات من مؤشرات  وعالقات ومقارنات 

وموازنات ومعدالت وغیرها من خالل العملیات الحسابیة المتعلقة بعلم الریاضیات والطرق 

نماذج المحاكاة ، فالمعلومات هي  إقامةوالریاضیة والمنطقیة، أو من خالل  اإلحصائیة

  .3البیانات التي خضعت للمعالجة

                                                             
  .24. ص. 1990دار العربي للنشر،]: م.د[تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال الجماھیري،. محمود، علم الدین  1
. 2013ار رضوان للنشر والتوزیع،د: عمان. مصادر المعلومات التقلیدیة وااللكترونیة تنمیة. علیان، ربحي مصطفى 2

  .40 .ص
  .102.ص. 2004دار صفاء للنشر،: عمان. المكتبات المتخصصة ومراكز المعلومات. علیان، ربحي مصطفى3 
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بشكل أعطى لها معنى بالنسبة  بیانات قد تم معالجتها أنها یعرفهاوهناك من        

 القراراتقیمة حقیقیة أو مدركة بالنسبة لعملیات صنع  إلیها ، وأضفلمستقبلها أو مستخدمیها

  .1المستقبليالحالیة أو 

المعلومات بسبب سرعة تطورها من لقد تعدد مفهوم تكنولوجیا   :تكنولوجیة المعلومات  3.1

جهة والمهام التي تقوم بها من جهة أخرى،ونحولها في مفاصل الحیاة الیومیة من جهة 

تلعب تكنولوجیة دورا حیویا ومهما في  إذثالثة،والسیما في مجال المكتبات ومراكز المعلومات،

وتوسیع األدوات والوسائل الالزمة لتسهیل الحصول  إتاحةنها تعمل على أ إذهذا الجانب،

بیها بسرعة ودقة وفاعلیة لیست لها حدود على المعلومات وتبادلها وجعلها في متناول طال

  . تذكر،والسیما شبكة االنترنت

ر لقد تعددت التعریفات التي تخص تكنولوجیا المعلومات،ومن بین تلك التعریفات نذك       

  : كاألتي

هي البحث على أفضل الوسائل لتسهیل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها متاحة 

  .2لطالبیها بسرعة وفاعلیة

                                                             
دراسة : ات الصغیرة والمتوسطةأثر تكنولوجیة المعلومات واالتصال على التوجهات االستراتیجیة للمؤسس. یزغش،كمیلیا 1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستر في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات . حالة المطاحن الكبرى بجنوب بسكرة
  .69.ص.2009-2008الصغیرة والمتوسطة،

  .56. ص. 2013دار البلدیة،: عمان. تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها. جعفر الطائي، حسن 2
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 والبرمجیات األجهزةعلى أنها منظومة متكاملة من  :عرفها ممدوح عبد الهادي كما        

  .3بفاعلیة وكفاءة المنشودة األهدافتحقیق  إلىوالعملیات التي تؤدي  واإلجراءات

 تكنولوجیافیعرق  المكتبات والمعلومات لمصطلحاتالمعجم الموسوعي أما        

بأنها الحصول على المعلومات الصوتیة والمصورة والرقمیة، والتي تكون في : المعلومات

االلكترونیة  المیكروتولیفة من المعدات  باستخدامنص مدون،وتجهیزها واختزانها وبثها وذلك 

.الحاسبة واالتصالیة عن بعد  

بأنها مجاالت المعرفة العلمیة : فتعرفها  UNESCOالیونسكوفي حین أن منظمة        

المستخدمة في تناول ومعالجة  المعلومات  اإلداریة واألسالیبوالتكنولوجیة والهندسة 

 األمورومشاركتها في  اإلنسانمع  واألجهزة اآللیةوتطبیقاتها،أنها تفاعل الحاسبات 

  .1االجتماعیة واالقتصادیة

وبرامج كي  أجهزةتعتبر تكنولوجیة المعلومات هي تلك الوسائل من ، أخرى وبعبارة       

داخل المؤسسة،أو بین المؤسسات المختلفة شامال ذلك جمیع  تسهل نقل المعلومات وتبادلها

  .    2في الوقت المناسب استخدامهاالمعلومات وتخزینها ومقارنتها وتحلیلها والتخطیط لسهولة 

                                                             
  .95.ص.2005دار أسامة،: األردن. تكنولوجیا المعلومات.، جعفرالجاسم  1
لنیل شهادة  مذكرة. إذاعة مستغانم الجهویة: استعمال تكنولوجیا المعلومات في وسائل اإلعالم. سماعي، بن ذهیبة 2 

. ص. 2016 – 2016، والتوثیقماستر في علم المكتبات والمعلومات، تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة 
24.  
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والطرق المستعملة  في مجال المعلومات  واإلجراءاتأي أنها مجموعة من المعدات   

  .1واالتصال

  :المكونات األساسیة لتكنولوجیا المعلومات  2

  األساسیة المكونات المعلومات البد لنا أن نتناول ابعد أن تعرفنا على مفهوم تكنولوجی       

  : كاألتيحدیدها تالمعلومات والتي تم  جیالتكنولو 

 اإلدخال أنشطةوهي عبارة عن أجهزة مادیة التي تستخدم في  :المكونات المادیة 1.2

 المتنوعة، اإلخراجو  اإلدخالوالتي تحتوي على وحدة المعالجة الحاسوبیة،وأجهزة  واإلخراج

  .المادیة لغرض ربط األجهزة معا األوساطوأجهزة الخزن وكذلك 

مثل  كما تعرف على أنها جمیع األجهزة والمواد المادیة المستخدمة في معالجة المعلومات

  .2قرص مغناطیسي إلىالحاسبات وأوساط البیانات من القوائم الورقیة 

  

  

  

                                                             
دراسة : الوسائل التكنولوجیة في المكتبات الجامعیة وعالقتها بالتحصیل المعرفي لدى الطالب الجامعي .وهیبة بن یطو، 1

في علم   لنیل شهادة ماستر مكرة.میدانیة لطلبة شعبة علم المكتبات والمعلومات جامعة عبد الحمید بن بادیس بمستغانم
  .118.ص. 2018 – 2017وثیق،المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والت

مذكرة  .دور تكنولوجیا المعلومات في تطویر استراتیجیة التسعیر دراسة حالة مؤسسة موبیلیس بالمسیلة .حسیبة مقران،   2
    .18.ص.2015_2014وتسویق، إستراتیجیةلنیل شهادة ماستر في علوم التسییر،تخصص 
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  :ویمكن تحدیدها في     

 .الالزمة لتطویر المنتجوالمكونات وتشمل جمیع العناصر  : Inputsالمدخالت  1.1.2

 أسالیب ،إداریة،تنظیمات أموال مواد وخامات، ،آالتنظریات وبحوث،أهداف،  أفراد،: من

  .وتسهیالت عمل

وهي الطریقة المنهجیة المنظمة التي تعالج بها المدخالت  :  Processeالعملیات 2.1.2

  .لتشكیل منتج

وهي المنتج النهائي في شكل نظام كامل وجاهز  : Outputsالمخرجات  3.1.2

  .1لالستخدام كحلول للمشكالت

تكنولوجیة هائلة في كافة المجاالت  ثورةاالتصاالت  قطاعشهد  :شبكاتاالتصاالت وال 2.2

التي بدورها تستخدم  األعمالظهور نوع جدید من  إلىمن طرف الوسائل االتصال مما أدى 

فیها كافة وسائل تكنولوجیا المعلومات،حیث تتضمن هذه التقنیة تكنولوجیة متعددة ومتنوعة 

  .2وهي تكنولوجیا النقل وتكنولوجیا المواصالت وشبكة االنترنت

                                                             
 .استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التعلیم عن بعد لدى طلبة جامعة التكوین المتواصل بغلیزان .لویزة فاطمي،؛ خیر،محمد  1

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة 
  .82.ص.2016_2015والتوثیق،

 المكتبة المركزیة عبد:ودورها في تفعیل خدمات المكتبات الجامعیة اآللیةالتطبیقات  .خیرة بصحراوي،؛ بن بختي،امال  2
لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات ،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة  مكرة. الحمید ابن بادیس بمستغانم

  .51.ص.2018_2017الحدیثة والتوثیق ،
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هي البرامج المسجلة أو البرامج المالكین أو الحزم البرمجیة، أي أنها برامج  :البرمجیات3.2 

أو  المصنعةحاسوبیة تجهز من قبل مصنعي الحواسیب، أي تعتمد على برمجیات الشبكة 

  : إلى، ویمكن تصنیفها اآلخرینمستخدمین الحاسوب 

وتؤدي والتي یمكن أن تجهز وفق الطلب أو معبأة أصال : برمجیات التطبیقیة  1.3.2

 .أعمال مفیدة في مهمات ألغراض عامة

 لضمنیة لتنظیم النشاطات الداخلیةوتعبر عن اهتماماتنا ا :األنظمةبرمجیات   2.3.2

  .للحاسوب ولعمل البرمجیات التطبیقیة

  برمجیات األغراض العامة  برمجیات التطبیقیة  برمجیات  النظم

 نظم التشغیل -

 لغات البرمجة -

 المترجمات والمفردات -

 إدارة قواعد البیاناتنظم   - 

 نظم االتصاالت -

  مراقبة أداء النظام -

 إدارة الجودة -

 معالجة الحسابات -

 الدراسیة المواد جدولة -

 إدارة مصادر القوى -

 مطالبة التأمین -

  فواتیر الخدمات -

 معالجة الكلمات -

 الجداول االلكترونیة -

 النظم الخبیرة -

 الرسم والصور حزم -

 حزم النشر المكتبیة -

  قواعد البیانات -

 .1أنواع البرمجیات :02جدول رقم

  

                                                             
  .52.ص.المرجع نفسه .خیرة بصحراوي،؛ ختي،امالبن ب 1
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  )قواعد البیانات( :والمعلوماتالبیانات  4.2

وهي مجموعة بیانات .تعبر المعلومات عن بیانات تمت معالجتها لتكون ذات فائدة أكبر

مشغل : مثل خزن البیانات لمرتبطة مع بعضها،أو المعلومات المخزونة على أجهزة ووسائ

  .1المرنة أو األشرطة واألقراصالصلبة للحاسبة  األقراص

غیر  اإلجراءاتتكون  األحیان،وفي بعض األشیاءهي وصف لكیفیة انجاز : اإلجراءات 5.2

  .Onlineمذكورة نتیجة حالة أو ممارسة متعارف علیها،ویمكن أن تكون متاحة على

  : إلىتكنولوجیا المعلومات  إجراءاتویمكن تصنیف     

 یة تشغیل نظام الحاسوب وتطبیقاتهنظریا كیف والتي تصف: التشغیل إجراءات  1.5.2

 وكیفیة تشغیلها

وتصف كیف ومتى تعمل نسخ : حفظ واسترجاع البیانات التي تفقد إجراءات  2.5.2

 .من المعلومات وكیفیة استرجاعها إضافیة

وتصمم لحمایة شبكات االتصاالت البیانات والحواسیب وغیرها : األمنیة  إجراءات  3.5.2

 .المتعمدةمن الحوادث واألضرار 

                                                             

دراسة میدانیة :في المؤسسة االقتصادیة  األداءاثرتكنولوجیا المعلومات واالتصال على  .احمد براهمي،؛ بودیار صهیب، 1 
واالتصال،تخصص اتصال في  اإلعالممذكرة لنیل شهادة ماستر في علوم  .بمؤسسة اتصاالت الجزائر بتبسة

  .36.ص.2017_2016التنظیمات،
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یوضحون احتیاجات المستخدمین  ITوتشرح كیف أن الخبراء :التطویر  إجراءات 4.5.2

  .1وتطویر التطبیقات لمواجهة احتیاجاتهم

یمثل األفراد الجزء الحیوي والمهم في نظام تكنولوجیا :المكونات البشریة  6.2

المختلفة،لذلك فان العناصر البشریة المعلومات،فهم الكوادر المؤهلة والمدربة لتنفیذ النشاطات 

یجب أن تكون ذات مستویات وكفاءات مختلفة حسب طبیعة النظام، ویقصد بهم هم 

داریو قواعد البیانات  .المستخدمون والمبرمجون ومحللي النظم وإ

  

  .2مكونات تكنولوجیا المعلومات والعالقة بینهما: 01رقم شكل                  

  

  

 
                                                             

دار القطوف لنشر :عمان.استخدام تكنولوجیا المعلومات في تمثیل المعرفة:نظام هندسة المعرفة.عبد الكریم الخناق ،سناء  1
  .76.ص._2009والتوزیع،

لتسویق والتوریدات كة العربیة المتحدة لالشر ]:م.د.[إدارة أنظمة تكنولوجیا المعلومات .محمد الفیومي،؛ منعم زمزیر،  2
  .155.ص.2013،

لمكوناتا البرمجیات  

 قاعدة البیانات اإلجراءات الشبكة

 األفراد
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  : تكنولوجیا المعلومات  وظائف. 3

یكون من المفید دائما تجمیع سجالت بالفعالیات  :الحصول على المعلومات1.3 

العملیة تنجز حین یتوقع مستخدم تكنولوجیا المعلومات أن البیانات ستكون  وهذه .والنشاطات

 .مفیدة في وقت الحق

وهي الفعالیة التي أكثر ما ترتبط بالحاسوب،وتتضمن فعالیة المعالجة،وتحلیل :المعالجة2.3 

أما معالجة .وتحویلها إلى معلومات) ر، وسائلأرقام خام، صو (جمیع أنواع البیانات، 

ات فهي مصطلح عام للتعبیر عن أي من فعالیات الحاسوب التي تحول أي نوع من المعلوم

 1.المعلومات إلى نوع أخر

تستخدم تكنولوجیا المعلومات بصورة دائمة لخلق معلومات من  :والتجدیداالستنباط 3.3 

 ، سواءخالل المعالجة، وخلق المعلومات یعني تنظیم البیانات والمعلومات في هیئة مفیدة

 .على شكل أرقام أو نصوص أو أشكال مرئیة

البیانات  علىث یحافظ الحاسوب من خالل خزن المعلومات، حی :التخزین واالسترجاع4.3 

صیغة تأخذ حیزا أقل من مصدرها  إلىوالمعلومات كما یقوم الحاسوب بتحویل البیانات 

 .األصلي

                                                             

 .137.ص.2000دار المناهج، ]:م.د[تكنولوجیا المعلومات .عبد الرزاق السلمي،1 
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 أجل معالجة مستقبلیة أو لنقلهاوضع واستنساخ البیانات أو المعلومات من  واالسترجاع یعني

  .1أخرمستخدم  إلى

،ویقوم أخر إلىالبیانات والمعلومات من موقع  إرسالتعبر هذه العملیة عن : النقل5.3 

  .2مستخدما خطوط الهاتف أخرموقع  إلىبنقل محادثاتنا  الحاسوب

  :المعلومات استخدام تكنولوجیامزایا 4. 

تحقق تكنولوجیا المعلومات مزایاها عدیدة عند استخدامها من قبل المنظمات، ویمكن تحدید 

  :مزایاها في 

حیث ساعدت تكنولوجیا المعلومات على تحقیق تحكم كفء وفعال مما : الموثوقیة1.4 

  .الكونیة في العمل المنافسةساعد في تدعیم 

جراءالشبكات تبادل المعلومات حیث تسهل نظم المعلومات القائمة على  :النقل2.4   وإ

  .تقوم بتدفق المعلومات عبر حدود المنظمات ، والتيالمعامالت العابرة للمنظمة

                                                             

. كلیات جامعة عبد الحمید ابن بادیس بمستغانم :إدارة المكتبات الجامعیة في ظل تكنولوجیا المعلومات .بختة اهللا، عبد 1 
الماستر في علم المكتبات والمعلومات ،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة مذكرة لنیل شهادة 

 .54.ص.2017_2016والتوثیق،
الدار المصریة :المخاطر والتحدیات والتأثیرات االجتماعیة،القاهرة:تكنولوجیا االتصال.درویش اللبان،شریف  2

 .133.ص.2000.اللبنانیة
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زیادة قدرة وسرعة معالجة  إلىحیث أدى استخدام تكنولوجیا المعلومات : المعالجة3.4 

  إلىتقلیل في القیام بالعدید من العملیات وبالتالي  إلىالمعلومات والبیانات،وهذا أدى 

  .تخفیض تكلفتها وزیادة كفاءاتها

ساعدت تكنولوجیا المعلومات على أن تصبح المعلومات االلكترونیة والرقمیة : التخزین4.4 

وأسهل في تخزینها وتلخیصها وتنظیمها  أخر إلىأكثر مرونة وأیسر على نقلها من طرف 

  .بالمقارنة بالمعلومات الورقیة

  .المعلومات بانخفاض التكلفة تكنولوجیاحیث تمتاز  :التكلفةانخفاض 5.4 

وتعني المعالجة والتخزین للوسائط التي یحتویها العرض في سلسلة من األرقام : لرقمیةا6.4 

والمكتبات االلكترونیة  ،الرقمنةالتي تعتمد على مبدأ  جیةsومن المستحدثات التكنولو

  .1والمتاحف االلكترونیة

أهم ایجابیات تكنولوجیا المعلومات حیث تعتمد على عدة ركائز رئیسیة  إلى باإلضافة 

 :تتمثل في 

 حدیث للتعلیم قادر على توفیر جمهرة عریضة ملمة بمتطلبات العصر  نظام

 .ومستویات أعلى أقل عددا ولكن أكثر علما

                                                             
 بعض دوائر:الجماعات المحلیة األرشیفتكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها في مجال .البلعربي،نو ؛ فاطمة الزهراء بركات، 1

تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة  مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم المكتبات والمعلومات، .والیة تیارت
 66..ص.2017_2016والتوثیق،
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  یجادبحث علمي قادر على االبتكار والتجدید وعلى تشخیص المشاكل  وإ

 .الحلول لها

 نظام كفء لنقل المعلومات. 

 1صناعات وأنشطة مساندة.       

 :خالصة     

تطرقنا إلیه في هذا الفصل نستنتج أن األرشیف یعتبر من أهم المصادر من خالل ما      

المعلوماتیة الهامة في حیاتنا مهما اختلف نوعه و صنفه و شكله ، باعتباره األثر الواضح و 

الصریح لنشاطات اإلنسان على مر العصور واألزمنة ، وخاصة عند ظهور تكنولوجیا 

 .ذ میزة عصریة متطورة في مختلف األشكالالحدیثة في مراكز األرشیف جعلته یؤخ

 

                                                             

. دراسة میدانیة بمؤسسة مناجم الجزائریة :الحدیثة ودوروها في تنمیة الموارد البشریة التكنولوجیا .عفیف یوسفي محمد،1 
 .35.ص.2016_2015لنیل شهادة ماستر، مذكرة



 

 

:الثانيالفصل   
التحوالت التكنولوجية يف جمال 

  األرشيف



التحوالت التكنولوجیة في مجال األرشیف:                                           الفصل الثاني   
 

 
44 

    تمهید

تعتبر التكنولوجیا المعلومات احد العلوم العصریة الحدیثة المتطورة التي تم اكتشافها      

. ووضع أصولها مؤخرا، وقد دخلت في كثیر من المجاالت حیاتنا إن لم یكن كلها

االقتصاد والتجارة وغیرها من مختلف الصناعة و اإلنتاج و التسویق و ي فالتكنولوجیا دخلت ف

العلوم حتى أنها دخلت في مجال األرشیف الذي یعتبر عنصرا حساسا ، یقوم الباحثین 

، وهذا ما جاءت به التطبیقات تكنولوجیا إلیه عند الحاجة وبأقل وقت وجهد واألفراد الرجوع

                                                                            .                       المعلومات

من خالل هذا الفصل سنحاول التعرف عن أهم التكنولوجیات وكیف تم إدخالها في مجال و 

  .األرشیف

  .تطور التكنولوجیا المعلومات في مجال األرشیف :المبحث األول

  ":األرشفة االلكترونیة"ول الرقمي حوالمفهوم للتالتطور  .1

لرغبتها في التقدم وتحقیق تنمیة بلدها على  إرادتهاتنهض المجتمعات وتتطور بقوة      

جمیع األصعدة، ومن هذه األصعدة التحول االلكتروني جمیع مؤسساتها ومن ضمنها تحول 

  .1األرشیف االلكتروني إلىاألرشیف الورقي 

                                                             
مجلة العربي .إستراتیجیة التحویل الرقمي للمعلومات وأثرها في تحسین الخدمة المقدمة للمستفیدین.جبوري الخفاجي،حاكم  1

  .218.ص.2،2017،ع14مج .للعلوم االقتصادیة واإلداریة
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، سنبدأ بالتطور التاریخي لألرشفة االلكترونیةتحول األرشفة  الخوض في بیانقبل      

  .الحاسبة االلكترونیة إلىوصوال 

یقوم بحفر الصخور وینقش علیها تاریخه، ومن ثم تعلم  اإلنسانكان  تالبدایاي ف     

وأكل لحومها، ومن ثم بالكتابة  بعد اصطیادها تالحیواناالكتابة على الرقعة باستعمال جلود 

لمرحلة لیجد باالنتصار عند وصوله لهذه ا اإلنسانالورق، شعر  إلىعلى البردي بعد تحویله 

ضاعةسه غارقا في أكوام من الورق، نف   .في هذه األكداس الورقیة للبحثالكثیر من الوقت  وإ

یمكن  ر على الحجر، الأي أن القدماء كانوا یدونون  األحداث التي تحصل في بدایات األم

یضم  فاألرشیأن  إذ في التسعینات، االنترنتالقول بأن مصطلح األرشفة ظهر مع ظهور 

من األحداث  هذاكرتالحاضر بما یحتویه في  ، ویمثل مستقبلها یحتویهتاریخ الشعوب بما 

التي مر بها عبر مختلف العصور واألزمنة، فاألحداث هي التي تضع األرشیف، واألرشیف 

لذا فان العالقة  .یرتب هذه األحداث ویوثقها، ویحفظها من الضیاع بعد مرور من الزمن

بین التاریخ واألرشیف، فال یمكن الحدیث عن التاریخ دون ذكر األرشیف،وال یمكن أن  واحدة

تاریخیة مكتوبة ومخزونة، لذا فاألرشیف هو األساس لتوثیق  إحداثهناك أرشیف دون  یكون

  .1وتسجیل األحداث التاریخیة التي تعیشها الشعوب واألمم

 إلدارةمجموعة نظم بأنه  أو األرشفة االلكترونیة االلكترونيكما یمكننا تعریف األرشیف      

وتحویل بیاناتها بحیث تكون متاحة للمستخدم، الوثائق بحیث نبدأ بالتصویر وفهرسة الوثائق 

                                                             
.219. ص. المرجع نفسه. جبوري الخفاجي،حاكم    1  
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ومن خالل نظم األرشفة . ویمكن استدعاؤها واالطالع علیها وتداولها الكترونیا وبسهولة

  .1االلكترونیة یتم االحتفاظ بالوثائق على شكل ملفات االلكترونیة

الوسائط المختلفة  إلىالملفات التقلیدیة  إدخال ول ویعرف أیضا أنه عملیة نق      

. الشرائط الممغنطة أو األقراص الضوئیة: للحواسیب،بحیث یمكن تخزینها لفترات طویلة مثل

سائط التخزین الورقیة أو ما فقدت الملفات األصلیة و  إذاتستعمل كذلك كأداة مساندة  بحیث

  .2التقلیدیة

وبمفهوم أخر تعتبر األرشفة االلكترونیة هي تلك الوثائق والمستندات تنشأ وتحفظ      

  .3وتخزن الكترونیا بواسطة الحاسوب ومخرجاته من وسائط الكترونیة موثوق بها

بأنها قاعدة  ةااللكترونیالمكتبات والمعلومات األرشفة  مصطلحاتوكذلك یعرف معجم 

مختلفة من المعلومات لتحل  ألوعیةظام األرشیف االلكتروني تقوم بمهام ن الكترونیةبیانات 

  .4محل األرشیف الیدوي

  

                                                             
أرشیف مؤسسة سونا طراك بمصلحة :تصنیف وترتیب أرشیف المؤسسات االقتصادیة.بن توتة، فضیلة.العیدي،فاطمة 1

Gp1_z  مذكرة لنیل شهادة الماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة .ارزیو
  .64.ص.2016_2015والتوثیق،

جامعة منصورة  كلیة اآلداب، .مزایاه،عیوبه متطلباته، :رشیف االلكترونياأل.محمد أبو سالم،محمد مسعود  2
  .07.بمصر،ص

.  80.ص.2016،ینایر16مجلة اعلم علمیة محكمة،ع.األرشیف اإلداري الرقمي أساس اإلدارة االلكترونیة.شعبان،جمال  3  
دارة المستندات.الخولي ،جمال إبراهیم 4  2013ارا لمعرفة الجامعیة لنشر والتوزیع،د:اإلسكندریة.األرشیف االلكتروني وإ
  .97ص.
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 .1مجاالت التطبیق: األرشفة االلكترونیة: 02شكل           

  :آلیات التحول إلى األرشفة االلكترونیة  .2

     :تنقسم مراحل األرشفة االلكترونیة إلى مرحلتین أساسیتین      

  :مرحلة التخطیط لألرشفة االلكترونیة  1.2

  : كاألتيویمكن تقسیمها كذلك إلى مراحل فرعیة وهي 

، ائق المراد إنشاء نسخة رقمیة لهاوتتمثل في حصر الوث :والمسحمرحلة الدراسة  1.1.2

.الخ...الجودة الورقیةو  الحجمو  وأنواعها التي تختلف حسب اللونوتحدید كمیتها وأشكالها   

                                                             
دراسة حاالت المدیریة العامة لألرشیف الوطني بوالیتي :اإلشكالیة والتنفیذ:رقمنة األرشیف في الجزائر.خثیر،فوزیة فاطمة  1

  .105.ص.2018_2017مذكرة ماجستیر،تخصص مانجمنت أنظمة المعلومات،.وهران والجزائر

برید الكتروني 
 فاكس

المعطیات قواعد  

 ملفات مكتبیة

شالنقامجموعات   

 وثائق مرقمنة

وثائق متعددة 
 الوسائط

األرشفة  مواقع الویب
 االلكترونیة
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، وتتمثل في تحدید األولویات وهي بمثابة الجرد الشامل للوثائق :مرحلة التحلیل 2.1.2

عداد قوائم تتضمن البیانات األساسیة ، كتحدید االلكترونیةإلى  لتحویل الوثائق من الورقیة ، وإ

  .الخ......أماكنها وعناوین تواجدها و حفظها ودرجة نشاطها

قواعد زمنیة لمدة  أيوتتمثل في وضع خطة لحفظ الوثائق ، :مرحلة بناء الخطة 3.1.2

الخ ،وكذلك .....ترحیلها أو إتالفهاحفظها وتاریخ وتقریر مصیرها النهائي وتحدید تاریخ 

رموز تصنیفه لها وفهرس یحتوي على مصطلحات  بإسناد أيتحدید نظام لتصنیف الوثائق ، 

  .الستعمالها عند البحث واسترجاع الوثیقة مفتاحیهموحدة ككلمات 

والبرمجیات  اآللیةوتشمل التجهیزات  :الالزممرحلة اختیار البرمجیات والعتاد  4.1.2

وقواعد البیانات الالزمة  ،تروني في الوثائق والنظم الرقمیةرف االلكالمختصة في التص

عدادالبحث  أدواتووضع الحلول المناسبة واختیار    .الخ ....التقاریر المطلوبة وإ

قواعد البیانات التي ستتضمنها حفظ  إعدادوتتمثل في  :قواعد البیانات إعدادمرحلة  5.1.2

       .1ومعالجة الوثائقیة االلكترونیة

  :االلكترونیة  لألرشفةالمرحلة التنفیذیة  2.2

  :مراحل فرعیة وهي  إلىویمكن تقسیمها كذلك    

                                                             
متطلبات نجاح نظام إدارة الوثائق االلكترونیة في الهیئة العامة للتامین والمعاشات .كساب،عزات؛خیر،محمد  1

  111..ص.2008الجامعة اإلسالمیة،:غزة.مذكرة ماجستر في إدارة األعمال.بفلسطین



التحوالت التكنولوجیة في مجال األرشیف:                                           الفصل الثاني   
 

 
49 

المكان المخصص  إلىتواجدها  أوحفظها  أماكنمرحلة تحضیر الوثائق الورقیة من  1.2

  :لتنفیذ المشروع 

  الشكل ، {ویجرى العمل في هذه المرحلة على تجمیع الوثائق حسب تصنیف محدد

  .}الخ...اللون ، الحجم

  نسخ الوثائق القدیمة التي یصعب مسحها ضوئیا أوتصویر. 

 الدبابیس التي تتضمنها الوثائق المراد مسحها ضوئیا إزالة. 

  الخ...مجموعات حسب الحجم ، اللون إلىفصل الوثائق 

  إرجاعهاوضع عالمات على الوثائق لتمییزها وتسهیل. 

 وئي حسب نظام تصنیف معد لها مسبقاترمیز الوثائق المعدة للمسح الض.  

تتم مرحلة المسح الضوئي عبر مسح ضوئي و عبر منظومة  :مرحلة المسح الضوئي 2.2

وذلك لتحویل الوثیقة من الورقة ،الضوء واللون والجودة{قنیات مثل مختصة ،حیث یتم تحدید ت

 .حاسوب ونظام رقمي متكامل أجهزةعلى صورة رقمیة وتخزین الصورة الرقمیة على 

هي مرحلة تتم بتوازي مع التصویر الضوئي ،حیث یتم تدقیق  :مرحلة مراقبة الجودة  2.2

في  أولتحدید النقائص سواء في المحتوى  األصلیةالجودة للوثائق الرقمیة ومقارنتها بالوثیقة 

ذاجودة التصویر،   .1التصویر إعادةتم مالحظة نقص یتم  ما وإ

                                                             
 111..ص.المرجع نقسه.كساب،عزات؛ر،محمدخی  1
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البیانات  للوثائق الرقمیة عبر  بإدخالهي مرحلة تتعلق :الفهرسة والتكشیف  مرحلة 4.2

قاعدة البیانات المنجزة ، وهي عملیة فهرسة مادیة ووصفیة وتكشیف للوثائق ،ویتم االعتماد 

،ویمكن }برمجیات{ على منظومات مختصة  دباالعتما أوعلى مواصفات محددة للغرض، 

  .وبالتالي ربط الوثیقة مع البیانات المتعلقة بهاتكون عبر الرموز المشفرة ، إن

الملفات والوثائق التي  إعادةوتتمثل هذه العملیة في  :أصولها إلىالوثائق  إعادةمرحلة  5.2

التي كانت علیها قبل المسح  أصولهابعضها والى  إلىالمسح الضوئي  كانت في طور

  .تدبیسها بعد فكها من بعضها بإعادةالضوئي ،وذلك 

تتم مرحلة حفظ وتخزین الوثائق في وسائط تخزین مختلفة  :مرحلة الحفظ والتخزین 6.2

الممغنطة والمدمجة ، وكذلك في النظم المركزیة  األقراصمنها ذاكرة الحاسوب نفسه ،ومنها 

 .1وهي طریقة الحفظ االحتیاطي

  :التحول من النظام القدیم إلى النظام الجدیداألساسیة في  تجاهاتال ا. 3

الوثائق في أي منظمة التحول إلى النظام االلكتروني ، فان هناك  دارةإ عندما تقرر     

  :كاألتيأربعة اتجاهات لهذا التحول وهي 

  .ویبدأ بالتوقف عن النظام القدیم ،واستخدام النظام الجدید :التحویل المباشر 1.3

                                                             
.112ص.المرجع نفسه.كساب،عزات؛خیر،محمد  1  
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إلى نظم جزئیة ،ومن تم ویعتمد على تقسیم مكونات النظام الجدید  :التحویل المرحلي 2.3

  .تفعیل األجزاء واحدا بعد األخر

وتتم من خالل عمل النظامین معا ،حتى یثبت النظام الجدید كفاءته  :التحویل المتوازي 3.3

  .،ومن تم توقیف القدیم

داخل  إدارة أوویتم عن طریق تنفیذ النظام وتجریبه في قسم  :التحویل التجریبي 4.3

دارات المنظمة   .المنظمة ،فإذا نجح فیها تم تعمیمه على بقیة أقسام وإ

إن انسب الطرق للتحول من األرشیف التقلیدي إلى األرشیف االلكتروني هي التحول الفوري  

یته ومن ثم كانت المنظمة من الحجم المتوسط أو الصغیر الن النظام سیتم تثب إذا،خاصة 

إلى طریقة التخویل المتوازي التي تضمن عدم توقف العمل  باإلضافة ،حفظ الوثائق بأنواعها

داخل المنظمة أن توجه الیوم یرى إن هناك حاجة ال بقاء على النظم الورقیة و االلكترونیة 

  :معا ،وذلك لعدة أسباب 

 تكلفة عملیة التحویل. 

 مكانیة إتاحتها مستقبال  .صعوبة حمایة درجة الوثوق بالوثائق وإ

  االعتراف بالوثائق االلكترونیة ألسباب قانونیةعدم. 

 1صعوبة كشف االحتیال في النظم االلكترونیة. 

                                                             
مجلة مكتبة الملك .نموذج تطبیقي لالستخدام التقني بجامعة الملك عبد العزیز:األرشفة االلكترونیة.محمد العمودي،هودى  1

  .80_79.ص ص.2009،دیسمبر1،ع16فهد،مج
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 :متطلبات األرشفة االلكترونیة. 4

اة هذه رشفة التقلیدیة إلى األرشفة االلكترونیة یجب مراعلكي تكون عملیة التحول من األ     

  :المتطلبات والتي تشمل على

یجب أن تتوفر كوادر بشریة وفنیة مدربة على استخدام  :مدربةكوادر بشریة وفنیة  1.4

الحاسب اآللي واألجهزة االلكترونیة ووسائل االتصاالت الحدیثة في مجال الوثائق 

  .1واألرشیف

بحیث یحتاج األرشیف االلكتروني إلى عدد من  :زة والمعدات االلكترونیة الحدیثةاألجه 2.4

ء مهامه بجودة كبیرة وسرعة وأدا االتصاالت الحدیثة النجازوسائل األجهزة االلكترونیة و 

الطابعة  ،التلكس ،الفاكس الهاتف، ،الحاسب اآللي:  ومثال لهذه األجهزة والمعدات ،عالیة

  .2،الماسحات الضوئیة ،نظم االتصاالت الصوتیة والمرئیة والمحلیة والعالمیة واالنترنت

اآللي والمعدات االلكترونیة الحدیثة السابقة من تعمل أجهزة الحاسب  :البرمجیات 3.4 

حزمة مایكروسوفت والحزم :خالل حزم برمجیة عدیدة كبرامج التشغیل والتطبیقات مثل

  اإلحصائیة ومعالجات النصوص والصور والوسائط المتعددة ومتصفحات االنترنت

                                                             
  .85.ص.2012الوفاء لطباعة والنشر،]:م.د[األرشیف االلكتروني،.محمد علي،احمد مصطفى 1

  .14.ص.3،2013مجلة التوثیق واألرشیف،ع.تقنیات الحدیثة في مجال التوثیق واألرشفةاستثمار ال.الزیاریة،عبد العزیز  2
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Internet Browser البرید :ثلت االنترنت موقواعد البیانات وبرامج االنترنت وخدما

  .1،وغیرها من البرامج العدیدة والمختلفة FTPوخدمة نفل الملفات Emailااللكتروني 

البد من توفر بیئة وظروف حفظ مناسبة  :یزات واألثاثات والبیئة المناسبةالتجه 4.4

ضاءة وأثاث وتجهیزات ومكاتب تساعد العاملین  لألرشیف االلكتروني من تهویة جیدة وإ

  .الوصول لألهداف المرجوةوالجمهور من 

 ألجل الحفاظ  على الوثائق المؤرشفة من المتطفلین ،البد من توفر :الجانب األمني 5.4

  :مایلي 

  تحدید كلمة سر للحواسیب المستخدمة في منظومة األرشفة ولألوساط الخزینة التي

 تمتلك إمكانیة إنشاء كلمة السر الممنوحة للمخولین ،وتكون ضمن مواصفات یصعب

 .الخ....معرفتها من حیث تكوینها من رموز وأرقام

  استخدام التطبیقات البرمجیة والتي تتیح إمكانیة تحدید كلمة المرور للملف

 .االلكتروني

 الخزانات الحدیدیة األمنیة لخزن األرشیف االلكتروني توفیر. 

 2استخدام البرمجیات المضادة للفیروسات. 

 
                                                             

جامعة :مذكرة لنیل شهادة الماجستر . واقع األرشفة االلكترونیة في شركة زین لالتصال.الفتاح محمود علي،عبد  1
  .15.ص.2011_2010الخرطوم،

مذكرة شهادة لیسانس في علم المكتبات والعلوم . لنشأة واألرشفةالوثیقة االلكترونیة بین ا.بلحسن، حسین؛ جلول، هواري  2
  .07.ص.2018_2017وهران،:الوثائقیة، جامعة احمد بن بلة
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 .التكنولوجیا الحدیثة في مجال األرشیفإدخال  :بحث الثانيمال

  :استخدام التقنیات والتطبیقات الحدیثة في مجال األرشیف .1

إن استعمال التقنیات والتطبیقات الحدیثة في مجال األرشیف یوفر فرصا أكثر لیحسن 

  :الخدمات التي تقدمها مراكز األرشیف، ویتمثل هذا االستخدام في

  :ال األرشیفاستعمال الحاسب اآللي في مج 1.1

آلة تقوم بأداء العملیات الحسابیة والمنطقیة على البیانات هو  :تعریف الحاسوب 1.1.1

  .1الرقمیة بوسائل الكترونیة وتحت تحكم البرامج المختزنة به

وهو عبارة عن جهاز یقوم بمعالجة البیانات بسرعة ودقة عالیة ،وفي توافق مع مجموعة      

  .2ویشار لتلك المجموعة من التعلیمات كبرامج حاسب ألي .تعلیمات مزود بها مسبقا

ویعتبر جهاز یتكون من مجموعة من المعدات القادرة غلى القیام بالعملیات الحسابیة 

والمنطقیة من خالل استخدام مجموعة من البرامج وهو بذلك یستطیع معالجة وتخزین 

  .3واسترجاع البیانات

                                                             
دراسة میدانیة :استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التنظیم اإلداري بین مقاومة التغییر وأسالیب التسییر.ادریسي،عامر  1

  .71.ص.2014_2013ماستر في علم االجتماع التنظیم والعمل، مذكرة لنیل شهادة. باإلدارة العمومیة
مطبوعات جامعة الملك :المملكة العربیة السعودیة.محاضرات الحواسیب االلكترونیة.علي إسماعیل،عبد الصمد  2

  .04.ص.2010فهد،
  .17.ص.1994شركة المكتبات الكویتیة،:الكویت.مقدمة في الحاسب اآللي وتطبیقاته.عبد المعطي،یاسر یوسف  3
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یعتبر الحاسوب من بین نظم المعلومات كالمكتبات  :ظهوره في مجال األرشیف  2.1.1

بسواء ،حیث تحمل الفهارس وأدوات البحث في الوثائق ،ومن ثم تستخدم في  سواءمثال 

عملیات استرجاع المعلومات البیبلیوغرافیة عن الوثائق ،ولقد استخدم في العدید من 

  .سترجاع المعلومات الوثائقیةاألرشیفات ودور الوثائق الوطنیة والمخلیة في أغراض اختزان وا

  :فوائد استعمال الحاسوب في المؤسسات األرشیفیة  4.1.1

مما تقدم یمكن استخالص فوائد عدیدة الستخدام الحاسوب في مختلف المنظمات      

  :والمؤسسات ومنها األرشیفات ،تتمثل بعض هذه الفوائد في 

 السرعة في التعامل مع البیانات. 

  المحصل علیهاالدقة في النتائج. 

 التخفیف من حدة األعمال الروتینیة. 

 التقلیل من األعمال الورقیة . 

 توفیر طاقة عالیة لتخزین البیانات. 

 1انخفاض تكلفة العملیات المنجزة بواسطة الحاسوب. 

  

  

                                                             
مجلة المكتبات .التشریعات والتكنولوجیا ودورها في دعم وتطویر األرشیف الوطني.بودوشة،احمد  1

  .109.ص.3،2003،ع2مج.والمعلومات
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  .1یوضح مكونات الحاسوب: 03رقم شكل

  
                                                             

 دراسة میدانیة بمركز:مراكز المعلومات في الجزائر بین متطلبات تكنولوجیا المعلومات ورضا المستفیدین.جغاطي،سعاد 1
، تخصص تكنولوجیا الجدیدة نیل شهادة ماستر في علم المكتباتل مذكرة. سونطراك للصیانة ببسكرةت لمؤسسة المعلوما
  .47.ص.2010_2009المعلومات، وأنظمة

  

المركزیة التشغیلوسائل   

وحدة الحساب 
 والنطق

 وحدة الرقابة

 تخزین أولي

 

 أجھزة االتصاالت

:أجهزة التخزین الثانویة  

.أقراص مرنة -  

.مضغوطةأقراص  -  

  :أجهزة اإلخراج

الطابعة -  

أجهزة مخرجات  -
 الصوت

شاشة العرض  -
 بالفیدیو

.ممیكروفیل -  

میكروفیش -  

:اإلدخالأجهزة   

 –لوحة المفاتیح  -
 الفأرة

شاشة اللمس -  

الضوئيالمسح  -  

  اإلدخالأجهزة  -

التیارات  -
 الضوئیة
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  :استعمال البرید االلكتروني في مجال األرشیف 2.1

هو عبارة عن وسیلة لتبادل الرسائل الرقمیة والمساجات  :تعریف البرید االلكتروني 1.2.1

  .1القصیرة أو أكثر بین شخصین أو أكثر من خالل شبكة االنترنت

وهو أكثر الخدمات شعبیة في  ،الرسائل أو استقبالها الكترونیا إرسالأیضا  ویعني    

  .2االنترنت ،ویعد السبب األول لالشتراك في االنترنت لدى عدد كبیر من مستخدمیها

  :استخدامات البرید االلكتروني 2.2.1

 یتیح البرید االلكتروني لمستخدمیه تبادل الرسائل القصیرة. 

  إرسال الرسائل بالعدید من األشكال مثل الوثائق المهمة من قبل الباحثین عن العمل

 .الشركات ،مما یساعد غلى توفیر الجهد والوقت على كال الطرفین إلىإلرسالها 

  یتیح البرید االلكتروني تحمیل الصورة والملفات بمختلف الصیغ}PPT-PDF-

DOC{ والجامعاتوخاصة طالب المدارس   بین المستخدمین. 

 إرسال السندات المختلفة التي  :یتم استخدامه في مختلف األعمال التجاریة مثل

 .3تخص أنواع التجارة

 

                                                             
   www.boosla.com|show aticle php begimnersid:14 2019.._03_28اطلع بتاریخ .البرید االلكتروني  1

  .13:15على الساعة
  wwww.maktaba.org|vb|showthread.php4874 11:30.على الساعة .10/04/2019 اطلع بتاریخ  2
   |https:||www.i7lm.com. 21:38على الساعة .10/04/2019اطلع علیه  .البرید االلكتروني 3
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   :استخدامه في مجال األرشیف 3.2.1

شكل  أيمن فوائد البرید االلكتروني إمكانیة نقل الرسائل بسرعة هائلة ،وقد تحتوي الرسائل 

عادةالبیانات ،ویمكن تحریرها وتحدیثها  أشكالمن  رسال إرسالها وإ الرسالة الواحدة لعدة  وإ

 .مرة واحدة وسهولة الرد علیها أشخاص

 عن طریق عملیة نقل الملفات أوعبر البرید االلكتروني  األرشیف إلىیقدم البحث  نأویمكن 

 أویقدم ملخصا قصیرا  إنمن خالل الویب یتوقع من المؤلف  أو، FTPلبروتوكو باستخدام 

  .وراء البیانات الالزمة لعملیة التكشیف ثم تتم عملیة المعالجة تلقائیا مجموعة مقننة من ما

تضم  المتعددة على البرید االلكتروني ،كما البحثللمشاركین خدمات  األرشیفاتوتقدم 

  .1والبحث بالمؤلف ،العنوان ،والنصوص الكاملة أرشیفاتخیارات البحث في عدة 

  :األرشیفاستعمال قواعد البیانات في مجال  3.1

لقد أصبح مصطلح قواعد البیانات شائعا،وازداد انتشاره مع  :قواعد البیانات تعریف 1.3.1

 و ، نتشار واالهتمام بقواعد البیاناتمرور الوقت ولتسهیل مهمة اكتشاف بسبب هذا اال

عبارة عن مجموعة من  بأنهااالطالع على تعریف قاعدة البیانات حیث تعرف  یجدر

                                                             
والیة  أرشیفمصلحة :األرشیففي مجال  وتأثیرهاتطبیقات تكنولوجیا المعلومات .ولد بغداد،حفیظة.ساعد،فاطمة   1

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة  .مستغانم
  .78.ص.2018_2017والتوثیق،
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المعلومات أو البیانات المتصلة ذات العالقة المتبادلة فیما بینها المخزنة بطریقة نموذجیة أو 

  .1دون تكرار

مرتبة بطریقة معینة  ،من البیانات المرتبطة وذات الصلةمجموعة ه بأن أیضا وتعرف     

  .2یمكن البحث فیها وتحدیثها بسهولةبحیث 

تخزن بطریقة تحقق نوعا من االستقاللیة ضد التعبیر من البرامج التي  إنهایمیزها  واهم ما

 .3تقوم باستخدامها حاضرا و مستقبال

  : األرشیفاستخدام قواعد البیانات في مجال  3.3.1

 أوالمختلفة نصیة  بإشكالها األرشیفیةتسمح قواعد المعلومات بتخزین المعلومات      

قوائم ووسائل البحث ،والتي یمكن تحدیثها بشكل دائم واالستفادة منها بواسطة  أوبیبلیوغرافیة 

ى مدى أشخاص ،وتتوقف فعالیة قواعد عل أوالتطرفیات من قبل المستفیدین مختلفین هیئات 

دقة وتنظیم المعلومات المدخلة وتعدد المداخل من خالل تنوع الحقول ،وبالتالي توفر 

الرقم  حسب أوبالكلمات المفتاحیة  إماالمعلومة المطلوبة ، ىإلإمكانیات مختلفة للوصول 

والتطور المستمر وعلى مدى  موضوعها، كما یتوقف ذلك على عملیة المراقبة الوثیقة، أو

                                                             
 أولىالسنة :الطلبة الجامعیین أوساطي فواقع استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة  .سهیلة بوفرمة،.بوخاري،سكینة 1  

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة  .والثانیة ماستر
 .66.ص.2018_2017والتوثیق،

مجلة .قواعد البیانات الرقمیة واهمیتها في بناء محركات البحث.محمد محمود،زین الدین  2
  .52.ص.1431،صفر2المعلوماتیة،ع

مطبوعات الجامعة :السعودیة.ت البرمجة بلغة فیجوال بیسك قواعد البیاناتمحاضرا.غیداء،سعید.ماهر،عزیز  3
  .99.ص.2012التكنولوجیة،
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، وطرق التكشیف من حیث دقتها كما توفر تغطیتها للرصید المتوفر لدى المؤسسة األرشیفیة

التشابك واالرتباط بمواقع مختلفة واالستفادة من خدمات قواعد المعلومات العالمیة  إمكانیة

وتستخدم قواعد المعلومات في مجال تسییر األرشیف بدأ .لتبادل المعلومات العالمیة والخبرات

 إعداد إلىواالسترجاع والوصف األرشیفي  بالتحكم في عملیة الدفع والمعالجة والتخزین

داول الدفع االلكترونیة، الكشافات والفهارس، بحیث یختص كل حقل في وسائل البحث كج

وظیفة معینة،كما یقع على عاتق األرشیفي التحكم في الرصید أو السلسلة منذ استقبال 

  .1الدفع

  :أمثلة عن قواعد المستخدمة في مجال األرشیف  4.3.1 

تشكلت وفق برمجیة   Sacawiومن أبرز األمثلة في ذلك هي قاعدة المعلومات

CDS/ISIS   كقاعدة معلومات مرجعیة بهدف تسییر األرشیف، تساعد األرشیفي على

األرشیفیة وتزوده بنظام ترتیب للوثائق، ویمكن من خاللها ترجمة  التحكم في تقنیات المعالجة

  .محتوى الرزم أو الملفات باستخدام الكشافات أو الفهارس

حتوى الدفع األرشیفي والتحكم في هذه العملیة كونها تحدد لمعا لجة م Sacawiكما تستخدم 

  .أو النهائي الوسیطباختالف أنواعها  مصیر الوثیقة منذ دخولها محالت الحفظ

                                                             
. مصلحة أرشیف والیة وهران:واقع األرشیف في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة.شاشو،إبراهیم.محمد؛ عطیةعدة بن  1  

نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات ،تخصص 
 .46.ص.2018_2017والتوثیق،
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من ملق أساسي أخر مستقل وبطاقة التعریف  Sacawiوتتكون قاعدة المعلومات     

  :بالحقول التالي 

 .رفع الدفع بخمسة خصائص رقمیة .1

 .بأربعة خصائصالتاریخ   .2

 .ربعة خاناتأرقم العلبة أو الرزمة ب .3

 .خاصیة الرقمیة ألف بائیة 500محتوى الوثیقة بخمس مئة  .4

 .خاصیة 60طبیعة الوثیقة بستین  .5

أصل الوثیقة وما یحمل ثالث  الجهة المنتجة أو نص كامل یتضمن معلومات حول .6

 .خاصیة 300مائة 

  .1خاصة رقمیة أو نصیة 200الكلمات المفتاحیة أو المدخل یحتوي على مئتي    .7 

    

  

  

  

  

                                                             
مذكرة لنیل .أرشیف والیة تیارت :واقع وأفاق تسییر مصالح األرشیف الوالئیة بالجزائر. بولخراص،ناصر؛ قصیر،محمد  1

شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة 
  .53.ص.2017_2016والتوثیق،
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  .1الهرمیة التي تشكل قاعدة البیانات: 04رقم شكل               

 :في مجال األرشیف  االنترنتاستعمال  4.1

هي مجموعة متصلة من شبكات الحاسوب التي تضم الحواسیب  :االنترنتتعریف  1.4.1

 بإتباعالمرتبطة حول العالم والتي تقوم بتبادل البیانات فیما بینها بواسطة تبادل الحزم 

  .2IPالموحدة االنترنتبروتوكوالت 

وهي كذلك عبارة عن مجموعة من أجهزة الكومبیوتر التي تحتوي على معلومات في     

خالل  وترتبط مع بعضها من وهذه األجهزة منتشرة في جمیع أنحاء العالم.المواضیعمختلف 

                                                             
دراسة میدانیة بجامعة باجي مختار :متطلبات وضع وانتقاء البرمجیات الوثائقیة بالمكتبات الجامعیة.بوخاري،غم هاني  1

  .17.ص.2006_2005علمي وتقني، إعالممذكرة لنیل شهادة الماجستر في علم المكتبات ،تخصص  .بعنابة
دراسة میدانیة مع طالبات  :لدى طالبات وأثرها في تقلیص الفجوة الرقمیةالثقافة التكنولوجیة الحدیثة .جعفر،إیمان 2  

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات ،تخصص  .سریربمستغانم1500اإلقامة الجامعیة بوعیسى محمي
 .14.ص.2018_2017نظم المعلومات التكنولوجیة والتوثیق،

fichierملف 
سجی 

enregistement 
champحقول 

یت  byte

bitبت 
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ویتطلب عمل شبكة جهاز مودم یقوم بتحویل البیانات المستقبلة من أرقام  .1شبكة متطورة

یعمل على نقل البیانات مناسبة یمكن فهمها،مع وجود خط هاتفي  إشارات إلىثنائیة 

  .2ضوئیة إشارات إلىودم بتحویلها االلكترونیة بعد أن یقوم الم

في رسائلك الجامعیة أو  إلیهاالتي تحتاج  األبحاثتعتبر محیط مكان تقدم فیه  إذ     

  .3أعمالك التجاریة

أكثر أداة االتصاالت المعلوماتیة وأكبر جزء في تقنیة  اآلنهي  االنترنتوشبكة      

  .4المعلومات في العالم

الخدمات والتي تتمیز  مجموعة من االنترنتتتیح شبكة  :االنترنتخدمات شبكة   2.4.1

عن غیرها من مصادر المعلومات، بل وتعتبر مصدرا معلوماتیا فریدا من نوعه، ومن 

 :نذكر مایلي  الخدماتبین هذه 

تبادل الرسائل  االنترنتهو نظام یمكن بموجبه لمستخدم : خدمة البرید االلكتروني   . أ

دمین من خالل تخصیص مساحة على الخادم مع مستخدم أخر أو مجموعة مستخ

                                                             
مستغانم  طلبة دكتوراه كلیة العلوم االجتماعیة بجامعة:االنترنت في البحث العلمي استخدام.شاشو،روبة.؛ تلمساني،رشیدة 1 
 مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة.

  .87.ص.2017_2016والتوثیق،
مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  أطروحة.عة المعلوماتیةذات الطبی اإلداریةجریمة تزویر الوثیقة الرسمیة  .براهیمي،حنان2  

 .18.ص.2015_2014جامعة محمد خیضر،بسكرة،:علوم،تخصص قانون جنائي
لنشر  الثقافة دار :عمان.الجریمة المعلوماتیة :جرائم الحاسوب واالنترنت .األمینالشویكة،محمد 3 

 .07.ص.2006والتوزیع،
 .125.ص.1998].ن.د:[القرن الحادي والعشرین،دمشق أعتابات على المعلوم تكنولوجیا.هاني شحاذة الخوري، 4
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مشترك مع هذا  وبالتالي یكون لكل الخاص بهم لتكون مخصصة للبرید االلكتروني،

 .1المزود مساحة فرعیة

أن هناك المالیین من الملفات  إذ، االنترنتتعد من أهم الخدمات في  :  FTPخدمة   . ب

المتاحة لالستخدام العام من خالل الشبكة كالصور، النصوص واألصوات،  الحاسوب

للمكتبات ومراكز المعلومات استخدام بروتوكول نقل الملفات في مجاالت عدة  ویمكن

مثل توصیل الوثائق الكترونیا ونقل الملفات التزوید وملفات الفهارس من مكتبة الى 

 .2أخرى

، والتي التسامرالمحادثة أو  أو كما یسمیها البعض : CHATINGخدمة الدردشة   . ت

، وسواء كان الحدیث مفیدا االنترنتأي مستخدم في عالم  إلىیمكن بواسطتها التحدث 

ي تنفرد بها عن والت االنترنتتعتبر من الممیزات الخاصة بشبكة  فإنهاأو غیر مفید، 

 .3غیرها من المصادر

بالبرید  االنضمامهي مجموعات مناقشات تتم عن طریق : الخدمات الالئحیة  . ث

المجموعات لتبادل الرسائل، وحینها یقوم أي شخص في أي وقت  إلىااللكتروني 

                                                             
الماتر علم المكتبات  طلبة :البحث الوثائقي في شبكة االنترنت ألدواتاستخدام الطلبة .حلوي،ملیكة؛ الرحمن رزقي،عبد  1

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات ،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة  .بجامعة مستغانم
 .43_42.ص ص.2018_2017والتوثیق،

الكتاب الحدیث للنشر :عمان.المكتبات والمعلومات والبحث العلمي.المومني،حسن احمد؛ علیان،ربحي مصطفى  2
 .301.ص.2001والتوزیع،

 :ات استرجاع المعلومات العلمیة عبر شبكة االنترنت واستخدامها في التكوین والبحث العلمياستراتیجی.لحواطي،عتیقة  3
مذكرة  .واالجتماعیة بجامعة منتوري بقسنطینة اإلنسانیةمخابر بحث العلوم  أعضاءالباحثین  األساتذةدراسة میدانیة مع 

 .28.ص.2010_2009المعلومات،تخصص تكنولوجیا جدیدة وانظمة  لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات،
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كل شخص  إلىتلك الرسالة  إرسال تلقائیایتسم  فانه، المجموعة إلىرسالة  بإرسال

 .1موجود على القائمة

  : ایجابیات االنترنت  3.4.1

والدارسین ایجابیات شبكة االنترنت في أبحاثهم ودراساتهم  الباحثینمن  العدیدلقد تناول      

  :حسب اهتماماتهم وتخصصاتهم، ویمكن حصر ایجابیات االنترنت في النقاط التالیة 

  زیادة التقدم العلمي في العلوم عموما والعلوم الطبیة خصوصا بما یعود بالخیر على

 .ورفاهیته اإلنسان

  الترفیه والترویجزیادة وسائل. 

 وحدة اللغة والمصطلحات. 

  قریة صغیرة إلىتحویل العالم. 

  الحواجز األمنیةأداة فعالة في تثقیف المجتمع وكسر. 

 نشر المعلومات وتحدیثها بصورة سریعة. 

  2الناس، بل یستخدمها جمیع الفئاتمن ال یقصر استعمالها على فئة. 

  

                                                             
 .65.ص.1996البشیر، دار:عمان.دلیلك لالتصال بالعالم:شبكة االنترنت.سلطان،جمال.منصور،عوض 1
علم 2_1طلبة ماستر :مقاهي االنترنت في انجاز البحث العلمي لدى الطالب دور .یحي باي،كریمة؛ حفیظة ،لإسماعی 2

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص  .بادیس الحمید ابن المكتبات والمعلومات بجامعة عبد
 .93.ص.2018_2017نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق،
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  : األرشیفاستخدام االنترنت في مجال  4.4.1

امتالك موقع على االنترنت أصبح من األمور الضروریة ألي هیئة تؤید النجاح في  إن     

وال تخرج مراكز األرشیف عن هذه القاعدة وهي التي تقوم على خدمة مزدوجة . عملها

وقد مكنت االنترنت للخدمات عن  .من هذه األخیرة نوالمستفیدیللمصالح المؤرشفة للوثائق 

واالستفادة منها نوعا، وكما جعلت مراكز األرشیف  األرشیفیةبعد سهولة الوصول للوثائق 

 .1نللمستفدیترقى لمستوى المكتبات ومراكز المعلومات في عملها وخدماتها المقدمة 

  :الشبكات وتأثیرها على األرشیف 5.1

،الحواسیب  الخدماتمجموعة من الحواسیب ،هي عبارة عن  :تعریف الشبكات 1.5.1

المركزیة ،األجهزة الشبكیة ،وغیرها  من األجهزة المرتبطة مع بعضها البعض بطریقة تسمح 

 3.ي للحصول على البیانات وتبادلهاأو هي ارتباط من أكثر من حاسب أل.2بتبادل البیانات

والتطور التكنولوجي الذي یشهده تعد الشبكات من أكثر االختراعات التي أفادت التقدم      

  .4العالم حالیا،نظرا لما قدمته من حلول لتبادل المعلومات و البیانات بسرعة وسهولة كبیرة

 

                                                             
جامعة  :قسنطینة.في علم المكتبات مذكرة ماجستر.األرشیفتكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها في مجال .إبراهیمبوسمغون،  1

 .69.ص.2009منتوري،
  https:||www argeek com/. 14:44الساعة على .2019_04_13 اطلع بتاریخ الشبكات أنواع  2
 .03.ص.1430مارس19المؤرخ بتاریخ  18قرار رقم   3
 sites.ieee.org|sb-bav.15:00الساعة على 2019_03_22علیه بتاریخ اطلع 4
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 :أنواع الشبكات 2.5.1

 :لقد تعددت أنواع الشبكات ومن بین أهم هذه الشبكات نجد 

 الشبكة المحلیة LAN: منطقة  وهي الشبكة التي تربط بین عدة حاسبات ولكن داخل

 .1جغرافیة ضیقة ،وهي من اكبر األنواع انتشارا

 الشبكة الواسعة WAL:  كما یشیر اسمها ،تمتد مسافات كبیرة بالفعل، بحیث أنها

 .شبكة تغطي منطقة جغرافیة واسعة وتشمل بلد بكامله وحتى القارة 

 الشبكة المتوسطةMAN :  هي شبكة تغطي منطقة جغرافیة بحجم قطاع من مدینة

 .2ة وشبكات كابالت البث التلفزیونيبشبكة اآللی كاملة

 :الشبكات على األرشیف تأثیر 3.5.1

  :وتتجلى فوائد التشبیك فیما یلي

تمكن الشبكة اإلدارات الرسمیة الحكومیة والمؤسسات التجاریة من تتبع إنتاج الوثائق  - 

كاملة للتكفل الجید لها فیما المختلفة وترتیبها منذ البدایة عند إنتاجها وهي أولى الخطوات المت

  .بعد

                                                             
Mostafa.1.weebly.com|1578159315851061html .  2019_ 20_03_بتاریخ اطلع علیه  1  

    10:20على الساعة
  au.eud.sy|images|courses|hospitalmgn|57.computer.  بتاریخ اطلع علیه .شبكات الحاسوب   2

  .16:55على الساعة.2019_4_14
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عندما تحول الوثائق إلى مصالح الحفظ المؤقت تكون مرتبة ترتیبا أولیا ،ومعالجة فنیا  -

  .وعلمیا بطریقة جیدة 

  .مستمرة  فباألرشیالتكامل الشبكات تجعل حلقات  -

تحمل  وصول الوثائق إلى مرحلة األرشیفیة النهائیة في حالة جیدة من ناحیة الشكل ، -

المعلومات الالزمة لتقییمها ،كما أن الحجة معقولة ویمكن التعامل معها بسهولة هذا من 

 .ناحیة تتبع مسار الوثائق المختلفة 

  :أما من ناحیة الخدمات ، فتمكن الشبكات من      

  .التعامل عن بعد مع المستفیدین واالستجابة لحاجیاتهم بسرعة ونوعیة جیدة  -

مصالح الحالة :ضغط علیها خاصة التي تتعامل مع المواطنین مباشرة مثلالتقلیل من ال -

  .المدنیة ومصالح المؤسسات التجاریة والخدماتیة 

كلما زاد عدد الدوائر والمؤسسات المتشابكة كلما كانت خدمة المواطنین في أحسن  -

  .1لتحقیق مبدأ الحكومة االلكترونیةالظروف والتحضیر 

  :االلكترونیة في مجال األرشیفوسائط التخزین 6.1 

تعد وسائط التخزین االلكترونیة من أهم  :االلكترونیة تعریف وسائط التخزین 1.6.1

المصادر االلكترونیة التي ساعدت الباحث في تخزین معلوماته بطریقة الكترونیة حدیثة 

                                                             
  .67ص.المرجع نفسه.بوسمغون،ابراهیم  1
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ومن هذا المنطلق یمكننا تعریف وسائط التخزین االلكترونیة على أنها هي تلك  ومتطورة،

، إذ تعتبر من األجهزة 1أیا كان نوعها یتم حفظ البیاناتالوسائل التي توفر المساحات التي 

التي تستخدم لتخزین المعلومات وعادة ما تخزن المعلومات بشكل رقمي على وسائط التخزین 

 .2المتصلة بالحاسوب

 :زین االلكترونیةأنواع وسائط التخ2.6.1 

 :تختلف وسائط التخزین االلكترونیة حسب نوعیة الوثائق نجد منها     

 وهي طاقة هائلة تسمح للحاسوب أن  160إلى  80وتتراوح طاقته  :القرص الصلب

 .یخزن بداخله كافة أنواع المعطیات الرقمیة

 میغابایت ،وهي ذات فائدة  144وهذه األقراص لها طاقة استیعاب  :القرص المرن

 .كبیرة في نقل المعلومات وذلك لصغر حجمها 

 إصبع التخزین الخارجي:Flash Desk  4میغابایت إلى  512تتراوح طاقته من 

 .ایت ،یصلح للعدید من االستخداماتمیغاب

 MP3:  میغابایت وزیادة على استعماالته  512الى 128تتراوح طاقته مابین

 .الكالسیكیة فانه یسمح بسماع الملفات الصوتیة مباشرة 

                                                             
   www.abiyadh.com|22114.09:45الساعة على 2019_28_04_اطلع علیه بتاریخ  1
  Os3a.pbworks.com.w|page|Go77416. 2019_04_18اطلع علیه بتاریخ  .وسائط التخزین   2
  .12:00على الساعة.
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 MP4 :له نفس امتیازات الخاصة بMP3  لكن دون االرتباط بجهاز الحاسوب وهي

 .خاصیة ال تمتلكها باقي الوسائط 

 MP5 : وزیادة على كل الخصائصMP3، 1فانه یقوم بتصویر الفیدیو. 

                     

 

 

 

 

 

 

                         

 

  2.أنواع التخزین الخارجیة :05رقم شكل                       

                                                             
 .42.ص.2003ع،.2مجلة المكتبات والمعلومات،مج.استخدامات االقراص الضوئیة في االرشیف.بطوش،كمال 1

مجلة .Introduction ta computer sciences:مقدمة في علوم الحاسب.الباروجي،رضا  2
 .15.ص.2،2016،ع1دمیاط،ج

 وسائط التخزینأنواع 
 االلكترونیة

  

وسائط التخزین 
  الداخلیة

  باألقراص الصلبة

Hard Disks 

  

  الخارجیة التخزینوسائط 

 Floppy Disksالقرص المرن 

  Zip Disksالقرص الضاغط 

 Flashالذاكرة الضوئیة 
memory  
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 :استخدام الوسائط االلكترونیة في مجال األرشیف 3.6.1

إذ یتوقف علیها .تعد أوعیة المعلومات الیوم من أهم الركائز التي تبنى علیها حیاتنا     

واالهم اإلنسان هو كیفیة مستقبل المجتمعات وتطور العالم بأسره ،لذلك یظل الشغل الدائم 

تطویرها ،كما یعمل على حفظ هذه المعلومات في وسائط وأوعیة تضمن الحیاة الصحیة لها 

فان تنوع هذه الوسائط یمنح حلوال مختلفة  ،1سرعة استرجاعها وعرضها في أي وقتو 

ونذكر بعض ، ضخم الحجم الورقي وصعوبة التسییرلمصالح األرشیف وذلك للتخفیف من ت

  :ائص الخص

  سعتها الكبیرة في تخزین المعلومات األرشیفیة. 

  انخفاض سعرها. 

  سهولة استنساخ المعلومات األرشیفیة مهما تعددت الطلبات. 

  أفالم أو  صورأو  المعلومات األرشیفیة نصیة كانتتخزن جمیع. 

  2فیها والمنظمة في قواعد البیاناتالمخزنة  األرشیفیةسهولة استرجاع المعلومات. 

  

 

                                                             
 اإلعالمفي علوم  ماجستر مذكرة. اإلعالمیةالمؤسسات  أرشیفالوسائط االلكترونیة في حفظ  دور .خدیجة قصعة،  1

 .94.ص.2009_2008جامعة بن یوسف بن خدة، :الجزائر.واالتصال
 ألرشیف دراسة میدانیة :األرشیفااللكتروني للوثائق في میدان  التسییر ماستخداواقع  .قصري،فطیمة؛ ینجح،خدیجة  2

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والتوثیق،تخصص علم المكتبات  .وزارة العمل والتشغیل والضمان االجتماعي
  .126ص.2016_2015جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة،:والمعلومات
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 :األقراص الضوئیة في مجال األرشیف 7.1

توالت التطورات في میدان تكنولوجیا المعلومات ،مما  :تعریف األقراص الضوئیة 1.7.1

أدى إلى استعمال وسائل حدیثة لالختزان تقوم على استخدام الضوء وبخاصة أشعة اللیزر 

 1960بدال من الطرق الكهرومغناطیسیة الشائعة في التخزین قبل اكتشاف أشعة اللیزر سنة 

 .1الضوئیة للمعلوماتكما أدى إلى إحداث تطورات كبیرة في المعالجة  ،م

وهو احد أجزاء الحواسیب المحمولة أو المكتبیة ویعتبر من وسائل التخزین الموثوقة      

 .2بسهولة نسخ البیانات واسترجاعه والسهلة وتمتاز

من أجهزة التخزین الذي یتضمنها الحاسب ،یستعمل ضوء اللیزر للقراءة  إذ یعتبر     

 5لقادرة غلى التسجیل على أقراص بالستیكیة حجمها والكتابة ،في محركات األقراص ا

  .بوصة 

  

  

  

  

                                                             
  .97ص.2،1992،ع2التكنولوجیاالحدیثة وتاثیرها على المكتبات والمعلومات،ج.جةبومعرفي،به  1
   www.abiyadh.com.22:44،على الساعة2019_04_22اطلع علیه بتاریخ  االقراص الضوئیة 2 
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  .1أنواع األقراص الضوئیة:  06رقم  شكل                    

 :استخدام األقراص الضوئیة في األرشیف  2.7.1

تعتبر األقراص الضوئیة وسیلة فعالة في تخزین كم هائل من المعلومات مع الحفاظ      

والمكانیة ، التي من شانها أن تفقدها كل  الزمنیةعلى الشكل األساسي دون تأثیرها بالعوامل 

                                                             
المؤسسة الوطنیة الجهویة للتلفزة :السمعي البصري األرشیفتسییر ومعالجة .زوبیدة بلعباس،.بلعباس،قادة الحسین  1

مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة  .بوهران
  .42.ص.2017_2016والتوثیق،

 القرص المكنز المدمج

Compact Dix CD Optical Dix 

الكتابة إعادةقرص   

CD_Rewritable
/CD_RW 

 قرص اقرأ ما في الذاكرة

CD Rom/Read 

القرص المتعدد 
 الوسائط

MultiMedia 

 القرص القابل للتسجیل

CD -
Raccodable/CDR 

 القرص الضوئي الصوتي

Audio Compact Dix 
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هو ما مسجل علیها ونظرا للدور الكبیر الذي تلعبه هذه األقراص في مجال األرشیف  ما

في الحیز الفراغي ذلك د علیه في مجمل عملیاتها وباعتبارها توفر لألرشیاتخذتها كوعاء تعتم

 .1لصغر حجمها

  :وهي تتیح مجموعة من الخدمات في مجال تسییر األرشیف من حیث      

 لباحث مكان تواجده في عمله أو مناالنجاز في البحث عن المعلومات دون تغیر ا 

 .بالموظف مع استخدام وتغییر لمداخل حاسبه الشخصي ،والبحث دون االستعانة 

  تخزین كم هائل من المعلومات البیبلیوغرافیة والملفات لتسهیل عملیة استرجاعها عند

 .الطلب واحتوائها لوسائل البحث المختلفة 

  المساعدة في مختلف األنشطة كاحتوائها لقوائم مطبوعة تعبر عن محتویات مجاالت

هیل البحث من خاللها وما توفره من سرعة ودقة األرشیف مع إمكانیة التعدیل وتس

 .وسهولة 

 2إمكانیة حفظ أنواع الوثائق المختلفة األحجام واألشكال أمثال الخرائط والصور. 

  

 

                                                             
   www.webrevien.dz|spip.php.article168. 2019_04_23اطلع علیه بتاریخ القرص الضوئي  1

  .16:55الساعةعلى 
والیة  أرشیفمصلحة  :في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة األرشیفتقنیات حفظ  .الباقي عبد حاج،؛ یطو،صدام  2

تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة  مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، .مستغانم
  .95.ص.2017_2016والتوثیق،
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 المصغرات الفیلمیة في مجال األرشیف 8.1

یشیر مصطلح المصغرات الفیلمیة إلى تصویر المواد  :تعریف المصغرات الفیلمیة  1.8.1

الثقافیة واإلعالمیة والمطبوعات كالكتب والمجالت والصحف والوثائق والصور وغیرها من 

وبعد ذلك یتم  ،جدا یصعب قراءتها بالعین المجردةأحجامها الحقیقیة إلى أحجام صغیرة 

 .1ا الحقیقیة أو اكبر عند الحاجةهاسترجاع المعلومات الموجودة فیها وتكبیرها إلى أحجام

وتستخدم المصغرات الفیلمیة في المكتبات ومراكز األرشیف واألبحاث والمعلومات لحفظ      

غر بهدف وتخزین كمیات هائلة من المعلومات المطبوعة وتحویلها إلى الشكل المص

 .2االقتصاد في أماكن الحفظ

 :أنواع المصغرات الفیلمیة   2.8.1

  :التكنولوجیا الحدیثة المستخدمة في األرشیف ومن أهم 

 وهي نوعان  المیكرو فیلم والمیكرو فیش  :فیلمیةالمصغرات ال: 

وهو مساحة فیلمیة ذات خصائص معینة تسجل علیها كمیة من  :المیكرو فیلم  . أ

 .3المعلومات بسبب صغرها،ال تسمح بقراءة المادة المسجلة بالعین المجردة

                                                             
       https:||fr.scriba.com.17:20الساعة على.2019_04_15 بتاریخاطلع علیه  .ةالفیلمیالمصغرات   1
  .04.ص.2011_2010،م،1ج.ةالفیلمیمقرر حول المصغرات .تكنولوجیا التعلیم.یوسف صافي،شیماء  2
المؤسسات  أرشیفمصالح  :في ظل التطورات التكنولوجیة الحدیثة األرشیفيتحدیات  .زین الدین حمزة،؛ ریاض ،رخنف  3

 ،أرشیفیةتخصص تقنیات  مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات، .العمومیة بمدینة قسنطینة واإلدارات
  .14.ص.2011_2010
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وهي عبارة عن بطاقة شفافة جدا تتألف من طبقتین رقیقتین مكون  :المیكروفیش  . ب

ضمنها فتحات یمكن دفع الصورة المصغرة المحمولة على شریط فیلمي إلى داخل 

 .1الفتحات بصورة منفردة

 :أسالیب حفظ المصغرات الفیلمیة في األرشیف  3.8.1

الجودة بهدف حمایتها من تحتاج المصغرات الفیلمیة إلى أسالیب وطرق خاصة وعالیة      

العوامل الطبیعیة والبشریة التي قد تفتك بها كلیا وجزئیا ،ومن بین األسالیب الواجب إتباعها 

 :لحفظ المصغرات الفیلمیة وهي 

 وجوب وضعها في غرف خاصة لحمایتها من األخطار المختلفة. 

 الرطوبة أو یمكن للحرارة أو  حفظها في خزائن خاصة محكمة اإلغالق ،بحیث ال

 .2أو األتربة أو القوارض أو النار بخار الماء أو الغبار

 :الخدمات التي تقدمها المصغرات الفیلمیة في األرشیف  4.8.1

هناك العدید من الفوائد والممیزات التي دفعت العدید من مصالح األرشیف العربیة إلى      

 :اعتماد على المصغرات الفیلمیة كمصادر معلومات منها 

 التداول والنقل والتسویق سهولة. 

 االقتصاد في أماكن الحفظ والتخزین . 
                                                             

  .156  .ص.2009البازوري لنشر والتوزیع،]:م.د.[الصحفي واألرشیف اإلعالميالتوثیق .إبراهیمعامر  ،قندیلج  1
 ،03ع .مجلة ارشیفو .ةالفیلمیحفظ المصغرات  أسالیب :التصویر المصغر آلیة .محمود عالء الدین،  2

  .03.ص.2016اغسطس
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 إمكانیة عمل نسخ متعددة للوثیقة. 

 سهولة واسترجاع المعلومات. 

 سهولة استخدامها وتوفر أجهزتها ومعداتها. 

 1تقلیص النفقات. 

 :النظم اآللیة في مجال األرشیف .2

صفات معینة ،تتفاعل مع  وهي عبارة عن مجموعة من العناصر ذات :النظم مفهوم 1.2

كما تعرف كذلك بأنها مجموعة من المكونات  ،2ضها البعض من اجل تحقیق هدف معینبع

 .3التي تعمل معا لتحقیق غرض مشترك المرتبة والمنظمة

تتفاعل مع بعضها أنها مجموعة من العناصر ذات صفات معینة  :مفهوم النظم اآللیة 2.2

  .لتحقیق هدف معین

خبرات البشر في أنها عبارة عن برنامج حاسب یتضمن معارف وأفكار ومفاهیم ،من      

ویستخدم البرنامج من قبل أشخاص لیساعدهم على اتخاذ القرارات  ،مجال موضوعي محدد

 .4كالت التي تعترضهم في ذلك المجالوحل المش

                                                             
  18:04https:||harrisi.wordpress.comعلى الساعة.2019_04_11اطلع علیه بتاریخ  1
السنجاب ودوروها في تطویر خدمات المكتبات الجامعیة  الحدیثة اآللیةالنظم   .فاطمة الزهراء خیال،؛ زهرة تمنوش،  2

تخصص نظم المعلومات  مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، .بمكتبة كلیة العلوم االجتماعیة بمستغانم
  .58.ص.2018_2017التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق،

    alkhabra.net|vb|showthread php.12:33الساعة على.2019-04_23بتاریخ اطلع علیه .مفهوم النظم  3
 hamza.shool.7olmovy|t401.topic.14:56   الساعة على .2019_03_12بتاریخ اطلع علیه  4
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  :خصائص وشروط النظم اآللیة في مراكز األرشیف 3.2

اقتناء النظم اآللیة لتسییر المؤسسات التوثیقیة تأخذ في الغالب ثالثة أشكال إن عملیة      

  :وفقا لالحتیاجات واألولویات التي تكون في دفتر الشروط 

 اقتناء نظام متكامل. 

  اقتناء الوحدات حسب الحاجة واألهداف. 

 1اقتناء نظام ذو وحدات مختلفة مع استخدام وحدات أنظمة أخرى. 

ن الواجب ضرورة موافقة لمجموعة فانه م ،ل المعتمد في بناء نظام اآلليلشكومهما یكن ا

 :الشروط وهي نم

 مكانیة تورید وتصدیرا لبیانات البیبلیوغرافیة وفق التركیبات والمواصفات  االنفتاح وإ

 .الدولیة وكذا توفره على واجهة االنترنت مع إمكانیة تسییر الروابط  الفائقة

  مثل الدولیة ،التركیبات والمعاییراحترام المواصفاتISO 2709 ،Z3950  ،

MARC، واجهةWINDOWS. 

  السهولة في االستخدام وذلك باحتوائه القدرة على تغییر المعاییر،نوعیة النوافذ ،تعدد

 .}الخ.......مساعدة خبیر{أوجه المساءلة 

                                                             
مذكرة  .بلدیة عشعاشة بمستغانم أرشیفمصلحة  :األرشیفودورها في خدمة  اآللیةالنظم  .بالل بناجي،؛ العید بن نیة،  1

 2016لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والمعلومات،
  .94.ص.2017_
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  للتسییر تسییر الوثائق األولیة مع إمكانیة البحث في النص الكامل یفضل وحدة

 .االلكتروني للوثائق تضم برمجیة التعرف الضوئي على الحروف

 اعتماد تقنیة الخادم الموزع مع إمكانیة تثبیته على مختلف أشكال الشبكات. 

 ال محدودیة عدد نقاط العمل. 

 1}كلمة السر{حمایة القواعد،مراقبة النفاذ  ،الحمایة. 

 :متطلبات النظم اآللیة في مراكز األرشیف 4.2

إن استخدام الحاسبات االلكترونیة في تقدیم المعلومات أدى إلى  :الموارد المالیة 1.4.2

تجهیز على الخط المباشر ظهور مؤسسات جدیدة تهتم بتداول المعلومات ،التي تتمثل في ال

،وبنوك ة تتمثل في منتجي مراصد البیاناتإلى ظهور مهام جدید إلضافةاب،والشبكات

 .ؤسسات األرشیفیةالمعلومات وخدمات الم

من جدید  أما المؤسسات ومراكز األرشیف التي مازالت تتلقى الدعم فال بد لها أن تفكر     

وبالتالي االستثمار  الن واقع التمویل قد یتناقص بفعل الركود االقتصادي، ،في الموارد المالیة

حدیث في المؤسسات كما أن إقامة نظام المعلومات  ،الموارد المالیة بترشید النفقات في

  :ل فيالمالي ویتمث اإلنفاقواستغالله یكلف الكثیر من  التوثیقیة،

  شراء األجهزة إلقامة مركز للحاسب اآللي لتسییر عملیات التخزین والبحث

 .واالسترجاع

                                                             
  .95.المرجع نفسه.بناجي،بالل؛ بن نیة،العید  1
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 ثم وضعه حیز التطبیق  ،والتي تقوم بتصمیم النظام ،مرتبات اإلطارات الفنیة والمهنیة

 .وتطویره وتوفیر الخدمات للمستفیدین  واإلشراف على إدارته

 نفقات أخرى،مثل نفقات.النفقات المالیة التي تتطلبها البرمجیات 

الخبراء،والمستشارین،والندوات والمؤتمرات وجمیع عملیات التطویر لألنظمة 

 .1المستخدمة

یتطلب من مسئولي مراكز األرشیف معرفة قدرات وعیوب تطبیقات : األجهزة 2.4.2

حتى یتمكنوا من اتخاذ قرارات واعیة بالنسبة ألكثر النظم فاعلیة عند االستخدام  الحاسوب

 .،واألجهزة هي الوحدات المادیة التي تؤلف نظام الحاسوب

لذا فالحاسوب أداة من أدوات المعلوماتیة وأسلوب من أهم األسالیب التقنیة التي تستخدم في 

هذه المشاكل ذات تعقیدات ضخمة تزداد حیث أن  ،من مشاكل العالم المعاصرة حل كثیر

 .على مر األیام وتتطلب كمیات كبیرة من المعلومات لحلها

والمالحظ أن التطورات المتالحقة الكبیرة في تكنولوجیا المعلومات صارت حالیا اقل تكلفة 

عما كانت علیه من قبل ،كما جهود البحث والتطور مجال المیكرو كومبیوتر والرقائق 

أدت إلى التوسع في استخدام تكنولوجیا المعلومات  في مجاالت لم یكن یفكر فیها الدقیقة، 

من قبل وخاصة في مجال الذكاء االصطناعي ،والنظم الخبیرة التي بدأت تؤثر على اإلنتاج 

 .الصناعي 
                                                             

اطروحة  .نطینةبلدیة ق بأرشیفدراسة تطبیقیة  :األرشیفیةفي تنمیة الخدمات  ودوروها اآللیة األنظمة.حافظي زهیر،  1
  .84.ص.2008مارس  جامعة قسنطینة، :معهد علم المكتبات. دكتوراه
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مصطلح یطلق على جمیع البرامج الالزمة لتشغیل  يالبرمجیات ه: البرمجیات 3.4.2

داته وكذلك تنسیق العالقة بین هذه الوحدات ، ویشمل هذا التعریف الحاسوب، وتنظیم وح

نظم التشغیل  وكذلك البرمجیات التي یقوم مصنعو الحاسوب بإعدادها، والتي تمكن 

المستفیدین من استغالل عمل الحاسوب على أفضل  وجه ،وكذلك یشمل هذا التعریف 

  .البرامج التطبیقیة التي تتواجد عند استخدام الحاسوب

یرتبط نجاح أو فشل أي نظام معلومات مبني على الحاسب على : الموارد البشریة 4.4.2

اد كفاءة وقدرات مجموعة األفراد المتخصصین العاملین به ،ویعتبر الحصول على هؤالء األفر 

فأفراد المشروع  ،لیة بناء وتطویر نظم لمعلوماتمن مشاكل الكبرى التي تواجه عمو .وتدریبهم

دارة نظام المعلومات، كما أن هو العنصر  المشترك ،والفاعل في جمیع مراحل تشغیل ،وإ

  .األفراد هم أیضا مستخدمو النظام وعلیهم أیضا بتوقف نجاح النظام من عدمه

ونقصد بأفراد المشروع هم األرشیفیون وغیرهم من التقنیین المسئولین عن تشغیل التقنیة 

ویفضل أن یقوم موظفو المركز بأنفسهم  ،إلى إدارة مركز األرشیف إلضافةابوصیانتها 

  .1بتحدید االحتیاجات الدقیقة للمركز،فهم الذین یستعملون النظام  الذي اختاروه

  

  

  
                                                             

  .86.المرجع نقسه. زهیر،حافظي  1
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 :المستخدمة في األرشیف نماذج عن البرمجیات .3

قبل أن نتطرق إلى بعض البرمجیات المستخدمة في مجال األرشیف ،یجب علینا أن      

 :حول البرمجیات فاهیمنحدد بعض الم

ا عبارة عن مجموعة التعلیمات الرمزیة التي نهتعرف البرمجیات أ :تعریف البرمجیات 1.3

 .1معین ھدفالحاسب ألداء مجموعة من العملیات التي تؤدي إلى تحقیق  جهتو 

 . 2لتحقیق عرض معین ھابتنفیذ جهازاألوامر والتعلیمات مرتبة بتسلسل معین ویقوم الأو    

 :نماذج عن البرمجیات األرشیفیة 2.3

ذا النظام عام وخاص السترجاع البیانات ،وصمم ھیعتبر  : CDS/ISISنظام 1.2.3

و یحتاج إلى ھخصیصا إلدارة قواعد البیانات غیر الرقمیة في مجال اإلدارة المحسوبة ،و

النظام  ھذاو ھایسمح ببناء غیر محدود من نهأبرمجة خاصة إلنشاء قواعد البیانات ،كما 

إمكانیة  إلى إلضافةاب و ،في المكتبات والتوثیق والمعلوماتمها خصص من اجل استخدا

األفراد { یوغرافیة كاألدلة یبانات التي تكون على أشكال غیر بفي إدارة البی یهااالعتماد عل

دارة الملفات والوثائق الواردة }،أو المؤسسات  والصادرة عن المؤسسات واألرشیف الصحفي ،وإ

 .من المجاالت ھا وغیر

                                                             
والخدمات في  اإلداریة األعمالعلى  وأثرهاتطبیق تكنولوجیا المعلومات واالتصال  .نجمة طیغة،؛ حمیدة زمولي،  1

مذكرة لنیل شهادة  .دراسة میدانیة بالوكالة التجاریة علي منجلي التابعة لمؤسسة اتصاالت الجزائر:المؤسسات االتصال
  .20.ص_2011جوان المعلومات، وأنظمة تخصص تكنولوجیا جدیدة ماستر في علم المكتبات،

  .04.ص.2011مطبوعات البغدادیة، :اقالعر  .محاضرات مقدمة في تقنیة المعلومات .منار سامي عریف،  2
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الحروف األولى من القسم المختص بتطویر النظام في منظمة : CDS ویتمثل مختصر     

 .خدمة التوثیق المحسوبة ھوالیونسكو و

 یهاو یمثل الحروف األولى من اسم العائلة التي ینتمي إلفه ISIS أما المختصر الثانيو 

ا منظمة العمل ھالمجموعة المتكاملة لنظام المعلومات التي قامت بتطویر ھيالنظام ،و

 .الدولیة

المتعلق  0ISO27  یتبنى التقنیة ،نظام تشغیل متعدد اللغات ھوCDS/ISISكما أن نظام 

  :يھبتبادل المعطیات بین بنوك المعطیات ویشمل على خمسة أنظمة فرعیة 

  البیانات نظام معاینة قاعدة. 

 إعادة التنظیم والحفظ والتصمیم نظام. 

 المفرغة نظام تسییر المراسالت ومعجم الكلمات.  

 نظام المسائالت. 

 1نظام الفرز والطباعة. 

ذا النظام من األنظمة التشغیل أكثر انتشارا في وسط ھیعتبر : MINISIS نظام 2.2.3

یصلح للمكتبات ومراكز  فهو، لهاتشغیاللغات ویمكن  المؤسسات التوثیقیة ،حیث یعتبر متعدد

                                                             
 .والیة وهران أرشیفمصلحة :األرشیفیةودوروها في تنمیة الخدمات  اآللیة األنظمة .وهیبة قلوش،؛ فتیحة عصماني،  1

  .104.ص. 2016_2015مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق، 
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القدرة على تسییر له المعلومات واألرشیف ویحتوي على برنامج المكنز المتعدد اللغات ، كما 

 .حجم كبیر من المعطیات 

الثمانینات بتطویر نسخة نهایة أعده المركز الدولي لبحوث التنمیة في  MNISISفنظام 

قامت  1986 ،وفي عام، تعمل الحاسبات الصغیرة وبإمكانیات أفضل مینیزیس جدیدة من

و ھویها لى الحاسبات الشخصیة ،وأطلق علععلى النظام لتعمل الیونسكو بعمل تعدیل 

،مما مكن من تبادل المعلومات بین المكتبات ومراكز MINISISمتوافق مع كل أنظمة 

 .رةالمعلومات واألرشیفات المعتمدة على الحاسبات الكبی

  :ھمھامجموعة من الوظائف األساسیة أ  MINISISویقدم نظام

 تسییرا لمعطیات النصیة والمتغیرة اإلبعاد. 

  اختیارات جد تفاعلیة مع النفاذ إلى النظام عن طریق المالمس. 

  ذلك األمرإدخال المعطیات إلى النظام مع إمكانیة إجراء التعدیالت كلما تطلب. 

  كلما دعت الحاجة إلى ذلكاستدعاء محرك التطبیقات. 

 1ماعدا أو، ،و حث في الملفات من خالل العالقاتالقدرة على الب. 

 : Archivionsالبرنامج الوثائقي  3.2.3

ھذا النظام على التسییر واألرشفة الرقمیة للوثائق ،ویعتمد ھذا یرتكز  :S3Tمورد النظام*

 :نهاوفیما یتعلق بالوظائف نذكر م تجهیزاتعلى مجموعة من ال لهاتشغیالنظام في 
                                                             

  .105.المرجع نقسه. قلوش،وهیبة.عصماني،فتیحة  1
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 .}تنظیم ،مراقبة النوعیة والحفظ ال{ األرشفة   . أ

بواسطة اإلجراءات  یبهاترت ،یفهاتكش، یلهامعاینة الملفات األرشیفیة من خالل تسج  . ب

 .1الوثائقیة الموضوعیة والمحددة مسبقا

نظام الكتروني متكامل یستخدم لتخزین  ھو:}الجال{  نظام إدارة الوثائق والمعامالت 4.2.3

 .الخ.....المعامالت ،الخطابات ،التعامیم،{ ومتابعة الوثائق الورقیة وااللكترونیة

وذلك ضمن الصالحیات المتاحة لمستخدمي النظام  لهاللنظام وحتى إقفا لهامنذ إدخا

عینة بأسرع حصول على معلومة موباستخدام قاعدة البیانات مركزیة ونظام بحث متطور لل

  .2وقت

و نظام متكامل إلدارة ھ :رة الوثائق واألرشفة االلكترونیةإلدا DOCX4 نظام 5.2.3

ویتمكن  ،أي حجم للوثائق المؤرشفة الستیعاب ھائلةالوثائق االلكترونیة ومزود بقدرة وطاقة 

البیانات من العثور بسرعة عالیة إلى محتویات كل وثیقة والى البحث عن الوثائق من خالل 

  .3الخاصة بالوثیقة

  

                                                             
 تطبیق نظام السنجاب في المكتبة المركزیة :تطبیق البرمجیات الوثائقیة بالمكتبات الجامعیة.حمادو،فاطمة؛ زینة شاشور، 1

ITA  یثة تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحد مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، .بمستغانم
 .36.ص.2018_2017والتوثیق،

. والیة مستغانم أرشیفدراسة میدانیة بمصلحة  :األرشیفیةالتسییر االلكتروني للوثائق  آلیات.نورة عجال،؛ لیندة علوش، 2
تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة  مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات،

 .86.ص.2018_2017والتوثیق،
  .127.ص.2012دار االلمعیة للنشر والتوزیع، :الجزائر .التسییر االلكتروني للوثائق .عادل غزال ،  3
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 :الرقمنة في مجال األرشیف .4

ي عبارة عن تحویل ھ Digitalisationالرقمنة أو التحویل الرقمي  :تعریف الرقمنة 1.4

ویتم بتسجیل تلك المعلومات  ،شكل الورقي إلى الشكل االلكترونيالبیانات والمعلومات من ال

تسجیل  ویتم ونیا عن طریق لوحة المفاتیح،الكتر  إنشاءها إما عن طریق المسح الضوئي أو

 .1ا األقراص المضغوطةھمھتلك المعلومات على وسائط الكترونیة والتي من أ

ي عملیة ھ :Odlis قاموس المكتبات والمعلومات على االنترنت تعریف وكما جاء في     

 تحویل البیانات إلى الشكل الرقمي بواسطة الكومبیوتر في نظام في نظم المعلومات الرقمیة 

تشیر إلى التحول النص المكتوب أو الصورة الفوتوغرافیة والرسوم التوضیحیة  وعادة ما

 تمكن من المسح الضوئي التي جهاز إشارات ثنائیة باستخدام نوع ما من والخرائط إلى

  .2ى شاشة الحاسوبعلضها عر 

   :المادیة والبرمجیة للرقمنة تجهیزاتال 2.4

المادیة والبرمجیة  تجهیزاتالتحتاج كال خطوة من خطوات الرقمنة إلى مجموعة من      

المشروع وعلى نوعیة المواد التي یتم  ھدافعلى طبیعة وأ تجهیزاتال ھذه،ویتوقف اختیار 

                                                             
المعرفة العلمیة  دار الكنوز :عمان ،انجلیزي عربي، :الكافي في مفاهیم علوم المكتبات والمعلومات. الصرایره خالد عبده،  1

  .138.ص.2010لنشر والتوزیع،
طلبة علم المكتبات والمعلومات :المستودعات الرقمیة واستخدامها من طرف الباحثین .حنیفة رحوي،؛ سهام عبیدة،  2

تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة  مذكرة لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات والمعلومات، .بمستغانم
  .32.ص.2018_2017والتوثیق،
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الیها  المادیة والبرمجیة التي تحتاج تجهیزاتالم ھوسنوضح بشكل مبسط أ ،منتهارق

 :مشروعات الرقمیة المختلفة

تتم عملیة تحویل المواد التناظریة إلى تمثیل رقمي عن  :المسح الضوئي جهزاةأ 1.2.4

التصویر الرقمي ،حیث  المسح الضوئي أو جهزةأ االلتقاط أو جهزةأ یهاتطلق علجهزة طریق أ

 ھذهوتتمثل  ،إلى شكل رقميلها بالتقاط المواد التناظریة المختلفة وتحو  جهزةاأل ھذهتقوم 

  :في نوعین أساسیین جهزةاأل

 ي احد الملحقات الضروریة الماسح الضوئ جهازتشكل  :الماسحات الضوئیة

في األعمال المكتبیة في السنوات القلیلة الماضیة  الهامة األجهزة، ویعد من للحاسوب

كما  .1بطرق عدةاآلن انتشرت في كل مكان وتستخدم  وتكنولوجیا المسح الضوئي

الرسومیة  یعتهامن طبولها ،حیث یحي إدخال صور ورسومات إلى الحاسوبتستخدم ف

ملف في  داخلنها تخزی یسهلإلى صورة رقمیة حتى تالئم طبیعة الحاسوب وحتى 

  .2الماسح الضوئي في عملیة ناسخ المستندات یشبه،و یهاا وقت الحاجة إلئهواستدعا

  :وتنقسم الماسحات الضوئیة إلى

من أكثر األنواع انتشارا  تعتبر  Flatbed Scannerالماسحات الضوئیة المسطحة. 1

النوع یأتي  ھذا .التصویر آلة لهعم آلیةفي به ویش ،غالبا في معظم المكاتب تشاهدهما  ووه

                                                             
  www.mawhopon.net.22:15على الساعة.2019_04_23 اطلع علیه بتاریخ .الماسح الضوئي  1
   www.3refe.com.11:17على الساعة .2019_03_ 28اطلع علیه بتاریخ .الماسحات الضوئیة  2
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 بالمهمة،ثم تقوم  ،حهتقوم بفتح الغطاء ووضع ما ترید مس ،بلوحة زجاجیة وغطاء

إمكانیة مسح أجزاء  لهااالستخدام وتأتي بخبرات متنوعة و  سهلةوالماسحات الضوئیة تكون 

إمكانیة مسح أشیاء لها معینة من أوراق كبیرة ،مثال جزء من جریدة أو صحیفة وكذلك 

  .ء كتابسمیكة مثل غطا

آلة  یشبهالنوع  ھذا  Document Feeder Scannerالماسحات الضوئیة التلقائیة. 2

 ھذهبعض أنواع  ،ضوئیا من األعلى إلى األسفل سحهاتحرك الصفحة المراد ألنها  ،الفاكس

 في حین أن البعض األخرالماسحات الضوئیة تقوم بمسح ورقة واحدة فقط في المرة الواحدة، 

النوع یستعمل كثیرا في مشاریع  وهذاالقدرة على مسح مجموعة من األوراق تلقائیا  لها

  .األرشفة االلكترونیة

الماسحات تقوم بمسح الخرائط  ھذه  Map GS Scannerالماسحات الضوئیة للخرائط. 3

 .1الماسحات ببرامج مختصة بأنظمة المعلومات الجغرافیة ھذهالجغرافیة المختلفة وعادة بربط 

 بنفسهز فوق الصفحة جهاتتطلب قیام المستخدم بتمریر ال :الماسحات الضوئیة الیدویة. 4

حجما بواسطة الماسحات الیدویة من  األكثر النوع على مسح الوثائق والصور ھذا،یقتصر 

 .خالل عملیة تجمیع والفرز

                                                             
  .36.ص.2015مطبوعات الجامعة الكویتیة، :الكویت .االلكترونیة األرشفةمحاضرات  .كمال محمد رمزي، 1
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على اإلطالق  وأدقهاالنوع من الماسحات الضوئیة  ھذا :سطوانیةالماسحات الضوئیة اال. 5

شائع  ذا النوعھو ،ا بشكل كبیرھخفضت أسعار قد لهاوعلى الرغم من أن الشركات المنتجة 

  .1الغالیة ةیتمیز بتكلف ،داخل دور اإلخراج والتصمیم

 التي تقوم بالتقاط الصور الرقمیة بدون استخدام الفیلم ،ویمكن  :الكامیرا الرقمیة

 .الحاسب اآللي تحمیل وتخزین الصور في الحال على 

دخالها إلى جهاز الحاسوبوتعتبر احد الوحدات المستخدمة في النقاط وا ویوجد  ،لصورة وإ

حتفاظ بها لحین نسخها في منها أنواع كثیرة یمكن استخدامها في تصویر لقطات الفیدیو واال

  .2الحاسوب

  :كاألتي وتتفوق الكامیرات الرقمیة عن الكامیرات العادیة بعدد من الممیزات وهي  

 .انتصار أيالعرض اللحظي للصورة دون  إمكانیة -

  .طبع الصور المرغوب فیها والصالحة للطبع إمكانیة -

 .نقلها أو االكامیر تخزین الدائم للصور داخل  إمكانیة - 

  . اآلليالتخزین داخل الحاسب  -

                                                             
مذكرة ماجستر .وأفاقالقادر واقع  عبد األمیرمكتبة جامعة  :ودورها في تنظیم مخطوطات  اآللیة األنظمة .رشید مزالح،  1

  .38.ص.2007دیسمبر اهللا، عبد األمیرجامعة .في علم المكتبات
  .19.ص. 2017النور للنشر والتوزیع، دار ]:م.د.[مقدمة في تطبیقات الحاسوب.الهادي،قیس  2



التحوالت التكنولوجیة في مجال األرشیف:                                           الفصل الثاني   
 

 
90 

قبل التعامل معها  Scannerترونیا من خالل مسح الصورة الك إلىعدم الحاجة  -

 .اآلليباستخدام الحاسب 

بالكامیرات التقلیدیة المكافئة لها  تتسم الكامیرات الرقمیة بخفة الوزن وصغر حجم مقارنة  -

 .1اإلمكانیاتفي 

 الطبع هي العمود الفقري لمشروعاتب اآللیةالحاسبات : الحاسبات االلكترونیة 2.2.4

 إنویجب تحدیدها على المواصفات المتاحة على شراء هذه الحاسبات وخاصة  ،الرقمنة

حة تخزین عملیة معالجة وتخزین المواد الرقمیة تتطلب حاسب ذو معالج كبیر وذاكرة ومسا

    :، مثلمناسبة

 طابعات لیزر في حالة طباعة مواد غیر ملونة. 

  وطابعات ملونة في حالة مواد ملونة. 

 األقراصمشغالت : مشغالت الحفظ المطلوبة لحفظ الكیانات الرقمیة مثل 

 .الشرائط أو DVDالفیدیو  وأقراصالضوئیة 

  بوصة 17 األقلشاشات كبیرة الحجم على. 

                                                             
 ، information communication technologie:تكنولوجیا االتصال والمعلومات.منال المزاهرة، هالل،  1
  .256.ص.2014دار المسیرة لنشر والتوزیع،]:م.د[
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سواء  أساسیةبدون برامج  اآلليیمكن استخدام الحاسب  ال :هیزات البرمجیةالتج 3.2.4

برامج التطبیقات التي تستخدم للقیام بمهام  أویونیكس  أونظام ویندوز  :برامج تشغیل مثل

  :فئات أساسیة  ثالثةمشروعات الرقمنة في  إلیهاالتي تحتاج  األساسیةالبرامج نفع الرقمنة و 

  برامج التقاط الصور التي تتاح غالبا مع جهاز المسح الضوئي ،ویتم التعامل معها

 .عملیة المسح الضوئي للكیانات أثناء

  تحریر الصور التي تقوم بمعالجة وتحسین الصور الرقمیة بعد التقاطها من برامج

 .جهاز المسح الضوئي

 لضوئي على الحروف برنامج التعرف اOCR  في حالة القیام برقمنة النصوص والذي

  .1یقوم بتحویل صور الصفحات إلى نصوص كاملة

 :فوائد الرقمنة ومزایا نضمها 3.4

وثائق  إلى األرشیفیةتحول وثائقها  إلى األرشیفیةهناك عدة فوائد تستفید منها المصالح      

 :رقمیة منها 

خاصیة النسخة الرقمیة بالرغم من ترتیبها  إن :ة االسترجاع وفقا لموضوع الوثیقةسهول* 

انه یمكن استرجاعها وفقا لمضمون  إال ،الورقي األرشیفالمتبعة في  لألرشیفوفقا 

 .اسم شخصیة أوالموضوع سواء كان منطقة جغرافیة 

                                                             
شركة ناس ]:م.د[،واإلدارةالتخطیط والبناء  :الرقمیة واألرشیفاتالمكتبات  .عبد الجواد سامح زینهم،  1

  .94.ص.2013للطباعة،
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األرشیف الرقمي ،یمكن  إلىتحویل األرشیف الورقي  :سهولة وسرعة اإلنتاج واالستخدام* 

 .من استرجاع المعلومات في ثوان معدودة بدال من الدقائق والساعات

الوثائق األصل في ظروف مالئمة یجنبها  حفظ إن :حفظ الوثائق األصل من الضیاع* 

 األمروهذا  ،یتطلب تقلیل التعامل معها یدویا التلف جراء كثرة االستنساخ والضیاع وهذا

تقدمه نظم رقمنة األرشیف المادي فهي تركز على التعامل مع الوثائق الكترونیا عن طریق 

عطائهاالمسح الضوئي لها    .رقم خاص بها للمتابعة والبحث واالسترجاع وإ

ال یشغل النسخ االلكتروني سوى ساحة بسیطة تقدر : في مكان التخزین التوفیر* 

معظم  إنعلمنا  إذامن الرفوف ،خاصة  أمتاراتحفظ  أوبالملیمترات من قرص التخزین 

النظم الرقمیة حال  إلىونجد في التحول . تعاني من مشاكل التخزین األرشیف مصالح ودور

في ازدیاد  األرشیفبناء مراكز دور للتخزین  أومناسبا لمشكلة ضیق المكان ،فتكلفة توسیع 

  .1مستمر

  :المرقمنة األرشیفیةحمایة الوثائق  4.4

الرقمي هي سهولة الوصول  األرشیف، فمن ایجابیات لكل تكنولوجیة ایجابیات وسلبیات     

 .الوثائق بالرغم من البعد الجغرافي ، فهذه التقنیة تقلل من الجهد والوقت والتكلفة إلى

                                                             
مذكرة لنیل شهادة  .والیة مستغانم أرشیفدراسة حالة  :األرشیفاسهام تكنولوجیا المعلومات في امن  .زكیة میلودي،  1

  .52.ص.2017_2016تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق، ماستر في علم المكتبات والمعلومات،
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تتغیر  إنها إضافیةالوثائق الرقمیة تتصف بصفة  إن يالمرقمن ه فاألرشیات سلبی أما     

یصعب كشف هذا  األحیان،كما یمكن تعدیلها بسرعة كبیرة وفي كثیر من  إنشاءهابعد 

ال یكون المحتوى ثابت وغیر قابل للتغییر، إنمن الضروري  ألنه وهذه مشكلة التغییر،  وإ

جعل الخبراء یفكرون في وضع بعض  وهذا ما، الرقمیةالشكوك حول مصداقیة الوثیقة  أثیرت

من  یتأكدوا إن األرشیفیینوعلى  األرشیفیةمن المعاییر والمقاییس التي تضبط صحة الوثائق 

  .مسبق من الجهة المنتجة إذنالرقمیة دون  األرشیفیةعدم تغییر الوثائق 

وذلك باستخدام احدث التقنیات  تالعب قد یحدث على الوثیقة المرقمنة، يأكما یجب منع 

 .1ل تقنیة التشفیر والتوزیع الرقميمث الشأنالمستخدمة في هذا 

معادالت حسابیة ریاضیة لضمان سریة  أویعتمد على خوارزمیات  األخیرفكان هذا      

، حیث من صاحب العالقة إالالشكل غیر مفهوم  إلىتحویله  عبر آمنةلمعلومات بطریقة ا

 .یتم التوقیع الرقمي باستعمال مفتاح معین لتشفیر الرسالة االلكترونیة

للحصول على المعلومات المرسلة  آخرفك التشفیر بمفتاح  إلىثم یعتمد مستقبل الرسالة 

ظهرت الرسالة بعد فك التشفیر بصورة واضحة ،فالتوقیع المرسل صحیح ، ویقوم هذا  فإذا،

التوقیع استعمال تقنیة مفتاحین احدهما عام والثاني خاص ،وهما عبارة عن بیانات معلوماتیة 

                                                             
ادة فرع مستغانم مذكرة لنیل شه ]BDL[التنمیة المحلیة:البنوك أرشیفرقمنة  .الجوهر بن عروسة،؛ فاطمة الزهراء بحیح،  1

  .67.ص.2016_2015تخصص نظم المعلومات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیق، ماستر في علم المكتبات والمعلومات،
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ویكون مصادقا علیا من سلطة  رقم، 300من  أكثر إلىرقمیة متسلسلة وضخمة قد تعمل 

 .1نیةقة للتوقیعات االلكترو مختصة تصدر شهادة مصاد

  :خالصة

ومن خالل تطرقنا إلى أهم التكنولوجیا المعلومات المستخدمة أو المستعملة وتطبیقاتها في 

مجال األرشیف ، نستنتج كخالصة لهذا الفصل أن تكنولوجیا المعلومات ساهمت بشكل كبیر 

وأتاحت إمكانیة التخزین و في تطویر وتحسین الخدمات األرشیفیة بأقل وقت وجهد ممكن ، 

المعالجة و استرجاع المعلومات ، مما ساعدت مراكز األرشیف بصفة خاصة على بث 

.المعلومات و الحفاظ علیها بسرعة و بدقة في الوقت المناسب  

  

                                                             
  .68. المرجع نقسه. الجوهر بن عروسة،؛الزهراء فاطمة بحیح،  1



 

 

:اجلانب التطبيقي  
  رشيفأمبصلحة  ميدانية دراسة

  منوالية مستغا 
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  :تمهید

بعد انتهائنا من الجانب النظري،الذي یحتوي على فصلین في دراستنا الفصل ألول تحت 
عنوان األرشیف و تكنولوجیا المعلومات، أما الفصل الثاني یندرج تحت عنوان التحوالت 

و نتطرق اآلن إلى دراستنا المیدانیة و إسقاطها على . األرشیفالتكنولوجیة في مجال 
الجانب النظري، في مصلحة أرشیف والیة مستغانم من خالل المالحظة و اإلجابة على 

التساؤالت المطروحة، یتضمن استخدام أسالیب إلجراء الدراسة المیدانیة و التي ستكون في 
ستخالصنا لنتائج دراستنا المتوصل إلیها و مصلحة أرشیف والیة مستغانم ،وذلك من خالل ا

مصلحة أرشیف  ةسنتطرق علیها من خالل مالحظتنا و مقابلتنا التي أجریناها مع مسؤولی
  .والیة مستغانم 

  :"مقر والیة مستغانم"سسة األصلیة التعریف بالمؤ  .1

   جوان 28یرجع األصل والیة مستغانم، إلى الفترة االستعماریة بموجب المرسوم المؤرخ في 

وكانت عبارة عن مقاطعة استعماریة ،حتى جدد تنظیمها بموجب المرسوم رقم  م1956
ثم انفصلت عنها كل من معسكر و غیلیزان في   م1974جویلیة 12المؤرخ في  74/150

المتضمن إعادة یقسم التراب . 1984فیفري  02المؤرخ في  09\84إطار القانون رقم 
 27الصادرة بتاریخ  72رقم بموجب الترقیة الرسمیة  الوطني و قد قسمت والیة مستغانم

  .إلى عشرة دوائر و اثنان و ثالثون بلدیة  1991فیفري

كما نرى إلى الموقع مقر الوالیة، الذي یحدها من الشمال المحطة القدیمة عروس      
الجنوب بنایات المنظر البحري، و من الغرب طریق وهران ومن الشرق وسط المدینة و 

 .مة المحك
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  : لهیكل التنظیمي لوالیة مستغانما 1.1

  :أقسام ) 4(تنقسم الوالیة إلى أربع

 .الوالي .1
 .المندوبیة  .2
 .المتفشیة العامة  .3

  :بدورها تنقسم إلى : األمانة العامة

  مصلحة المستخدمین ، : ثالث مصالح  إلىالمحلیة التي تنقسم  اإلدارةمدیریة
 .المحلیة و مصلحة المیزانیات وممتلكات الدولة  األنشطةمصلحة 

  مدیریة التنظیم و الشؤون القانونیة و النازعات ، مصلحة التنظیم العام و مصلحة
 .العامة  األمانةو ثالث مصالح  األشخاصالتنظیم الخاص و مصلحة تنقل 

 مكتب التلخیص و مكتب التوثیق بنك المعلومات : مصلحة التوثیق بها مكتبتین. 
  اإلعالممكتب الحفظ و مكتب :بها مكتبتین  األرشیفمصلحة .  

  "والیة مستغانم أرشیفمصلحة "التعریف بالمؤسسة المستقبلیة  2

مقر الوالیة ، حیث كانت  تأسیسوالیة مستغانم مع بدایة  أرشیفمصلحة  إنشاءتم      
، " األرشیفبمحافظ "موظف یدعى  یترأسهعبارة عن مستودع یحفظ فیه الرصید الوثائقي ، 

مصلحة  إلى >1984-1981<فمن مدیریة ما بین. إداریةو مرت المصلحة بعدة تحوالت 
ما  األرشیفمن ثم مكتب للتوثیق و  ،>1986- 1984< المحفوظات ما بین

  .حتى الیوم  األرشیف، ثم مصلحة >1993-1987<بین

المصلحة، توفیر و ضمان الشروط الالزمة التي یقتضیها التراث الوثائقي   ویاتمن أولو 
المستلم من مختلف الهیئات و المجموعات المحلیة للوالیة ، و استغالله عقالنیا  أوالمنتج 

  .القانون  إطارحفاظا على هذا المكسب و صیانته و تبلیغه في 
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  :تكوین مصلحة الوالیة من مكتبین وت   

 مكتب الحفظ:  

المراسالت الرسمیة المداوالت ، العقود ( أنواعهایقوم باستقبال و حفظ الوثائق بمختلف 
  ).،التقاریر الناتجة عن مدیریات الوالیة 

  اإلعالممكتب المساعدة و:  

وهو مكتب مكلف یقوم بنشر وتصمیم القوانین المطبقة في معالجة و تسییر االرشیف و 
  .الوالیة السهر على تطبیقها من طرف مدیریات 

 :وصف المصلحة 

  :المصلحةوصف  3. 

نى للمصلحة مب  أصبحت إذنم بتوسیعها،  2010عرفت المصلحة سنة  :البنایة 1.3
  . األرضالطابق التحت  إلى افتامستقل ینقسم الى ثالث طوابق إض

  : إلىتنقسم البنایة و 

عند المدخل و یحتوي  األرضيفي الطابق  تأتيو ): اإلدارة(العمل الموظفین  أماكنأ .1.3
، ، مكتب الحفظاإلعالم، مكتب المساعد و مكتب رئیسة المصلحة: مكاتب )6(على ستة

، و الجرائد الیومیة أرشیف، قاعة الفرز و فیها األمانة، مكتب العامة اإلدارةمكتب رئیس 
  .كتاب  3000و تحتوي على . المكتبة  أوقاعة المطالعة  أخیرا

و تتكون من مجموعة من القاعات تحتوي على كل قاعة رصید  :الحفظ أماكنب .1.3
،   أرشیفیةعلبة  9142و فیه  األرضيوثائقي مختلف فمنها ، ما یوجد في الطابق التحت 

بقیة القاعات فهي تتوزع على ثالث طوابق حیث یصل مجموع  إماتتوزع على ستة قاعات ، 
في المساحة و تتراوح ما  أخرىخمسة عشرة قاعة ، تختلف كل من واحدة عن  إلىقاعاتها 
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و ) متر طولي  5095(  اإلجمالیة األرشیفتبلغ مصالحة  إذا، )  م82 إلى م35( بین 
سم و مساحتها  80 إلىسم 50من  األروقةعرض  أماسم ،  02،08یبلغ ارتفاع كل قاعة 

  .م  01،02بیرة بمقیاس كما تحتوي على نوافذ ك  2م 34،35تقدر ب 

  :الوثائقيالرصید  2.3

،  األرضيیكون الرصید الوثائقي في القاعات المخصصة للحفظ منها في الطابق التحت 
علبة و یخص وثائق مختلفة مثل جرائد رسمیة ،  9142الذي یتكون من مجموع العلب فیه 

  .الخ ...و المیزانیة  اإلحصاءملفات 

 13104مدیریة التنظیم و الشؤون العامة و یتكون من  أرشیفیخص  :الطابق األول 
  .علبة ارشیفیة تتوزع على خمسة قاعات 

  علبة  24298المحلیة و یتكون من  اإلدارةمدیریة  أرشیفیخص  :الثانيالطابق
 .ارشیفیة ، تتوزع على خمسة  قاعات 

 یتكون و . دیوان الوالي ، و المجلس الشعبي الوالئي  أرشیفیخص  :الطابق الثالث
یتوزع على خمسة  قاعات وهكذا یصل مجموع العلب  أرشیفیةعلبة  1440من 

  .علبة  50950 إلىبالمصلحة  األرشیفیة

و  07غیر دائمین  أمادائمین ،  أعضاء 05یعمل بالمصلحة  :الموارد البشریة 3.3
   :وهي كاألتيموظفین  05الدائمین خمسة  لألعضاءبالنسبة 

  وثائقیة  أرشیفیةبرتبة  األرشیفرئیسة مصلحة . 
  وثائقي  أرشیفرئیس مكتب الحفظ برتبة. 
  برتبة عون حجز  02عون حجز. 
  و الوقایة  األمنعون. 
 عقود ما قبل التشغیل  إطارفي  أعوان . 
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  اآللي اإلعالمعون مكتب  تقني سامي في .  

  :التجهیزات 4.3

المصلحة بدورها تحتوي على مجموعة من التجهیزات و هي ضروریة في ، تنظیم و  إن
التي   خطاراأل، و حمایته من  أطولو الحفاظ علیه لمدة .  األرشیفيتسییر الرصید 

  : یتعرض لها ، ومنه هذه التجهیزات نجد 

  متماسكة لحفظ الوثائق  أرشیفیةعلب كرتونیة. 
 اآللي اإلعالم أجهزة . 
 الطابعة  اآلالت. 
 الناسخة  اآلالت  . 
  بأنواعهاالماسحات الضوئیة . 
  و الساللم  األرشیفیةالعربات الحدیدیة لنقل العلب. 
  الرفوف الحدیدیة بالمخازن و الخشبیة بالمكتبة. 
  تدفئة بمكاتب الموظفین  أجهزةمكیفات هوائیة و. 
  طاوالت ، كراسي. 
  طابق یحتوي على هاتفالهواتف السلكیة بمكاتب الموظفین ، و كل. 
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  :المقابلة. 4

  :عرض المقابلة 1.4

 أرشیف والیة (األرشیف ودوره في تطویر العملیات األرشیفیة :المحور األول
  ).مستغانم

  ما هو تعریفك لألرشیف؟ :1س

هو عبارة عن كل وثیقة تنتج من طرف مؤسسة عامة أو األرشیف حسب تعریفي  :1ج
  .خاصة

  ما هو دور األرشیفي في مصلحتكم؟ :2س

  :دور األرشیفي في مصلحتنا هو :2ج

   .الحفاظ على الوثیقة - 

  .المعالجة العلمیة والفنیة للوثیقة - 

  هي أنواع الوثائق األرشیفیة الموجودة في المصلحة؟ ما :3س

  :أنواع الوثائق األرشیفیة الموجودة في المصلحة هي :3ج

  .CD ROMورق وأقراص مضغوطة وخرائط ومخططات وثائق إداریة وهي عبارة عن 

  هل كل العاملین في مصلحتكم كلهم في التخصص؟ :4س

عاملین في التخصص، أنا ) 4(، هناك أربع لیس كل العاملین في التخصص. ال :4ج
في تشغیل  وأخرتقني سامي  وأخرقرین تواتي  واألستاذ) رئیسة المصلحة سیاف فریدة(

 .شباب تقني
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  أهم التحضیرات المتوفرة في مصلحتكم؟هي  ما :5س

  :أهم التجهیزات المتوفرة في المصلحة هي :5ج

  .أجهزة الحواسیب -

  .الماسحات الضوئیة بأنواعها -

  .رفوف معدنیة -

  .مكاتب وأجهزة الصیانة -

  هل لدیكم قدرات متمكنة الستخدامات التكنولوجیة الحدیثة في المصلحة؟ :6س

ة الستخدامات التكنولوجیة الحدیثة في المصلحة وذلك من نعم هناك قدرات متمكن :6ج
  .اإلرادةخالل  

  هو دور األرشیفي في تطویر العملیات األرشیفیة في مصلحتكم؟ ما :7س

دور األرشیفي في تطویر العملیات األرشیفیة وذلك من خالل أن الوثیقة هي التي  :7ج
ل الدائم من أجل التطویر من تفرض نفسها ألن هناك بعض األرصدة تفرض نفسها للتعام

  .خالل وسائل البحث

 االستخدامات التكنولوجیة الحدیثة في مصلحة أرشیف والیة  :المحور الثاني
  .مستغانم

  ما هو واقع أرشیف والیة مستغانم في ظل هذه التطورات والتحوالت التكنولوجیة؟ :1س

علبة  11000واقع أرشیف والیة مستغانم في ظل هذه التطورات أنه یعتمد على  :1ج
ملف  20000علبة مرقمنة وفیها  20000علبة معالجة یوجد بها  80000أرشیف، 

  .علبة غیر معالجة 20000مرقمن في قاعدة البیانات، 
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  الوثائقي األرشیفي؟ الرصیدهل تعتمد مصلحتكم على عملیة رقمنة  :2س

تعتمد المصلحة على عملیة رقمنة الرصید األرشیفي قبل عملیة الرقمنة، كنا  نعم :2ج
. نعتمد على الماسحات الضوئیة لرقمنة الرصید األرشیفي واآلن.نستعمل قاعدة بیانات سهلة

حتى نأخذ تصریح من المدیریة، فهذه  إقصاؤهاولكن ال نستطیع  إلقصاءفیوجد ملفات 
  .أو التاریخیة لعملیة الرقمنة اإلداریةالملفات ال نرقمنها، فمن األحسن أن نبدأ بالوثائق 

  المرقمنة؟ األرشیفیةما هي أنواع الوثائق  :3س

القرارات، : خاصة مثالالمرقمنة هي الوثائق التنظیمیة  األرشیفیةالوثائق  أنواع :3ج
  .التاریخي واألرشیفملفات المستخدمین  إلى إلضافةبا. المداوالت

  لشبكة االنترنت داخل المصلحة؟هو استخدامكم  ما: 4س

  .ال یوجد شبكة االنترنت في المصلحة، إن شاء اهللا في المستقبل: 4ج

في  إعدادهالكتروني، وان وجد ماذا نقصد به، وكیف یتم  أرشیفهل توجد بالمصلحة  :5س
  ولوجي؟ظل هذا التحول التكن

الكتروني، فهو عبارة عن كل وثیقة تحولت الى وثیقة رقمیة، ویتم  أرشیفنعم یوجد  :5ج
  .بواسطة الماسحات الضوئیة وباستعانة بقاعدة البیانات إعداده

  هي أهم البرمجیات المستخدمة في مصلحتكم؟ ما: 6س

  .عدم تواجد البرمجیات في المصلحة: 6ج

  الماسخات الضوئیة المتواجدة في المصلحة؟ أنواعهي  ما :7س

  :في المصلحة هي ةالمتواجدأنواع الماسحات الضوئیة  :7ج

 A0 خاص بالمخططات والخرائط.  
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 A2 خاص بكل أحجام الوثائق.  
 ماسح ضوئي خاص بالكتب.  
 A3 وثیقة بوثیقة.  
 A4 مجموعة وثائق طبقة بطبقة.  

  ما هي الصعوبات التي تعاني منها مصلحتكم في ظل هذا التحول التكنولوجي؟ :8س

عدم تواجد شبكة  –انعدام البرمجیات  –نقص المتخصصین : تتمثل الصعوبات في :8ج
  .االنترنت

  هل مكنت هذه التكنولوجیا من تسهیل العمل األرشیفي في مصلحتكم؟ :9س

مكنت هذه التكنولوجیا من تسهیل العمل األرشیفي في المصلحة وذلك من لقد  .نعم :9ج
  : خالل

 ربح الوقت في البحث عن الوثیقة أو المعلومة. 
 سهولة الوصول الى الوثیقة. 
 التخلص من مشاكل ضیاع الوثیقة أو تلفها. 
 الحفاظ على أصل الوثیقة أو الملف. 
 تطویر العالقة بین الموظف والباحث. 

  :المقابلةتحلیل 2.4 

  ).أرشیف والیة مستغانم(األرشیف ودوره في تطویر العملیات األرشیفیة  :محور األول*

نالحظ أن رئیسة مصلحة أرشیف والیة  األولالمحور  أسئلةعن  اإلجابةیتبین من خالل 
مستغانم عرفت لنا األرشیف على أنه عبارة عن كل وثیقة تنتج من طرف مؤسسة عامة أو 

ت على أن دور األرشیفي في المصلحة هو الحفاظ على الوثیقة والمعالجة خاصة، بحیث أكد
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أي أن األرشیفي یلعب دور كبیر في عملیات المعالجة األرشیفیة . العلمیة والفنیة للوثیقة
  .وذلك من خالل أن الوثیقة هي التي تفرض نفسها من أجل التطویر

مصلحة أرشیف والیة مستغانم في عبارة أما بالنسبة ألنواع الوثائق األرشیفیة الموجودة في 
  .CD-ROM_مخططات_خرائط _ كالورق وأقراص مضغوطة إداریةعن وثائق 

أما بالنسبة للعاملین في مصلحة أرشیف الوالیة فلدیهم القدرة المتمكنة الستخدامات 
فإرادة العامل . التكنولوجیة الحدیثة، وأكدت رئیسة المصلحة بل وأصرت ذلك یكون باإلرادة

أما عن العاملین  كلهم في .أو األرشیفي یصل إلى قدرات عالیة تؤهله إلى تكوین ذاته
متخصصین من بینهم رئیسة المصلحة سیاف فریدة ، واألستاذ  )4(التخصص، فهناك أربع

  .في تشغیل شباب تقني واألخیرتقني سامي  وأخرقرین تواتي، 

  :تتوفر في المصلحة مجموعة من التجهیزات أهمها إذ

صیانة،  وأجهزةمكاتب _ رفوف معدنیة _ الماسحات الضوئیة بأنواعها _ أجهزة الحواسیب 
في ظل التحول التكنولوجي الرهیب  األرشیفیةوهذا ماهیأ األرشیفي أن یقوم بتطویر العملیات 

 .للمعلومات

  .االستخدامات التكنولوجیة الحدیثة في مصلحة أرشیف والیة مستغانم :المحور الثاني*

المحور الثاني فنالحظ من خالل مقابلتنا مع رئیسة مصلحة أرشیف والیة مستغانم أن  أما
ألف  80000 واقع مصلحة أرشیق والیة مستغانم في ظل هذه التطورات أنه یعتمد على

ألف ملف مرقمن  في  20000ألف علبة مرقمنة وفیها  20000یوجد بها  .علبة معالجة
  .ألف علبة غیر معالجة 20000وقاعدة البیانات 

صرحت المسؤولة أن المصلحة تعتمد على عملیة رقمنة الرصید الوثائقي األرشیفي، بینا  إذ
یعتمدون  واآلنیستخدمون قاعدة بیانات سهلة  اكانو لنا أن  في البدایة قبل عملیة الرقمنة 

، لكن ال قصاءإلعلى الماسحات الضوئیة لرقمنة الرصید األرشیفي، اذ قالت أنه یوجد ملفات 
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یستطیع رقمنتها حتى یأتیهم تصریح من المدیریة وقالت أنه من الضروري أن یبدأ بالوثائق 
أما عن أنواع الوثائق األرشیفیة المرقمنة هي الوثائق . و التاریخیة لعملیة الرقمنة اإلداریة

األرشیف ملفات المستخدمین و  إلى باإلضافةالتنظیمیة خاصة مثال القرارات، المداوالت، 
  .التاریخي

، أما بالنسبة األرشیف االلكتروني فیوجد في االنترنت شبكةعدم تواجد  إلىوأكدت المسؤولة 
بواسطة الماسحات  إعدادها ویتموثیقة رقمیة  إلىوهو عبارة عن وثیقة تحولت . المصلحة

  .الضوئیة و باالستعانة بقاعدة البیانات

خاص بالمخططات و  AOفي المصلحة هي  وأهم أنواع الماسحات الضوئیة المتواجدة
وثیقة بوثیقة،    A4الوثائق، ماسح ضوئي خاص بالكتب، خاص بكل أحجام A2الخرائط، 

A4 وثائق أي طبقة بطبقة مجموعة.  

في حین أن هذه التكنولوجیا مكتب األرشیفي من تسهیل العمل في المصلحة وذلك من خالل 
وكذلك عملت على  إلیهاربح الوقت في البحث عن الوثیقة أو المعلومة وسهولة الوصول 

على أصل الوثیقة أو الملف،  تحافظالتخلص من مشاكل ضیاع الوثائق تلفها مما یجعلها 
القة الموظف والباحث ومن خالل ما أخبرتنا به المسؤولة أنه هناك تطویر الع إلى باإلضافة

عراقیل وصعوبات أمام تطویر أو التحول التكنولوجي المعلومات بسبب انعدام البرمجیات 
  االنترنتذلك عدم تواجد شبكة  إلىونظامها ونقص المتخصصین في المجال، وأضف 

  :واالستنتاجات النتائج. 5

المیدانیة التي قمنا بها في مصلحة أرشیف والیة مستغانم استنتجنا  من خالل الدراسة     
  :أن

  احتواء األرشیف مصلحة والیة مستغانم على كم هائل وضخم من الوثائق منها
 .والتاریخیة  اإلداریة
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  نقص في الخبرة عن الدورات التكوینیة التي تعتبر العامل األول والعمود الفقري في
 .تطویر األرشیف 

 درات متمكنة في المصلحة الستخدام التكنولوجیا الحدیثة وجود ق. 
  دارة العملیات األرشیفیة في ظل التحول الدور الذي یلعبه األرشیف في تطویر وإ

 .التكنولوجي
  اعتماد مصلحة أرشیف والیة مستغانم على مختلف التقنیات والتجهیزات التكنولوجیة

 .أجل رقمنة الرصید الوثائقي األرشیفيالحدیثة مثال الماسحات الضوئیة بأنواعها من 
 إنتسهیل العمل األرشیفي في المصلحة من خالل التكنولوجیة وجعلتها  إمكانیة 

 .إلیهاتتخلص من مشاكل الضیاع للوثائق وسهولة الوصول 
  موظفین متخصصین ) 4(أربعنقص الموظفین المتخصصین حیث أنها تحتوي على

 .فقط
 عرفتها التكنولوجیة المعلومات في  التيعمل المصلحة على مواكبة التطورات  إمكانیة

  .مجال األرشیف

  :مناقشة النتائج على أساس الفرضیات. 6

لقد تبین لنا من خالل المقابلة التي أجریناها داخل مصلحة أرشیف والیة مستغانم مع      
  :رئیسة المصلحة ومع المالحظة التي الحظناها بحیث رأینا

 اعتماد مصلحة أرشیف والیة مستغانم على التقنیات الحدیثة  التي  :األولى الفرضیة
ساهمت في تطویر العملیات األرشیفیة من خالل دراستنا التي قمنا بها، یتضح أن 
مصلحة أرشیف والیة مستغانم یعتمد على تقنیات الحدیثة التي ساهمت في التطور 

الحفاظ على الوثیقة من أجل بامتالكها مختلف التجهیزات المتطورة والحدیثة، وذلك 
أهم البرمجیات التي تساعد على  إلىأن المصلحة تفتقر  إالالتلف، من الضیاع أو 
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عدم تواجد شبكة االنترنت التي تسهل في  إلى باإلضافةتطور العمل األرشیفي، 
  .العملیات األرشیفیة

  .وعلیه فان هذه الفرضیة لم تتحقق

 شیف والیة مستغانم من تكنولوجیا المعلومات استفادة مصلحة أر  :الفرضیة الثانیة
  .جعلتها ترتقي نحو األحسن في تسییر العملیات األرشیفیة

ومن خالل ما تطرقنا له في دراستنا أن مصلحة أرشیف والیة مستغانم استفادت من     
تكنولوجیا المعلومات بحیث جعلتها ترتقي نحو األحسن في تسییر العملیات األرشیفیة وذلك 

خالل تسییرها االلكتروني على أجهزة الماسخ الضوئي، حیث أنها لم تعد قواعد البیانات من 
أن  إالبسهولة،  أعمالهفعملیة رقمنة الوثائق األرشیفیة ساعدت األرشیفي في تسییر .وحدها

هذه التكنولوجیا لیست كافیة لرقمنة رصیدها الوثائقي، وكذلك لنقها عاملین متخصصین في 
  .اآللي اإلعالم مجال األرشیف

  .وعلیه فان هذه الفرضیة تحققت نسبیا

 االلكتروني في حل  إلىلقد ساهم التحول من النظام التقلیدي  :الفرضیة الثالثة
مما ساعد على تطور مختلف . والیة األرشیف مصلحةالمشكالت التي تعاني منها 

العملیات وذلك من خالل التكنولوجیا التي أحدثت تغیرات تحوالت عدیدة على العمل 
  .األرشیفي

أرشیف والیة مستغانم ساهمت وعملت  مصلحةدراستنا فان  إجاباتانطالقا من تحلیل    
جدید وهذا ما ساعد في حل االلكتروني ال إلىالتقلیدي القدیم  نظامهاعلى التحول من 

المشكالت التي عانت منها المصلحة، وهذا ما ساعد على تطور مختلف العملیات وذلك من 
، A0خالل التكنولوجیة الحدیثة المتواجدة في المصلحة مثل، الحواسیب والماسحات الضوئیة

A2 ،A4  الرقمیة والطابعات ووسائط التخزین المختلفة، وهذه التكنولوجیة  توالكامیراوغیرها
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ساهمت بشكل كبیر في تطویر العمل األرشیفي وتسهیله للعامل أو  إذ. سهلت عملیة البحث
  .البحث أثناءاألرشیفي 

  .هذه الفرضیة تحققت وعلیه فان

  :تاالقتراحا. 7

 ةالتكنولوجیة في إدار حول التحوالت  ادراستنفي  إلیهامن خالل النتائج التي توصلنا      
 تاالقتراحافي المصلحة حولنا بوضع مجموعة من  رأیناه،ومن خالل ما یةالعملیات األرشیف

  :كاألتيوهي 

  مصلحة والیة مستغانم وتثمین قیمته أرشیفالعمل على تطویر. 

  اآللي واإلعالم األرشیففتح مناصب عامة للمتخصصین في مجال. 

  الرصید غیر المرقمنمحاولة رقمنة. 

  إدخال شبكة االنترنت واستعمالها بفتح مواقع من اجل الباحثین،وهذه المواقع خاصة

 .االقتصاد والزراعة: بالوثائق القابلة لالطالع مثل

  نات الداخلیة من أجل تسهیل عملیة االطالع الداخلي مثال مصلحة افتح أنتر

 .المستخدمین

 یفیة الموجودة بالطابق األرضي محاولة معالجة بعض األرصدة األرش. 

  السهر على تطبیق أهم البرمجیات السهر عل تطبیق أهم البرمجیات اآللیة لتسهیل

 .عملیة رقمنة الوثائق األرشیفیة
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  ضرورة االعتماد على السائل الحدیثة من أجل تخزین المعلومات مثل المصغرات

 ).المیكروفیلم و المیكروفیش( ةالفیلمی

  المؤهل یلعب دورا أساسي في تجسید الخبرة من خالل فتح دورات العنصر البشري

 .تدریبیة وذلك من اجل تطور العمل األرشیفي

 توفیر مختلف التكنولوجیة الحدیثة أكثر فعالیة من أجل تحقیق هدف المصلحة .  

  

  

  

  

  



 
 

  

  اخلامتة 
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    :خاتمة
 نهایة هذه الدراسة التي كانت ثمرة الجهد الذي بدلناه إلىمن خالل هذا نكون قد وصلنا    

من یأت بقیة الثغرات فهي متروكة لمن  أما ،تقدیمه حول دراستنا كنمی قدمنا ما أننا،بحیث 
 .حد بعید بمختلف الطرق إلىفالعلم في تطور مستمر  ،الباحثین الستكمال النقصعدنا من ب

المواضیع الحدیثة  أهماحد  إلىومن خالل هذه الدراسة التي قمنا بها حاولنا التطرق      
في  األرشیفیةالعملیات  إدارةاهتمام الجمیع حول التحوالت التكنولوجیة في  أثارتالتي 

 تأثیروتبیان مدى  والیة مستغانم بصفة خاصة، وأرشیف صفة عامة،ب األرشیفیةالمؤسسات 
التطبیقات والتقنیات  أحدثته ما إلى إلضافةاب ،األرشیفهذه التكنولوجیات الحدیثة على 

الحدیثة من تغیرات وتحوالت من بینها الرقمنة التي ساعدت في الحفاظ على الوثیقة 
 .األرشیفیة

وساهمت في حل العدید  األرشیفهذه التكنولوجیا قد حققت نجاحا في  أن رأینا أننا إلضافةاب
 األرشیفجعل  وهذا ما والیة مستغانم، أرشیفمن المشكالت التي كانت تعاني منها مصلحة 

 .األحسن إلىیتطور 
ولو بالقلیل في  وأفدناكم أسهمنا دنكون ق أنهذه الدراسة المتواضعة نتمنى  وفي ختام     
حاطتهالبحث هذا  إثراء  بدراستنا العامة وإ



 
 

  

   فيةراقائمة البيبليوغ
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 المقابلة أسئلة

 :األول المحور

 ؟لألرشیف تعریفك هو ما:1س

 مصلحتكم؟ في األرشیفي دور هو ما:2س

 المصلحة؟ في الموجودة األرشیفیة الوثائق أنواع هي ما:3س

 التخصص؟ في كلهم مصلحتكم في العاملین كل هل:4س

 مصلحتكم؟ في المتوفرة التجهیزات أهم هي ما:5س

 المصلحة؟ في الحدیثة التكنولوجیا الستخدامات متمكنة قدرات لدیكم هل:6س

 مصلحتكم؟ في األرشیفیة العملیات تطویر في األرشیفي دور هو ما:7س

 :الثاني المحور

 التكنولوجیة؟ والتحوالت التطورات هذه ظل في مستغانم والیة أرشیف واقع هو ما:1س

 ؟األرشیفي الوثائقي الرصید رقمنة عملیة على مصلحتكم تعتمد هل:2س

 المرقمنة؟ األرشیفیة الوثائق أنواع هي ما:3س

 المصلحة؟ داخل االنترنت لشبكة استخدامكم هو ما:4س

 في إعداده یتم وكیف به، نقصد وجد،ماذا الكتروني،وان أرشیف بالمصلحة توجد هل:5س
 التكنولوجي؟ التحول هذا ظل

 مصلحتكم؟ في المستخدمة البرمجیات أهم هي ما:6س



 المصلحة؟ في المتواجدة الضوئیة الماسحات أنواع هي ما:7س

 التكنولوجي؟ التحول هذا ظل في مصلحتكم منها تعاني التي الصعوبات هي ما:8س

 مصلحتكم؟ في األرشیفي العمل تسهیل من التكنولوجیا هذه مكنت هل:9س



 .ملخص
 

  :ملخص
وظهور  األرشیفیةالعملیات  إدارةإن مواكبة التطور التحوالت  التكنولوجیة المتسارعة في       

 قواعد البیانات، الحواسیب االلكترونیة، :العدید من التقنیات والتطبیقات التكنولوجیة مثل
وذلك من اجل الحفاظ على الوثیقة  الرقمنة ، إلى إلضافةابالمدونات و البوابات،  االنترنت،

  . وسهولة اإلطالع بما تسمح به النصوص القانونیة ةیاألرشیف
والیة مستغانم  والتعرف على التحوالت التكنولوجیة  أرشیفتناولت الدراسة مصلحة      

واهم نتیجة توصلنا  ،بهدف المحافظة علیه ،نجاعتهاومدى مساهمتها في نجاحها و  األرشیفیة
والیة مستغانم في حالة  أرشیفوالتطبیقات التكنولوجیة المتواجدة في مصلحة  أني ه إلیها

  .رصیدها في تنظیم وتسییر تتأخرجعلها  المصلحة تعاني من مشاكل وهذا ما أیضاحسنة، و 
 -  األرشفة – مصلحة أرشیف والیة مستغانم - المعلومات -األرشیف: الكلمات المفتاحیة

 .التطبیقات التكنولوجیة 
Abstract: 

The technological developments are accelerated in the      management 

of archival operations, that she emergence of many technologies and 

technological applications for example computers, databases, internet, and 

digital. 

The study is for the archives of Mostaganem and what the different 

technological used to their success. 

Keywords: Archives - Information - Mostaganem Archive - Archiving - 

Technological Applications. 


