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 مقدمة

إن قطاع المعمومات عموما مر بعدة  بمراحل عمى مدار الزمن فمن مرحمة تسجيل     

ورحمة اإلنتقال إلى تسجيميا عمى الورق،  الحيواناتالمعمومات عمى الواح الطين وعظام وجمود 

ة معالجة المعمومات المكتوبة بخط اليد إلى المعمومات المطبوعة  ومن مرحممن المعمومات 

،ىذا األخير كان بداية اإلنفجار المعموماتي، ومولدا معالجتيا بإستخدام الحاسب األلي  يدويا إلى

لتكنولوجيا ىائمة، فجاءت الرقمنة كأحد ىذه التطورات التي فرضت واقعا جديدا لمتعامل مع 

فيو المكتبات عامة ات التوثيق شيدت ات التقميدية وتقديم الخدمات داخل مؤسسمصادر المعموم

والمكتبات الوطنية خاصة تغيرات عديدة ولم يقف المخطوط بمنأى عن ىذه التغيرات إذ سعت 

العديد من المكتبات ومراكز المعمومات إلى محاولة تطويع تكنولوجيا الرقمنة  و اإلستفادة من 

عمى رصيدىا من المخطوطات من أجل حماية النسخ األصمية والنادرة،  لمحفاظإمكانياتيا 

وضمان وصول الباحثين إلييا بسيولة، وىذه التكنولوجيا وما صاحبيا من تغيرات الزمت 

المكتبات وخاصة المكتبات الوطنية اليوم تحوالت غيرت من مفيوميا وسياستيا في تسطير 

جية أخرى ىو زيادة وتنوع جميور الباحثين و  أىدافيا أو طرق عمميا ىذا من جية،  ومن

إحتياجاتيم  ورغبتيم في الحصول عمى المخطوطات النادرة وبطريقة سريعة، مقارنة مع الطرق 

التقميدية في عدم قدرتيا عمى تمبية ىذه اإلحتياجات وحرمان الكثير ممن يريدون الحصول 

 عمييا، كما أنيا التشغل جزءا مكانيا واسعا. 
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ومع تزايد اإلىتمام بمصادر المعمومات اإللكترونية واألشكال الرقمية منيا، ومن أجل تطبيق    

تكنولوجيا الرقمنة بمعايير ومواصفات عالمية، جعل مؤسسات المعمومات وخاصة المكتبات 

الوطنية تتجو نحوى مشروعات التحول الرقمي بما فييا رقمنة المخطوطات من خالل التخطيط 

يجاد حمول لمتحديات التي تواجو ىذه المشروعات، وعميو أدركت الدول وباألخ  المسبق إل

إضطالع  من خالل المتقدمة منيا، ما ليذه المشاريع من أىمية، وىذا ما يتضح  بوضوح 

في ىذا المجال، إذ تعد الواليات المتحدة األمريكية من العديد منيا، بإقامة مشاريع ضخمة 

وغيرىا من دول العالم  لمجال، لتمييا كل من المكتبة البريطانية  الدول السابقة في ىذا ا

حذوىا الدول العربية كمكتبة فيد الوطنية ومكتبة اإلسكندرية، لتصبح مشاريع  االمتقدم، لتحذو 

والمشروع الرقمي  – MANUMED –عالمية كمشروع مخطوطات البحر األبيض المتوسط 

 العالمي لتصبح مشاريع كبيرة ورائدة .

وتعد الجزائر من بين البالد العربية الغنية برصيد من المخطوطات وبغض النظر عن المكتبة   

والمساجد والكتاتيب، التي مازالت تحتفظ بكنوز من  لوطنية فيي تضم العديد من الزواياا

النفيسة لعمماء جزائريين وغير جزائريين، وىي تنتظر حممة واسعة لمكشف عنيا المخطوطات 

ياسة وطنية تمكن من توحيد الجيود وذالك بإعتماد مشاريع رقمنة تسيم في خدمة من خالل س

الباحثين من جية وتثمين ىذا الموروث الثقافي من جية أخرى، الذي عانى اإلىمال وبقية في 

 الخزانات لميئات السنين دون اإلستفادة منو واإلسراع بإنقاذه من التمف والضياع .

من الباحثين  واسع يا لمجتمعمتقد التي لخدماتيا ونظرا الجزائرية الوطنية وألىمية المكتبة   

 متناولة ىذه الدراسة جاءت المخطوطات، الثري من يدىارصمن  ،جاتيم احتيا تمبية وغيرىم في
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 مع التعامل من خالل حالتيا ودراسة المكتبات من ىذا النوع في المخطوطات رقمنة مشروع

مشروع : كمشروع والتخطيط لمثل ىذه المشاريع وعميو جاءت ىذه الدراسة الموسومة بـ  الرقمنة

قصد الكشف عن  –نموذجا  الجزائرية  دراسة ميدانية بالمكتبة الوطنية – رقمنة المخطوطات

المشروع وتسميط الضوء عمى ىذه التجربة ، وقد تم تقسيم ىذه الدراسة إلى شقين جانب نظري 

يف بمفاىيم الدراسة، وجانب ميداني الذي كانت فيو الدراسة وصفية لممكتبة ييدف إلى التعر 

الوطنية الجزائرية، وتحميل بيانات الدراسة التي أجريت من خالل اإلستبيان والمالحظة بيدف 

الخروج بثالثة فصول الدراسة  التوصل إلى نتائج ومن ثم وضع مقترحات، وتم من خالل ىذه

شكالية الدراسة إمنيجي والذي قمت من خاللو بطرح أو اإلطار ال الفصل   كانت كالتالي :

براز أىمية الموضوع باإلضافة إلى أسباب إختيار الموضوع، وكذا أىداف الدراسة والدراسات  وا 

السابقة، وتساؤالت الدراسة وفرضياتيا لنتطرق بعدىا إلى مختمف إجراءات الدراسة الميدانية بدءا 

نيج الدراسة والعينة، مرورا بذكر أدوات جمع البيانات المتمثمة في من المنيج المتبع إلى م

اإلستبيان والمالحظة والوثائق المتحصل عمييا والتي تم اإلعتماد عمييا. ثم بعد ذالك يأتي 

ولقد قسمت ىذا الفصل إلى بعنوان : مشروع رقمنة المخطوطات والتخطيط لو األول  الفصل

ثالثة عناصر، فالعنصر األول بعنوان المخطوطات وتحدثة فيو عن ماىية المخطوطات 

تاريخيا وأنواعيا وأيضا المواد التي كتبت عمييا، ومالمحيا سواءا كانت مالدية  أو فنية وفي 

حضارة آخر العنصر األول تكممت عن أىمية التراث العربي من المخطوطات وفضمو عمى ال

اإلسالمية . أما العنصر الثاني فكان بعنوان : رقمنة المخطوطات وفيو تحدثت عن مفيوم 

، وتحدثت أيضا عممية الرقمنة وأنواعيا وكذالك المتطمبات الالزم توفرىا لرقمنة المخطوطات 
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عن المراحل التي تمر بيا رقمنة المخطوطات وكيف يتاح المخطوط المرقمن ويحفظ ، وفي 

نصر الثاني تكممت عن مزايا وأىداف رقمنة المخطوطات. أما العنصر الثالث واألخير آخر الع

في ىذا الفصل والمعنون بمشروع الرقمنة مراحمو  ومتطمباتو وتطرقت فيو بالحديث عن تعريف 

دارة المشروع ، وتحدثت فيو أيضا عن دور حياة المشروع  والتي تتضمن بدورىا  المشروع وا 

 التخطيط مرحمة تحديد ورصد الموارد، ومرحمة تنفيذ المشروع وكذالك تقييمو مراحل وىي كل من 
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 .أساسيات موضوع الدراسة :1

تتناول الدراسة مشروع رقمنة المخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية ، في الوقت الذي      

أصبحت مشاريع رقمنة المخطوطات ذات أىمية كبيرة وبالغة في المكتبات عموما والمكتبات 

الوطنية خصوصا ، وىي بذالك لم تعد تحتمل التأخير والتأجيل بإعتبار  رقمنة المخطوطات 

الوثائقية لمحفاظ عمى موروثيا الثقافي جأ إلييا العديد من المؤسسات دعامة أساسية تم

والحضاري من المخطوطات ، بغية إسترجاعو واإلستفادة منو بسرعة كبيرة نظرا لما تحممو 

 . ىاتو المخطوطات في ثناياىا من معمومات وفيرة وجد ميمة

 .مشكمة الدراسة :1-1

في المكتبات الوطنية مرتبط بثالث عوامل أساسية أوليا مدى  إن مشكمة الحفظ الرقمي  

قدرة ىذه األخيرة عمى إحتواء النظم الرقمية لمحفظ واإلتاحة لرصيدىا من المخطوطات، أي 

من ناحية اإلستعدادات المادية والبشرية لرقمنة ىذا الرصيد وتخزينو عمى ىذه الوسائط 

عة ىذه الوسائط في تحقيق أىداف رقمنة العامل الثاني فيو مدى نجا أما الرقمية،

المخطوطات من جانب ضمان أفضل الطرق لمحفاظ واإلتاحة الداخمية والخارجية وخدمة 

المستفيدين، وفيما يخص العامل الثالث فيو مدى إستعداد المكتبة الوطنية في توظيف 

ستغالل العاممين  خطوطات ويمكن في تجسيد المشاريع الخاصة بالرقمنة، وخاصة رقمنة الموا 

تيدف إلى التعريج عمى األسباب والعوامل التي أدت إلى تأخر  القول أن ىذه الدراسة 

مشاريع رقمنة المخطوطات في الجزائر وما تواجيو من مشاكل وعقبات قد تعود بالدرجة 

األولى إلى  كونيا إدارية تسييرية أكثر منيا مادية ألن المكتبة الوطنية تظفر بميزانية ضخمة 
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تؤىميا لمخوض في غمار ىذا المشروع ولكن ىذا اليعني أنو يمكن ليا أن تخاطر دون وضع 

ومن ىذه المعطيات يمكننا خطة مدروسة ومقننة تضمن سير المشروع في طريق مستقيم، 

 أن نطرح اإلشكالية التالية : 

ية في مشاريع الرقمنة من أهم عوامل نجاح المكتبة الوطنية الجزائر إدارة  . هل تعتبر

 المخطوطات ؟ القيام بدورها في العناية برصيدها من

 . تساؤالت الدراسة :1-2

ىل ىناك خطة مدروسة ومعتمدة في إدارة المشاريع من أجل تطبيق مشروع الرقمنة من _ 

 طرف المكتبة الوطنية الجزائرية ؟

درجة مدى تكوين العمال الذين يشرفون عمى مشروع رقمنة المخطوطات وماىي  _ ما

 تكوينيم . وىل ىو كفيل بإنجاح ىذا المشروع ؟

 _ ماىي األسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز مشروع الرقمنة في المكتبة الوطنية الجزائرية ؟

 . فرضيات الدراسة:1-3

ويبحث عن اإلجابة أو حل ليا، ويعتبر في أي دراسة أو بحث عممي تطرح تساؤالت     

تحديد فرضيات البحث خطوة جد ىامة لربط بين الجوانب النظرية والنتائج التي تم التوصل 

إلييا، وتجدر اإلشارة إلى أن الفرضية ىي تخمين أو إستنتاج يصيغو ويتبناه الباحث في 
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ت يمكن وضع الفرضيات من خالل ماسبق من تساؤال الدراسة، إذ ىي إجابة مؤقتة . و بداية

 التالية :

_ إن وضع خطة عممية مدروسة عامل أساسي في نجاح مشاريع رقمنة المخطوطات، مع 

 عدم اإلخالل أو إىمال أحد عناصرىا .

خطة عممية مدروسة وفق متطمبات تنفيذ _ إن نجاح مشاريع رقمنة المخطوطات يعتمد عمى 

 معينة .

مل التي تؤدي إلى فشل وتوقف مشاريع رقمنة _ يعتبر سوء التخطيط أحد أىم العوا

 المخطوطات .

 . دوافع إختيار موضوع الدراسة :1-4

 يعود إختيار ىذا الموضوع لعدة أسباب أىميا :

 . األسباب الموضوعية وهي:1-4-1

حداثة الموضوع وأىميتو التي بات يفرضيا الوقت الراىن، وذالك في إعتماد المخطوطات _ 

 .واألبحاثمدراسات لكمصدر في الجانب العممي 

 _ عدم وجود مشاريع وخطط واضحة المعالم لرقمنة المخطوطات بالجزائر.

ي تزخر _ قمة المختصين في مجال رقمنة المخطوطات مقارنة بالكم اليائل لممخطوطات الت

 بيا بعض واليات الوطن .
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 _ إبراز القيمة العممية والمادية لممخطوط وخاصة في مجال البحث العممي .

 . األسباب الذاتية :1-4-2

 يمثل قيمة عممية ومعرفية وجمالية ميمة. بإعتباره   _ إىتمامي الشخصي بالمخطوط

 _ المحافظة عمى اليوية القومية بمختمف أبعادىا .

 الدراسة: . أهمية1-5

عقيدة شعب، ولذاكرة أمة، وفي ظل و  لتاريخاحامل لثقافة و ات بإعتبارىا إن المخطوط 

األىمية الكبيرة ليذه األخيرة، بصفتيا شواىد تاريخية، وكنوز لإلبداع الفكري، عمى مر 

الزمن، وجب النيوض بيذا اإلرث الحضاري، ومع التكنولوجيات المبتكرة، والمتمثمة في 

سترجاع آالف  تتمزمالرقمنة إس ضرورة مواكبة التطورات العممية، مما يساىم في إنقاذ وا 

وأتت عمييا قرون وىي تئن تحت األتربة، وعاديات المخطوطات، التي طواىا النسيان، 

الزمن، وجب إعادة الحياة ليا من جديد لتؤدي وظيفتيا الفكرية والمساىمة في تنمية البحث 

تطوير المجتمعات العربية واإلسالمية، وتعزز إتصال الحضارة  العممي، والمشاركة بدورىا في

العربية بالحضارات اإلنسانية األخرى، وكل ىذا من خالل تبني مشاريع رقمنة تحمي ىذا 

 التراث.

وىنا تكمن أىمية الدراسة التي سيتم تناوليا في ىذا البحث وعن النتائج التي سوف يفرزىا 

أىمية تجسيد ىذا المشروع ودور منظومة الرقمنة في ىذا األخير محاولين الكشف عن 

وطات، والمحافظة عمى الجانب الجمالي والفني ومحتواه العممي النادر، معالجة ىذه المخط
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مكانية إتاحتو لمطمبة  محاولة حفظو إلى أكبر فترة  ىذا من جية ومن جية أخرى  ممكنة وا 

 ية واألثرية.والباحثين لإلستفادة منو دون المساس بقيمتو الماد

وليذه الدراسة أىمية في الكشف عن األسباب التي أدت إلى التأخر في إنجاز ىذا المشروع 

وكذا اإلستفادة من النتائج التي سوف تسفر عنيا الدراسة من قبل المكتبة الوطنية ومختمف 

 المراكز الوطنية والمؤسسات التي تيتم بمجال المخطوطات .

 . أهداف الدراسة :1-6

دف ىذا البحث إلى تسميط الضوء عمى موضوع بالغ األىمية يثري مجال عمم المكتبات يي  

والمعمومات، حيث أنو يعالج أحد أىم مصادر المعمومات العممية والثقافية أال وىي 

المخطوطات، ويكمن اليدف من دراسة ىذا الموضوع في إبراز الدور األساسي لممكتبة 

ىذا الرصيد الثقافي وطنيا ودوليا من جمعو وحفظو وترميمو الوطنية الجزائرية في إكتشاف 

تاحتو، ومن زاوية أخرى دراسة مدى قدرة ال مزايا الرقمنة  مكتبة الوطنية عمى إستخدام وا 

إليجاد حمول لممشاكل التي تواجييا المكتبة في حفظ و إتاحة المخطوطات وذالك لما تتميز 

 بو من ىشاشة وصعوبة إتاحتيا .

ىذه الدراسة إلى معرفة مختمف مراحل مشروع رقمنة المخطوطات، وكذا فيم  كما تحاول

األسباب والعوامل التي أدت إلى التأخر في إنجاز ىذا المشروع من خالل إبراز العقبات 

 والمشاكل التي حالت دون وصولو إلى شكمو النيائي .
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 . الدراسات السابقة :1-7

كون أساس ي بحث عممي ومصدر إليام لمباحث، نقطة بداية ألتعتبر الدراسات السابقة 

ن كل بحث عممي ماىو إال تكممة لما توقف فيو بحث  المعرفة العممية ىو التراكمية، وا 

سابق، وبناءا عميو إطمعت عمى مجموعة من الدراسات السابقة من أجل اإللمام بالموضوع 

بو لمموضوع إال القميل منيا والمقدرة عمى ضبط اإلشكالية رغم أنني لم أجد دراسات كثيرة مشا

 وىي:

وىي عبارة عن أطروحة ماجستير في عمم المكتبات  . الدراسة األولى :1-7-1

حول "  6002نوقشت في قسم عمم المكتبات جامعة منتوري قسنطينة سنة والمعمومات 

آفاق" لمباحث األنظمة اآللية ودورىا في تنظيم مخطوطات مكتبة األمير عبد القادر: واقع و 

مزالج رشيد تحت إشراف د. بن سبتي عبد المالك، وتتكون الدراسة من مقدمة منيجية 

تحتوي عمى مدخل لموضوع الدراسة الذي أستيل بتمميح لإلشكالية وقد قسمت الدراسة إلى 

األنظمة األلية وأثرىا في معالجة    خمسة فصول أساسية كان أىم ماجاء فييا :

باحث إلى خالصة أن الرقمنة تعتبر كوسيمة  تكنولوجية المخطوطات العربية، كما توصل ال

سياميا في خدمة المستفيد  وكذالك أشار الباحث إلى  ،حديثة لحفظ المخطوطات البد منيا وا 

اإلىتمام بيذه المشروعات ودعميا ماديا وبشريا وتعميم التجارب عمى مختمف المكتبات 

 الجامعية .

عن مذكرة ماستر في عمم المكتبات نوقشت في : وىي عبارة . الدراسة الثانية 1-7-2

تثمين   حول " مشاريع الرقمنة ودورىا في 6002سنة  6قسم عمم المكتبات جامعة قسنطينة 
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تاحة المخطوطات :جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراىيم أطفيش لخدمة التراث بوالية غرداية  وا 

نموذجا. لمباحث داود قزريط و رستم دادي نو نو تحت إشراف د. مراد كريم ، تتكون الدراسة 

من مقدمة منيجية والتي طرحت فييا إشكالية الدراسة ، ولقد قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول 

الفصل األول ىو المنيجي والذي طرحت فيو اإلشكالية كما قمنا سابقا ، وبعده الفصل الثاني 

ل نظري تناولت الدراسة فيو كل من المخطوطات والرقمنة ، ومراكز المخطوطات وىو فص

. أما الفصل الثالث فيو فصل الدراسة الميدانية وتناولت الدراسة فيو مشروع في الجزائر 

توصمت الدراسة إلى  رقمنة المخطوطات لجمعية الشيخ أبي إسحاق إبراىيم أطفيش، وقد

 مجموعة من النتائج أىميا : 

 إن التخطيط العممي وتحديد األىداف بدقة من معوقات إنشاء مشاريع رقمنة المخطوطات  _

_ تبقى وتيرة مشاريع التحول الرقمي بالرغم من إيجابياتيا بطيئة بالنظر إلى المعطيات 

 المادية والمالية والبشرية .

 المطموب ._ عدم وجود القوى البشرية المؤىمة التي تتعامل مع الرقمنة بالشكل 

ىي مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجستير في عمم المكتبات الدراسة الثالثة : . 1-7-3

والعموم الوثائقية، بعنوان " إشكالية رقمنة المخطوطات بالجزائر : زاوية الشيخ محمد باي 

بالعالم ، والمركز الوطني لممخطوطات بأدرار نموذجين" من إعداد الطالب: أبا الحبيب 

ن بمة ، السنة أحمد ب -0-تحت إشراف : د. صاحبي محمد ، جامعة وىران حمزة، 

 . 6005-6002الجامعية : 
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إستخدم الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي، وتتكون الدراسة من مقدمة منيجية 

ع ، بدءا بالفصل و تتناول مدخال لموضوع الدراسة وأىميتو ، وفصمين لتطرق إلى ىذا الموض

ذي يضم ثالثة مباحث األول تناول المخطوطات والثاني الرقمنة ودورىا في توثيق األول وال

معمومات المخطوطات ، والثالث حول مشاريع رقمنة المخطوطات في العالم ، أما الفصل 

الثالث فكان حول المخطوطات الجزائرية ويضم ثالثة مباحث وفي األخير الفصل الثالث 

ة عدم تجسيد مشروع الرقمنة عمى مخطوطات أدرار ويضم فكان دراسة ميدانية حول إشكالي

 لية : اوخمص إلى أىم النتائج التثالثة مباحث 

_ إن الحركة الدينية والعممية والثقافية لمختمف زوايا القطر الجزائري خاصة زوايا والية أدرار 

 ساىمت في نشر الوعي الثقافي والعممي داخل المجتمع .

رى لم ن ادة من ىذا التراث الجزائري عمى النحو الذي نتعامل معو ، ما_ اليمكننا اليوم اإلستف

تاحتو لمجميور المستفيد .  لو خطة واضحة المعالم لرقمنتو ونشره وا 

 . إجراءات الدراسة الميدانية :2

تعتبر إجراءات الدراسة نقطة تحول يتجو فييا الباحث من الجانب النظري إلى الجانب   

لجمع المعمومات حول مشكمة الدراسة واإلجابة عن أسئمتيا وفحص  التطبيقي في دراستو،

 . فرضياتيا عن طريق مجموعة من الخطوات
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مع  يتناسبإتبعت المنيج الوصفي التحميمي ألنو المنيج الذي . منهج الدراسة : 2-1

الظاىرة التي نحن بصدد دراستيا وذالك من خالل التطرق إلييا ميدانيا وجمع المعمومات 

 وتحميميا ودراستيا.

ىي الطرق أو األساليب لجمع البيانات ألغراض   . أساليب تجميع البيانات :2-2

 البحث ، ويتم بفضميا جمع البيانات الالزمة بيدف تحميل الظاىرة تحميال معمقا .

: ىو أدات لجمع البيانات من أفراد أو جماعات كبيرة الحجم ذات  . اإلستبيان2-2-1

ستمارة تضم مجموعة من األسئمة أو العبارات عالية ، وذالك عن طريق إنجاز إة كثافة سكاني

بغية الوصول إلى معمومات كيفية أوكمية ، وتستخدم لوحدىا أو مع غيرىا من أدوات البحث 

العممي األخرى ، وذالك لمكشف عن الجوانب التي يحددىا الباحث ، ويتميز بمجموعة من 

 الخصائص وىي: 

 ة الكافية ألفراد العينة لإلجابة _ إعطاء الفرص

 _ تقميل التكاليف والجيد 

 _ إعطاء نوع من الخصوصية لممبحوث

 الحصول عمى بينات حساسة ومحرجة _ 

 الدراسة الميدانية : .حدود2-2-2
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تدخل ىذه الدراسة ضمن البحث العممي األكاديمي . الحدود األكاديمية : 2-2-2-1

عمم  –الماستر في تخصص نظم المعمومات والتوثيق  الذي يعد من متطمبات نيل شيادة

 –المكتبات والمعمومات 

تمت معرفة ووضع صورة لمشروع رقمنة المخطوطات  .الحدود الموضوعية :2-2-2-2

بالمكتبة الوطنية الجزائرية من خالل معرفة إلى أي مدى وصل المشروع والتعرف أيضا عمى 

 العوامل التي أدت إلى تأخره. 

إنحصرت ىذه الدراسة عمى رؤساء المصالح الذين ليم  .الحدود البشرية :2-2-2-3

وتخصصاتيم العممية وىو بالمشروع ميما إختمفت رتبيم العممية واإلدارية مباشرة عالقة 

 مجتمع الدراسة .

وتتمثل في المدة المستغرقة في الجانب الميداني من ىذه  . الحدود الزمنية :2-2-2-4

الدراسة منذ بداية تصميم اإلستبيان إلى غاية تجميع النتائج وتحميميا والخروج بالنتائج 

 ماي ( .  66ماي إلى  00النيائية حيث دامت مدة ستة عشرة يوما) من

لمخطوطات بالمكتبة ييتم البحث بدراسة مشروع رقمنة ا . الحدود المكانية :2-2-2-5

 . الوطنية الجزائرية المتواجدة بالحامة

ىي عدد محدد مأخوذ من مجموعة كبيرة بغرض الدراسة والتحميل عمى . العينة : 2-3

 .إفتراض أنو يمكن األخذ بيا كمؤشر لممجموعة ككل أو المجتمع 
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قة مباشرة وبالنسبة لمجتمع الدراسة في ىذا البحث فيو رؤساء المصالح الذين ليم عال 

رؤساء  05إعتبار أنو يمكن حصر عددىم ألنو ليس بالكبير والمتمثل في ) و ببالمشروع  

وبالتالي رأينا أن نقوم بعممية مسح لجميع الرؤساء المشرفين عمى المصالح التي المصالح ( 

ليا عالقة برقمنة المخطوطات ، وىو أسموب متفق عمى أىميتو ، وضرورة إستخدامو في 

 .ذات الطبيعة المشابية لبحثنا  البحوث

 . ضبط المصطمحات :2-4

تعرف المخطوطات بأنيا ذالك النوع من الكتب التي كتبت بخط اليد بواسطة  المخطوط:

 المؤلف سواء كان عمى ورق أو أي مادة  أخرى قبل ظيور الطباعة وقت تأليفييا.

ىي تمك الوسيمة التقنية التي تعمل عمى تحويل الصورة الورقية أو أي من الحوامل  الرقمنة:

 التقميدية لموثائق إلى صورة إلكترونية. 

-البردي-ىو المخطوط الذي تم تحويمو ،من الشكل التقميدي)الورق المخطوط الرقمي:

-لرقمنة )نصالحوامل اإللكترونية(عن طريق عممية ا-الجمود( إلى الشكل الرقمي )أقراص

 1.الضوئي( المسح–صورة(بغض النظر عن وسيمة التحويل )تصوير

اطات المنسقة والمحكمة بشكل جيد في مواعيد البداية والنياية شمجموعة الن ىي المشاريع:

 .تضطمع لتحقيق ىدف وفق قيود معينة مثل قيد الوقت والتكاليف

                                                           

العامة إياد  خالد ، طباع . المخطوطات الدمشقية : المخطوط العربي منذ النشأ حتى إنتشاره. سوريا: منشورات الييئة  - 1 
  11. ص.  2002السورية للكتاب ، 



 الفصل التمهيدي                                                                إجراءات الدراسة 
 

 
31 

 الصعوبات: واجيت في ىذه الدراسة العديد من الصعوبات منيا: 3

ألني أقيم  –مستغانم ، الجزائر العاصمة، تمنراست  –السفر المتكرر مابين الواليات التالية 0

 بأقصى الجنوب وأدرس بأقصى الغرب والدراسة الميدانية كانت باجزائرالعاصمة .

كافية بإعتبار العمال بالمصالح المعنية ىناك صعوبات في الحصول عمى المعمومات ال 6

 ليسوا متخصصين بما فيو الكفاية .

 صعوبة إجراء المقابمة مع المسؤولين نظرالسبب السابق وأحيانا التحجج بإرتباطاط معينة . 3
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 تمييد :  

بر المخطكطات مف بيف أىـ المكركثات التي تمتمكيا األمة العربية خصكصا تتع     

، كاغمبيا يعكد تاريخيا إلى القركف الكسطى عندما كانت األمة اإلسالمية في اإلسالمية عمكما ك 

قمة ازدىارىا كحضارتيا آف ذاؾ ، كتعتبر نتاج لألبحاث كالعمـك التي كانت الشغؿ الشاغؿ 

، حيث كانكا يؤلفكف كيترجمكف كينقمكف ...في شتى المجاالت لعممائنا في تمؾ الحقبة مف الزمف 

الي اإلفادة منيا . ساىمت في النيضة األكركبية بعدما تـ نيبيا كسمبيا كبالت المعرفية ، كالتي

مف حيث فيو المخطكطات  ثالثة عناصر، العنصر األكؿ عالجتفي ىذا الفصؿ  كعميو تناكلت

فيو  كالعنصر الثاني تناكلت .كأىميتيا عميياككذالؾ أنكاعيا كالمكاد التي كتبت التعريؼ بيا 

كأىـ ك مراحيميا  ياأيضا متطمباتك عريؼ الرقمنة كأنكاعيا ، بترقمنة المخطكطات كذالؾ 

تاحتيا لمباحثيف .الخطكات الكاجب إتباعيا لحفظيا ك  فيو عف  أما العنصر الثالث فتحدثت ا 

المدركسة التي يمر بيا مف خالؿ تعريؼ المشركع كاىـ المراحؿ مشركع رقمنة المخطكطات 

 إلنجاحو .

 

  



 الفصل األول :                                    مشروع رقمنة المخطوطات والتخطيط له
 

 
33 

 > ـ المخطوطات1

 ضبط مفيوم المخطوط : 1-1  

لممخطكط في المعاجـ العربية أىميا المخطكط لغة مأخكذة مف  تعاريؼعدت لغة > كردت     

 أكخط بالقمـ كغيره ، خط يخط ، أم  كتب أك صكر المفظ بحركؼ ىجائية سكاء كاف كتاب 

  1 .نقش عمى الحجر أككثيقة 

طمح ألم كثيقة مف الناحية االصطالحية > فتعرفو المكسكعة العربية العالمية بأنو مص أما   

بيف النسخة متعريؼ للة مثؿ الطباعة أك الحاسكب الخاص ، كتستعمؿ الكممة آمكتكبة باليد أك ب

كثيقة تاريخية مكتكبة باليد  ألماألصمية لعمؿ كاتب ما كالنسخة المطبكعة كما يشير المصطمح 

 2 .ة  في القرف الخامس عشر  ميالدملعصكر القديمة حتى ظيكر الطباعمنذ ا

كتب بخط احد  أك يده،كؿ كتاب قديـ كتبو المؤلؼ بخط  بأنو كذالؾ>كيعرؼ المخطكط    

 3يطبع.كمازاؿ لـ  تالميذه،

 فييا التعريؼ كما يمي > عمـ المكتبات كالمعمكمات فقد كردمكسكعة  أما  

ىذا  ، كيتضمف لفظة مخطكط في الكاليات المتحدة تطمؽ عمى كؿ المكاد المكتكبة باليد إف" 

 األكراؽ المكتكبة كاأللكاح الطينية القديمة كالحجارة كمخطكطات العصكر القديمة كالكسطى 

                                                           
  785ص .  . 91;0> مكتبة لبناف ، بطرس ، البستاني . محيط المحيط . بيركت  -  1
المكسكعة لنشر  الرياض > مؤسسة أعماؿ . 2ط. .العربية العالميةة الباحثيف . المكسكع مجمكعة مف العمماء ك -  2

 678ص . . ;;;0،كالتكزيع
 .(د.ت  )الشـك ، محمد قاسـ . منيجية البحث كعمـ المكتبات كتحقيؽ المخطكطات . بيركت لبناف > دار الكتب العممية ، - 3

 0:0ص. 
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 1.كعصر الثكرة سكاءا كانت عمى شكؿ كتاب أك كراسة "

 طوط العربي :تاريخ المخ 2 -1 

نؤرخ لمتدكيف كالتأليؼ عند العرب إال بعد ظيكر اإلسالـ، فقد كاف المسممكف  ال نستطيع أف   

عيد رسكؿ اهلل _  األكائؿ يعتمدكف الذاكرة في استظيار كحفظ القرآف الكريـ، كلكف كجد في

صمى اهلل عميو كسمـ _ مف قاـ بتسجيؿ القرآف الكريـ، كبعض األحاديث الشريفة بالخط الككفي 

 ف الخطكط المفضمة لكتابة كحي القرآف ، كأما طرؽ التأليؼ عند العرب فيي>الذم كاف يعتبر م

االختيارات،  مالي، المجالسالتجريد التذييؿ، التتمة، األ الصنعة كالعمؿ ، الترجمة كالنقؿ الركاية،

 الشرح، الجمع، االختصار.

 ككانت كتابات المسمميف عمى سعؼ النخيؿ كرقائؽ الحجارة كالعظاـ.

مف  أصبحكبعد تدكيف القرآف الكريـ في المصاحؼ كانتشار المسمميف في األمصار المختمفة، 

.  الصعب اعتماد الذاكرة كحدىا، لذلؾ شرعكا في تدكيف العمـك

الحديث كاف يشير منذ  أصكؿكيمكف القكؿ أف التدكيف كما يؤكد فؤاد سزجيف أف اإلسناد في 

فقد بدأت في العصر األمكم، إال أف فترة االنتعاش  البداية إلى نصكص مدكنة، كأما الترجمة

 2كاالزدىار كانت في العصر العباسي حيث يذكر حاجي خميفة>

                                                           
  5ص. .2118عماف  > دار جرير ،  كعمميا . ية > فيرستيا عممياكميب ، فضؿ جميؿ . المخطكطات العرب - 1
  50ص.  .فضؿ جميؿ . نفس المرجع  كميب ، - 2
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بالعمـك العباسيكف في عصر الخميفة الثاني أبي جعفر المنصكر، حيث كاف  ىف أكؿ مف عنإ" 

مخطكط عربي عثر عميو مكتكبا  أقدـكذكرت بعض المصادر أف  ،كالفمسفة  بارعا في الفقو،

ق، كلـ يكف عمى شكؿ لفافة  6::سنة  إلىمف سبع كعشريف كرقة ، يرجع  البردمعمى كرؽ 

القرف  مف األخيرشار استعمالو كذلؾ في الربع . كبعد اختراع الكرؽ كانتى شكؿ كراسةمبؿ ع

 أطمؽالكتب، كقد  الثاني لميجرة ، ظيرت مجمكعة مف الناس اشتغمكا بالكرؽ كالكتابة كصناعة

 >بأنيابف خمدكف في مقدمتو الكراقة إعمييـ> " الكراقكف" . ك قد عرؼ 

كاكيف، كاختصت باألمصار نتساخ كالتصحيح كالتخميد كسائر األمكر المكتبية كالداإلمعاناة " 

 معمراف".لالعظيمة 

عمييـ> " الكراقة " . كقد شيدت بغداد  أطمؽكأما مف يقـك بالنسخ كبيع المخطكطات كالكرؽ، فقد 

مف مائة جامعة لمكراقة، كذلؾ في زمف  أكثرفي القرف الثالث سكقا كبيرة لمكراقيف كاف بيا 

  .المؤرخ الجغرافي اليعقكبي ككاف ليذه الطبقة دكر كبير كىاـ في تاريخ الثقافة اإلسالمية

دماء لصناعة الكتاب المخطكط أركانا كقد استخدـ العرب مكاد كثيرة في الكتابة فقد حدد الق

 ىي> الكاغد> الكاغد ) الكرؽ (، المداد ) الحبر (، القمـ ) الخط (، الجميد ) التسفير (. أربعة

سالمية صناعة مصرية خالصة طكاؿ القرف األكؿ كأكائؿ كظمت صناعة الكرؽ  في الدكؿ اإل

 في القرف الخامس لميجرة . القرف الثاني لميجرة، ثـ ظير الكرؽ الصيني كنافس البردم

 لمكرؽ في البالد العربية منيا> أسكاؽكظيرت 
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ي، درب القراطيس في بغداد، كقد تنكع الكرؽ مثؿ> الخراسانييف السميماني، الطمحي، النكح 

 .الفرعكني، الجعفرم، الطاىرم..

 ككذلؾ ظيرت دكر لصناعة الكرؽ في البالد العربية منيا>

بغداد، كفي طرابمس لبناف، كفي طبريا في فمسطيف كذلؾ في القرف دار القز كجياز سكخ في 

الرابع اليجرم ، كفي الفسطاط في مصر كذلؾ في القرف الخامس اليجرم، كفي مدينة شباطة 

 .كسيةاألندل

كفيما يخص الّرؽ> كاف يؤخد مف جمد الحيكاف كينظؼ مف الشعر كيختمؼ حجمو حسب حجـ 

في المشرؽ العربي ثـ انتقؿ إلى المغرب العربي في القرف  الحيكاف الذم أخذ منو. كقد ظير

 الخامس اليجرم.

 كمف المخطكطات التي كتبت عمى الرَّؽ مكطأ مالؾ، الجامع في الحديث لعبد اهلل بف كىب.

 الحبر كالمداد>

 استخدـ العرب أنكاعا كثيرة مف الحبر منيا> 

 1اعة.ب، كالحبر األحمر، كحبر الطحبر الكربكف، كحبر الحديد، كحبر العفص، كحبر النيمة

 

 > المخطوطات أنواع 1-3

                                                           
 55-50ص. .يب ، فضؿ جميؿ . المرجع السابؽكم -  1
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  أنكاعأربعة  إلىتقسـ المكسكعة العربية العالمية المخطكطات القديمة 

 > أنكاعأربعة كتشمؿ بدكرىا عمى  األدنىالمخطكطات القديمة في الشرؽ أ. 

 كاليكنانييف كالركمافكالتي كانت منتشرة عند قدماء المصرييف  > مخطكطات كرؽ البردم.  

  كاستعممت مف طرؼ اليكنانييف كالركماف .> مخطكطات الكاح الشمع 

  كالتي استعمميا سكاف بالد ما بيف النيريف . > الطينية األلكاحمخطكطات 

 لمقراء كالحفظ عمى  كأسيؿعمرا مف كرؽ البردم  أطكؿكىي  > مخطكطات الكرؽ الجمدم

 . األفاؽ

        ات الكرقية كمخطكطات القديـ > كتشتمؿ عمى المخطكط األقصىمخطكطات الشرؽ   . ب

   . كرؽ النخيؿ

)الرؽ( في القركف الكسطى > حيث كاف الكرؽ الجمدم  األكركبيةالمخطكطات  . ج

  لمكتابة عندىـ . األساسية المادة 

 1.دالمكتكب بخط الي اإلسالميكيقصد بيا التراث  > اإلسالميةالمخطكطات العربية  . د

 المخطكطات مف حيث طبيعتيا إلى ستة أنكاع >كتنقسـ 

 > األـالمخطكط  . أ

                                                           
 :67ص..اء كالباحثيف . المرجع السابؽ مجمكعة مف العمم -  1
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مخطكط العربي كقد كىك الذم كتب بخط المؤلؼ ، كيستكفي ىذا النكع المالمح المادية لم   

حتى تصبح مراجعتيا كاستنساخ  بخزانة دار الخالفة ، األـالعرب يضعكف نسخة  كاف المؤلفكف 

 ميسكرة .ك يا كمقابمتيا سيمة اتر نظ

 المخطكط المنسكب >   . ب

. كيتـ التعامؿ معو بنفس الدرجة مف الصحة ، كال   األـكىك المتكلد مف المخطكط     

 شؾ فيو .

 المخطكط المبيـ >   . ج

كصحتو غير  األـالمخطكط  إلىيرتفع بنسبتو  ألنوالمعيب ،  أكنسميو المقطكع  أفكيمكف     

 أكالتي تحتكم عمى اسـ المؤلؼ كالعنكاف    األكلىمكثكؽ بيا ، كفيو عيكب كنقصاف الكرقة  

تحمؿ جميع حركفو بالمقابمة مع  أفتكرار ....كسبيؿ تصحيحو أك  كتأخيرقد يككف فيو تقديـ 

ذا األصميالمخطكط  كانت المقدمة غير مكجكدة فيجب مطالعة المخطكط لمعرفة مكضكعو .  كا 

الاسـ المؤلؼ ،  إلى إشاراتكقد نصادؼ داخؿ النص  المصادر لمعرفة ما  إلى الرجكع فيجب كا 

   ؼ في مكضكع الكتاب .ملاقد 

مف  التأكدالكتاب  . كفي ىذه الحالة يجب  أكفة المؤلؼ معر  إلىكيمكف التخميف ثـ االىتداء 

 1المصادر القديمة . إلىذالؾ بالرجكع 

 

                                                           
  50ص.  .ضؿ جميؿ . المرجع السبؽ كميب ، ف - 1
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 المخطكط المرحمي >  . د

 الناس ، ثـ يضيؼ بيفكينشر مرة عمى شكؿ  أكؿكىك الذم يؤلؼ عمى مراحؿ ، فيؤلؼ    

البف خمكاف .  األعيافتزيد عمى ما في المرحمة السابقة . مثؿ > كتاب كفيات  إضافةالمؤلؼ 

 في تاريخ غزة لعثماف الطباع ... األعزة إتحاؼككتاب 

 المخطكط المصكر > . ق

نجد  الكثير مف المخطكطات المصكرة  اإلسالميةفي كثير مف الدراسات المتعمقة بالفنكف     

التصكير ، كخبرة فنية لمعرفة ما  بأمكركدراسة ىذا النكع مف المخطكطات تتطمب معرفة كدراية 

 تحتكيو الصكر مف لمسات فنية كتغييرات كتابية . 

 المخطكطات عمى شكؿ مجاميع > . ك

المجمكع مجمدا ضمف اسـ مجمكع أك مجاميع ، كيككف تكجد مخطكطات كثيرة تدخؿ        

 1كيحتكم عددا مف المؤلفات الخطية أك األجزاء الصغيرة أك الرسائؿ .

 > الترجمة و التأليفوحركة  العربي المخطوط4-1 

 يرجع تاريخ إذكطكؿ عمره العريؽ ككثرتو ككفرتو ،  بأصالتويتصؼ المخطكط العربي     

كتراثا فكريا كاسعا  إرثاعشر قرنا مف الزمف ، حيث بذالؾ خمؼ فيو العرب  أربعة ظيكره إلى

                                                           
  52ص.  .ضؿ جميؿ . المرجع السبؽ كميب ، ف -  1
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ككبيرا جدا يعكس طبيعة المجتمعات الدينية كالثقافية الحضارية ، كانتشر ىذا في ربكع الكطف 

 العربي كبغداد كمصر خاصة ، كدكؿ المغرب العربي كسائر دكؿ العالـ .

لـ يكف العرب يكتبكف بالخط الذم نكتب  إذ اإلسالـقبؿ  ما إلىكتعكد جذكر المخطكط العربي 

حتى الخط  الحيرم ، المدني ، المكي منيا  أسماءبعدة  آنذاؾ، كمر الخط العربي بو حاليا 

،  اإلسالـعرفيما العرب بعد  األخيرافالخط  البصرم ثـ الككفي  كىذاف الخطاف    إلىتطكر 

ىذا الخط  العربي الجاىمي  كاخذ  إلىقريبا  أصبحكجيؿ بعد جيؿ اخذ ىذا الخط يتغير حتى 

الخط ينفصؿ عف الخط النبطي حتى شاع عند العرب كانتشر بشكؿ كاسع كخصكصا عند 

، فتعمـ المسممكف الكتابة كالدعكة المحمدية كحثيا عمى العمـ كالمعرفة كالكتابة  اإلسالـظيكر 

 1.ماليألاككتابة شتى كالتدكيف كالمراسالت  أمكركاستخدمكىا في 

ف كاف مكجكدا في عصر التدكي أكائؿ أف، حيث  لإلسالـ األكؿفي العصر  التأليؼكلقد بدا   

مف الكتابة   شيء، انو لـ يقيد  أكىاـفئة مف الناس لدييـ ىناؾ  تانو كان إالعصر الصحابة ، 

عصر التابعيف ، غير الكتاب الكريـ ، غير انو كاف ىناؾ مف  أكائؿفي عصر الصحابة كال 

ذكره احد العمماء  ما إاليكتب الحديث كىناؾ مف يكتب عف سيدنا عمي ، كال نستدؿ بذالؾ 

تكفية  البارزيف في تاريخ النيضة العربية الحديثة كىك  "الشيخ طاىر الجزائرم " ، في مؤلفو "

 ." األثر أصكؿ إلى النظر

انو لـ  "أناسقاؿ >"تكىـ  إذعصر التدكيف  كأكائؿكيف كاف مكجكدا في عصر الصحابة التد إف

 األمرغير الكتاب العزيز كليس  شيءعصر التابعيف بالكتابة  كأكائؿيقيد في عصر الصحابة 
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، كذكر مؼ كتاب في عمـ الفرائض ل" زيد بف ثابت " ا أفكذالؾ ، فقد ذكر بعض الحفاظ 

مؼ ل" عبد اهلل بف عمرك " كاف يكتب الحديث ، كذكر" مسمـ " كتابا ا أفالبخارم في صحيحو 

 1في عيد "ابف عباس " في قضاء عمي .

 أف اإلسالميكيبيف التاريخ   اإلسالميةكالتدكيف في  شتى ربكع البالد   التأليؼكانتشر ت حركة 

بكر الصديؽ ، كالذم كتب بالخط  أبككتاب عربي يجمع في  خالفة  أكؿف الكريـ ىك آلقر ا

الكتابة التي سبقت الكرؽ ، حيث كاف العرب في  أكعية، ككذا 2تنتشر  بدأتالمكي  ثـ بعد ذلؾ 

كية التي كانكا يعيشكف فييا مشتقة مف صميـ البيئة الصحراالعصر الجاىمي يكتبكف عمى مكاد 

، البردم  األقمشة كالرؽ ، المحاؼ، كالجمكد  كاألضالع األكتاؼا عمى العسب كالكرانيؼ ، ك فكتب

التي كاف يكتب بيا  األدكات أفيكتب عمييا المخطكط نجد المكاد التي كاف  ...كبمقابؿ تطكر

الحبر( ، الدكاة )المحبرة ( القمـ ، المداد األدكاتىذه  أىـتطكرت بتطكر الزمف كمف  األخرلىي 

لرمؿ التي تنشؼ بو كالتي ىي كعاء االمعصمة ، المسقاة ، المصقمة ، المرممة  أك( ، المقط 

 3.، كالمقممة الكتابة

اليجرم ، حيث يذكر"ابف النديـ  األكؿالمؤلفات العربية تظير في منتصؼ القرف  بدأتكلقد    

حركة  مؼ كتابو في المثالب كزادةلمف ا أكؿىجرم   75المتكفي سنة زياد  أف" في فيرستو 

، ككما ذكرنا  اإلسالميةفانتشر الخط العربي باتساع البالد  اإلسالميةمع الفتكحات  التأليؼ

كزينكه كأبدعكا فيو عمى حسب المدف ، كاىتـ المسممكف بالخط العربي فجكدكه  أسماءسمي بعدة 
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حتى نياية  عدة أشكاؿ كمف أشير الخطكط التي كانت تنمؽ الخط الككفي الذم ظؿ سائدا

 إجراءالمساجد ، يتـ كخاصة  األساسية العمائر القرف الرابع اليجرم. فاستخدـ في كتابة

 إلىلتنقيط بعدما كاف غير منقط فقترب الخط العربي عديالت عمى الخط العربي كاكت إصالحات

كخصكصا الخط الككفي كالخط  الخطكطىك عميو ، كلقد كاف المسممكف يتنافسكف في  ما

فكا الكتب ملاك  تحرير ك الكتابة فتفننكا في الالحجازم المذاف ذاع صيتيما عند المسمميف ، 

 كالمخطكطات .

 كاإلسالميةعرفت المخطكطات في الماضي ضياعا بسبب ما تعرضت لو الدكؿ العربية  كلقد  

مف حركب كفتف ك غزكات ، كلعؿ ىذه المعاناة التي يعيشيا تراثنا العربي بشكؿ عاـ كالمخطكط 

كبعثو مف  إحيائوعمى  لمختصيفكالباحثيف كاة رجاؿ الفكر بشكؿ خاص ىي التي أثارت حفيظ

كالتقنيات الحديثة كاستثمارىا بيدؼ التغمب عمى  اإلمكانياتجديد في ثكب الحداثة بتكظيؼ 

 1الكثير مف المشكالت المرتبطة بيذا التراث كطرح البدائؿ المناسبة .

حيف قاؿ متحدثا عبد السالـ ىاركف  األستاذكحسبنا في ذالؾ ما قالو شيخ مدارس التحقيؽ   

صانعي  أسالفنامف  إليناالذم آؿ  بصفة عامة " ىذا التراث الضخـ اإلسالميعف التراث 

في  برؤكسناثـ نسمكا  كاإلجالؿ اإلكبارالعربية ، جدير باف نقؼ أمامو كقفة  اإلسالمية  الثقافة

 كالكبرياء " . بالفخر كالغبطةاعتزاز كشعكر سابؽ 

قيمة المخطكط  التراثية كالعممية ىي ما جعمت منو مكضع اىتماـ كدراسة مف طرؼ  إف   

الباحثيف كالمستفيديف ، كبحكـ عرقو كطكؿ عمره الزمني قد عرؼ تطكرا كبيرا مف حيث تناكلو 
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الحجارة العظاـ ، منيا >  أشكالوما ظير بو ىك تعدد  أىـ إذمف طرؼ الباحثيف ك الدارسيف ، 

 أفية ، الرؽ ، البردم ، الكرؽ العادم المستعمؿ حاليا ، كسيط الكتركني  بيد الطين األلكاح

 . األصمييككف ىذا المخطكط نتاج مصدر مؤلفو  أف األمرالميـ في 

جاءت بيا الحضارة التي  تدكيف كبيريف خالؿ الفترة الزمنية كلقد عرفت حركة تأليؼ ك    

كمع مركر الكقت عرفت  إذكيف ما عرؼ ، ، فكثر االىتماـ بتأليؼ الكتب كتد اإلسالمية

عمى البمداف العربية المخطكطات ضياعا كبيرا ، كخاصة ما حرؽ كنيب كسمب بسبب الغارات 

 أصبحمف طرؼ االستعمار ك غيرىـ ، لكف كؿ ما تبقى مف طرؼ ىذا التراث   اإلسالمية

ىذا التراث  يثة عمىمكضع اىتماـ عممي كبير جدا مف خالؿ تطبيؽ التكنكلكجيات الحد

 1فأكثر . أكثرنيا أف تطيؿ عمره أالمخطكط مف ش

 المواد التي كتب عمييا:5-1  

طة حيث مرت تمؾ المكاد  لقد كتب اإلنساف في بداية عيده عمى مكاد مختمفة ك بسي

تغيرات عبر السنيف ففي عصر البداكة كانت المكاد مشتقة مف صميـ البيئة التي ك  بتطكرات

العصر الجاىمي كتبكا عمى الحجارة ك العظاـ ك الجمكد ك غير ذلؾ مف مكاد يعيشكف فييا ففي 

 أخرل كمنيا>
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ك ىي األكثر شيكعا ك استعماال في الكتابة نظرا لتكفرىا ك لسيكلة  العسب و الكرانيف: -أ 

السعؼ جريد  أكراؽالحصكؿ عمييا في مثؿ تمؾ البيئة الصحراكية ك العسب جمع عسيب ك ىك 

 1قدـ ك نصؼ إذا يبست ك نزع خكصيا.  يتجاكز طكلو نحكا لنخؿ الذم الا

 أما الكرانيؼ> جمع كرنافة ك ىي أصؿ السعؼ الغميظ الممتصؽ بجذع النخمة     

ككاف الصحابة في عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ يكتبكف عمى مثؿ ىذه المكاد المعركفة  

 آنذاؾ.

 ك األكتاؼ كتب العرب عمى عظاـ الجماؿ ك األغناـ  العظام: )األكتاف و األضالع(: -ب 

منيا حيث استعممكىا في فجر اإلسالـ إذ كانت مف المكاد التي ة األضالع خاصة العريضك 

كتب عمييا القراف الكريـ. ىناؾ نمكذج مف األكتاؼ في دار الكتب المصرية عميو قائمة أسماء 

 مد ليسيؿ الرجكع إليو مستقبال.حيث يثقب العظـ عادة ليمكف جمعو في خيط مف الج

استعمؿ اإلنساف جمد الحيكاف منذ القديـ كمادة مف مكاد  الجمود " األديم و القضيم": -ج 

الكتابة بعد دباغتيا ك عمييا كتبت الرسائؿ التي بعث بيا النبي صمى اهلل عميو ك سمـ إلى 

 غ أما القضيـ فيك الجمد.الممكؾ ك كانكا يسمكنو أديما ك األديـ ىك الجمد األحمر المدبك 

لقد ذكر ابف النديـ في كتابو أف الدباغة كانت في أكؿ األمر بماء الجير ك قد انتشرت دباغة 

الجمكد انتشارا كاسعا جنكبي الجزيرة العربية ك استعممت في سكريا ك فمسطيف لتدكيف أسفار 

 2الييكد الدينية ك نسخ العيد القديـ أك التكراة.
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 ك ىي الحجارة البيض الرقاؽ، بيضاء مسطحة ك يحتمؿ أنيا كانت مف حجر "  المخاف: -د 

حجر جيرم" ك قيؿ انو لما ىدمت قريش الكعبة كجدكا في ركف مف أركاف الحجر مكتكب عميو>  

 1" السمؼ بف عبقر يقرا عمى ربو السالـ".

ف المكاد ذكرىا ك قد أشار ابف النديـ في الفيرست بقكلو أف العرب كانت تكتب عمى ثالث م

ىك>" ك العرب تكتب في أكتاؼ اإلبؿ ك المخاؼ ك ىي الحجارة الرقاؽ البيض ك في عسب 

 ".النخؿ

ك ىي الصحؼ البيضاء مف القماش مفردىا ميرؽ  ىك لفظ فارسي معرب  الميارق: -ھ

، ك يقاؿ أف  بالصمغ ك يصقؿ ثـ يكتب عميو بف منظكر بأنو ثكب حرير ابيض يسقىكيعرفو ا

خمؽ حرير تصؿ ك تكتب فييا األعاجـ ك تسمى " ميرككد" فعربتو العرب ك جعمتو اسما  أصمو

ىي ك كاحدا " ميرؽ"، ك يقاؿ أيضا أف الميارؽ ىي عبارة عف كرابيس كانت تصقؿ الكرابيس 

جمع كرباس بالكسر> ثكب مف القطف األبيض معرب مف الفارسية، أما التبريزم يعرفيا " 

فارسي معرب  ككاف الناس يكتبكف فييا قبؿ أف تصنع القراطيس الصحؼ كحدىا ميرؽ 

 .بالعراؽ"

ك يبدك أف ىذا النكع مف مكاد الكتابة كاف عزيز المناؿ في شبو الجزيرة العربية ألنو كاف 

حيث  يجمب مع القكافؿ التجارية مف البالد األخرل لذلؾ كانكا ال يكتبكف فيو إال كؿ أمر عظيـ

 ك  ميثاؽ  ؽ حتى تككف كتب ديف أك كتب شيكد كاؿ لمكتب ميار يقكؿ الجاحظ " ال يق

 أمانات".
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نكع مف النسيج يتميز بخصائصو ك سماتو التي تميزه عف غيره مف  األقمشة " القباطي": -و

  األنسجة، ك يقاؿ إنيا كانت مادة تتقبؿ الكتابة أيسر مف كؿ المكاد التي كانكا المصريكف

 ة إلى أقباط مصر.يستعممكنيا مف قبؿ ك ىي نسب

استخدـ الركماف ك اليكناف قديما لحاء الشجر ك الخشب  األلواح و الخشب و لحاء الشجر: -ز

المدىكف بطالء أبيض أك المكسك بالشمع ك دّكنكا عمييا نصكصا قصيرة أك رسائؿ قصيرة. 

 عرفو العرب ك كتبكا عميو آيات مف القراف الكريـ.

استخدـ الخزؼ في مصر عمى نطاؽ كاسع لتدكيف  لخزف:الفخار و بقاياه و الشقف و ا -ك

إيصاالت الضرائب ك الحساب ك الرسائؿ ك بعض النصكص األدبية كالفخار مف المكاد التي 

سطرت عمييا الكتابة المصرية القديمة، أما اليكناف كالقبط فكانكا كثيرا ما يكتبكف عميو إذ نجد 

قطعة كتب عمييا  71طية كال نجد أكثر مف عددا كافرا مف قطع الخزؼ اليكنانية ك القب

 1بالعربية.

ككثر استعمالو في فجر اإلسالـ ك يقاؿ أف العرب  كاف ينتج في  مصر منذ القدـ  الكتان: -ل

 .اخذكا الكتابة عمى الكتاف مف الينكد

كانت المادة الجديدة التي فرضت نفسيا عمى العرب ك انتقمت بالكتابة العربية  ورق البردي: -م

 إلى مرحمة جديدة مف مراحؿ نمكىا ك تطكرىا.

ك يركم السيكطي عنو " انو أحسف ما كتب فيو" ، ككاف الحصكؿ عميو يسير مما ساعد 

 عمى انتشار الكتابة العربية.
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ك كاف يعمؿ منو " كاغد أبيض يقاؿ لو  0;، 9أية قد كرد ىذا المفظ مرتيف في سكرة األنعاـ 

 القراطيس".

ك لقد ظؿ البردم يتصدر مكاد الكتابة كأصبح المادة األساسية لمكتابة طكاؿ عصر بني أمية ك  

 51عمؿ منو لفائؼ طكؿ الكاحدة منيا تألكلى مف العصر العباسي حيث كاف خالؿ الفترة ا

 السيكطي.ك أكثر في عرض شبر كما يقكؿ أذراعا 

كاف الكتاب المصرم التقميدم عبارة عف لفافة بردم حيث كاف نبات البردم ينمك بريا في    

في )مستنقعات الدلتا ك عمى شاطئ النيؿ ك قد استخدـ البردم كمادة لمكتابة منذ األسرة األكلى 

 األلؼ الرابعة ؽ.ـ(.

ك أكؿ لفافة مكتكبة فقد كانت  أكؿ لفافة عثر عمييا كانت خالية مف الكتابة في مقبرة حماكا

 .8611عبارة عف حسابات لمممؾ لفريد كارم مف األسرة الخامسة 

 ىك كؿ ما يرؽ مف الجمد ليكتب عميو كيصنع مف جمكد صغار في المغة العربيةالرق :  –ح 

العجكؿ كالحمالف كالغزالف حيث كانت الجمكد تغسؿ جيدا ثـ تكشط إلزالة الكبر أك الشعر ثـ 

بحجر تكضع في ماء الجير حتى تزاؿ عنيا المكاد الدىنية ثـ تجفؼ ، كبعد ذالؾ تدعؾ 

كتصبح مادة بالطباشير فتصير بيضاء  ىادؼ حتى تصير ناعمة المممس كتحؾ بعالخفا

 1.صالحة لمكتابة

  المالمح المادية لممخطوط: 1-6

 ينفرد المخطكط العربي عف غيره مف المخطكطات كاألكعية الفكرية األخرل ببعض المميزات
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 التي جعمتو يتميز عف باقي األكعية كىذه المالمح تتمثؿ في>

  :صفحة العنوان 

ظؿ المخطكط العربي طيمة حياتو بدكف صفحة عنكاف، كصفحة العنكاف بالمعنى الذم نفيمو    

ىي كاجية لمكتاب، تشمؿ عمى عنكاف الكتاب كاسـ مؤلفو كناسخو كمكاف كتاريخ النسخ،  اآلف

 خصكصا ككاف المخطكط في العادة يبدأ بكرقة بيضاء لحماية النص مف التمكث

 خاصة كقد دأب مف تممككا المخطكطات أك ناسخكىا في مجمدة بصفحة غيرالالمخطكطات 

قة البيضاء كبخط مخالؼ أغمب عمى ىذه الكر  متأخرة عمى إضافة عنكاف الكتابعصكر 

 1.الظف

 ستيالل:اإل 

 -أك بداية النص، يبدأ عادة بالبسممة كالحمدلة كالصالة عمى النبي Inceptionستيالؿ اإل    

ثـ اليدؼ مف تأليؼ الكتاب كمحتكياتو أحيانا، بؿ المصادر التي   -مى اهلل عميو كسمـ ص

 اعتمد عمييا المؤلؼ في كتابة مؤلفو ىذا، كيذكر اسمو، كالعنكاف الذم اختاره لكتابو.

  :عناوين الفصول والعناوين الفرعية 

تشكؿ ف الفصكؿ كعناكينيا، كالعناكيف الفرعية، إنما كانت جميعيا يلـ يكف ىناؾ تمييز ب    

نصا كاحدا دكف تمييز في لكف الحبر أك حجـ الخط، كلكف فيما بعد بدأ يظير تمييز بيف 

 2الفصكؿ، كالعناكيف الفرعية بتضخيـ الخط أك تغيير لكف الحبر ليسيؿ التمييز بينيا.

                                                           
رستم دادي نونو . مشاريع الرقمنة ودورها في تثمين وإتاحة المخطوطات : جمعية الشيخ أبي إسحاق  .،قزريط داود  -  1
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 :اليوامش 

 ، كذلؾ كانكا يحرصكف لقد كاف النساخ العرب يحرصكف عمى ترؾ أربعة ىكامش متساكية   

ترؾ مسافات متساكية بيف السطكر، كمع مركر الكقت بدأ قراء المخطكطات بكتابة عمى 

تعميقات، كتقريرات عمى اليكامش، كقد اعتبرت ىذه التعميقات كتال مستقمة في ذاتيا حتى أننا 

أف  نجد في بعض األحياف ثالث أك أربع كتب في مجمد كاحد كالحكاشي تدؿ داللة كاضحة عمى

 1الحكاشي.  ىة عف مؤلؼ المخطكط الذم كتبت عمفترة متقدمصاحبيا قد عاش في 

 :مسطرة المخطوط 

لـ يكف ثمة معدؿ ثابت لعدد السطكر في الصفحة الكاحدة بؿ أحيانا قميمة، كاف عدد     

ف كاف المعدؿ في القطع سطرا.  السطكر يختمؼ مف صفحة إلى صفحة في المخطكط الكاحد، كا 

يككنكا يسطركف المخطكط قبؿ البدء في الكتابة، كلـ يعرؼ العرب غمب الظف أف النساخيف لـ أك 

في مخطكطاتيـ تقسيـ الصفحة الكاحدة إلى فقرات تبدأ كؿ منيا عمى بعد معيف عف بقية 

 السطكر.

 : عالمات الترقيم 

كلـ يعرؼ العرب مف عالمات الترقيـ في القركف األكلى لميجرة سكل النقطة أك ما يقـك    

 لمفصؿ بيف الجمؿ، ككانت النقطة عبارة عف دائرة، كفي أحياف أخرل يككف مقاميا كأداة

بداخميا نقطة، كفي أحياف ثالثة يخرج خط مف منتصؼ الدائرة أك دائرتاف متماستاف، كربما 

                                                           
مذكرة ماستر ،  .انية كصفية تقكيمية جمعة الماجد نابتي ، ىاجر . تثميف رصيد المخطكطات عبر الكيب > دراسة ميد - 1
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كانت النقطة أك العالمة التي نصادفيا بداخؿ الدائرة أك خارجة عنيا مف صنع القراء لتحديد 

 1في القراءة، ثـ أصبحت تقميدا بيف النساخ. المكاف الذم كقفكا عنده

  كاف الكتاب العرب يختصركف الكممات التي تتكرر كثيرا في النص   :االختصارات

)أ ىػ(، كيشترط عمى مف يستخدـ تمؾ الرمكز كاالختصارات   ىنا( أخبرنا )أنا( انتي -)ثنا  حدثنا

أك غيرىا في إحدل الكتب، أف يبيف ما تدؿ عميو تمؾ االختصارات في مقدمة كتابو حتى 

 . "القارئيفيميا 

  :التصويبات والتصحيحات 

كاف الناسخ إذا أخطأ في كتابة المخطكط يشطبو كيكتب الصكاب بعده، كأما إذا اكتشؼ    

نتياء مف نسخ المخطكط فإنو كاف يشطبو كيعيد الكتابة فكقو بالصكاب، ككانت بعد اإل الخطأ

الكممات المنسية تضاؼ في مكانيا بيف السطكر إذا كانت قميمة، كالمسافة بيف السطكر تسمح 

بذلؾ كأما إذا كانت كثيرة ال تتحمميا الفراغات بيف الكممات فإنيا كانت تسجؿ في اليامش أما 

 لطبيعي ليا مع كضع عالمة أك خط يدؿ عمى مكانيا.المكضع ا

  :ترقيم أوراق المخطوط 

ترقيـ ألكراقو أك صفحاتو حتى نياية  مف الزمف بدكف ظؿ المخطكط العربي ردحا طكيال    

القرف الخامس اليجرم تقريبا، كلما كاف يخشى مف انفراط عقد أكراؽ المخطكط كالصعكبة في 

اليمنی  أكؿ كممة في الصفحة اليسرل في اليامش األسفؿ لمصفةترتيبيا ظيرت طريقة كتابة 

فيما يعرؼ بالتعقيبات. كفي العصكر المتأخرة جرل ترقيـ أكراؽ المخطكط بالكرؽ كليس 
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بالصفحة، كفي أكاخر أياـ المخطكطات كقبيؿ ظيكر الطباعة مباشرة كاف المخطكط العربي 

 1يرقـ بالصفحة.

  :خاتمة المخطوط  

كاسـ  تذکر عبارة تدؿ عمی انتياء النص خاتمة المخطكط جزءا ىاما منو، ففيو تعتبر      

الناسخ، كفي أحياف قميمة يذكر مكاف النسخ، كفي أحياف كثيرة يذكر تاريخ النسخ باليـك كالشير 

عمى شكؿ ىـر مقمكب تسمى جرد  ةكالسنة اليجرية، كقد تككف السطكر األخيرة في النص مكتكب

ف المؤلؼ يذكر في نياية المجمد ما يفيد إمف مجمد كاحد ف أكثركاف المخطكط  إذا أماالمتف، 

 2الربط بيف المجمد كالمجمد الذم يميو.

 تتمثل في: و المالمح الفنية لممخطوط7-1 

  :الزخرفة والتذىيب 

المخطكطات كتحميتيا بالصكر  لقد أكلى العرب اىتماميـ بالصكر كالزخرفة كخاصة زخرفة    

كالخامس اليجرييف، حيث كانكا  كالرسكمات، كقد بمغت تطكرا كبيرا في أكائؿ القرنيف الرابع

 كف بمخطكطاتيـ ككتبيـ عناية فائقة كتزيينيا بالصكر الممكنة كالمذىبة.تنيع

إف الزخارؼ العربية في المخطكطات ليا سماتيا كخصائصيا الكاضحة التي تميزىا عف    

 خرل، فقد انفرد العرب بالزخارؼ الخطية التي قامت عمى أساسغيرىا مف زخارؼ األمـ األ

 . ستفادة مف طبيعة الحركؼ العربية كاستغالؿ ما فييا مف استقامة كتقكس إلخراج أشكاؿاإل
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المصاحؼ، كفي مكاضيع الزخرفة منيا  وأكؿ ما كجد في ك أما التذىيب فقد كجد عند العرب

عمى كجو الخصكص، ثـ لـ يمبث العرب أف انتقمكا بو إلى صكرة أخرل، ىي تذىيب الخط أك 

 ما يعرؼ عادة بالكتابة بماء الذىب.

كلقد كاف التذىيب عادة ىك المرحمة الثالثة التي يمر بيا المخطكط بعد مرحمتي الكتابة كالتزييف 

نماعمی تذىيب صفحات المخطكطات  بيقتصر عمؿ المذىبيف العر  ـ، كلـبالصكر كالرسك   كا 

 1تذىيب جمكدىا أيضا." إلىىا ك تجاكز 

 و السماعات : التمميكات و اإليجارات 

كاف المؤلؼ يذكر في بداية المخطكط أك في نيايتو ، بعض العبارات التي تفيد ممكية الكتاب   

لمكتبة ، كىك ما يعرؼ بالتمميكات ، ككما كاف نظاـ التعميـ يقـك  كألمسجد  أكلشخص معيف 

يخ أستاذ يشرح كتابا كتالميذه يسمعكف فكاف يذكر أف فالف قد سمع ىذا الكتاب عف الشعمى 

البد أف يجاز لو القياـ كلكي يقـك التمميذ بتدريس مادة الكتاب  الفالني كىذه تعرؼ بالسماعات ،

 2زات كىي قريبة مما يحدث اآلف في رسائؿ الماجستير كالدكتكراه .بذالؾ كىذه تعرؼ باإلجا

 : أحجام المخطوط 

نما كاف ىناؾ حجماف لممخطكطات العربية في القركف     لـ يكف لممخطكط أحجاـ ثابتة، كا 

 3سـ . :0- 02سـ كالثانية تقارب  27 – :0تقارب >  األكلىاليجرية 

                                                           
مذكرة ماجستير  . األمير عبد القادر > كاقع كأفاؽمزالح ، رشيد .األنظمة اآللية كدكرىا في تنظيـ مخطكطات مكتبة جامعة  - 1
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 :التجميد 

تجميد الكتب ىك فف إتقاف طريقة ربط كضـ األغمفة المقكاة ) المتينة ( بكاسطة شرائط كحباؿ    

إلى مالـز الكتب كذالؾ لحمايتيا كجعميا مالئمة لالستعماؿ كالتداكؿ ، فقد عرؼ العرب التجميد 

منذ منتصؼ القرف الثاني اليجرم ككاف المصحؼ الشريؼ ىك أكؿ مخطكط جمد بعد ذالؾ 

ؽ التجميد كتنكعت عند الفنانيف حيث أطمقكا عمييا تسميات متنكعة حسب طريقة تعددت طر 

 1الطبع ( . –الضغط  –تشكيميا ) الدؽ 

 أىمية التراث العربي من المخطوطات وفضمو عمى الحضارة اإلسالمية:8-1 

يشكؿ تراثنا العربي مف المخطكطات جزءا ميما مف تراث األمة العربية اإلسالمية، فيك تراث   

 فيقرف ىجرم(، كاكتسب مكقعا مميزا  07متنكع، فقد امتد عبر حقبة طكيمة مف الزمف )ك غزير 

في  الفضؿ ليا  ا المخطكطات العربية، ككافحكتي التيالحضارة اإلنسانية لما قدمو مف المعرفة 

العالـ. كىك تراث يمتاز بالتفكؽ في مضمكنو ككميتو في زمف كانت  بياتقدـ  التي اء الحضارةبن

 الكتابة فيو باليد ىي كسيمة نقؿ العمـ كالثقافة كىي كسيمة بسيطة.

كقد تنبو العالـ إلى أىمية التراث العربي اإلسالمي مف المخطكطات، فأسست في الغرب كراسي 

لدراسة ىذا التراث كأثره عمى الحضارة العالمية، كقد أعجب الكثير مف األستاذية في الجامعات 

العالمية. فانيمككا  العمماء المستشرقيف الغربييف بعظمة التراث العربي المخطكط كأثره في الثقافة

 في إعداد البحكث كالدراسات إلبراز ىذا التراث .
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كتحقيقو ىك سبب إدراكيـ ألىميتو غير أف انشغاؿ الباحثيف كالمستشرقيف بدراسة ىذا التراث 

كأثره الكبير كاعترافيـ بما قدمو العرب لمحضارة اإلنسانية، كيقكؿ المستشرؽ المعركؼ "رينكلد 

لمركاد بو  نيكمسكف" في ىذا الصدد > "كما المكتشفات اليـك بالشيء المذككر لكال ما نحف مدينكف

 لمظممة في أكركبا".ضاءا في القركف الكسطى امالعرب الذيف كانكا مشعال 

مفت حكلو كتبا لأقا لمزيد مف البحكث كالدراسات، فكقد فتح التراث العربي مف المخطكطات أفا

يكف كتبا جمة حكؿ ؼ الغربمعديدة في الكطف العربي إلبراز فضمو عمى الثقافة العالمية، كما أل

يطمعكا العالـ العربي عمى أىمية التراث العربي المخطكط مف خالؿ  أفا ك التراث كاستطاع

تقدـ العممي الذم التراث العربي إسياما كبيرا في ال ساىـكىكذا  كالترجمة. التحقيؽ كالدراسة

 كسارع بنقمو إلى لغاتو كأكليا الالتينية في مجاؿ العمـك كخاصة الفمؾ منو الغرب إستفاد

 1األدب كالتاريخ كالجغرافيا.كالرياضيات كالطب كفي 

 المخطوطاترقمنة 2-  

 :مفيوم عممية  الرقمنة 1-2 

بالفرنسية،  Numériser بالرقمنة،  تتعدد المصطمحات المتعمقة ؼ الرقمنة >يتعر       

digitization  باالنجميزية، كىي عممية تحكيؿ مصادر المعمكمات عمى اختالؼ أشكاليا مف

)الكتب، كالدكريات، كالتسجيالت الصكتية، كالصكر، كالصكر المتحركة...(، إلى شكؿ مقركء 

الرقمنة منيج يسمح بتحكيؿ  ، ك (bits)بكاسطة تقنيات الحاسبات اآللية عبر النظاـ الثنائي 

                                                           
عركة جامعة األمير عبد القادر.  ، عتمة سارة . المعالجة الفنية لممخطكطات > دراسة ميدانية بمكتبة د. احمدخنكؼ ىاجر. -  1
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لتحكيؿ  إجراء أكالنظاـ الرقمي ، كىي عممية  إلىمف النظاـ التناظرم  البيانات كالمعمكمات ،

مقاالت الدكريات ، )المحتكل الرقمي الفكرم المتاح عمى كسيط تخزيف فيزيائي تقميدم ، مثؿ 

 أصبحتشكؿ رقمي ، كما تعتبر الرقمنة مبادرة  إلىكالكتب ، كالمخطكطات ، كالخرائط ...( 

 1المعمكمات عمى اختالؼ أنكاعيا . ليا قيمة متزايدة لمؤسسات

 أكالمخطكط ،  أكدم مثؿ الكتاب ، ل> " عممية  اخذ عنصر ما بأنياكما تعرؼ الرقمنة      

عف طريؽ تقميؿ صكرة  كعمؿ نسخة رقمية ليا ، كاف احد طرؽ حماية المستندات تككف 

 2كيمكف تحقيؽ ذالؾ عف طريؽ تطكير برنامج الرقمنة  " . االستعماؿ المادم 

عممية استنساخ راقية تمكف مف تحكيؿ الكثيقة ميما كاف  أنياكتعرؼ الرقمنة كذالؾ > عمى     

يكاكب ىذا العمؿ التقني عمؿ فكرم كمكتبي لتنظيـ ما بعد  سمسمة رقمية  إلىنكعيا ككعاؤىا 

المغة  أك، مف اجؿ فيرستيا كجدكلتيا كتمثيؿ محتكل النص المرقمف كذالؾ الرقمنة  المعمكمات 

الرقمية  ىي  لغة تعد خصيصا طبقا لقكاعد معينة لتستخدـ في الحاسبات االلكتركنية كتتحكؿ 

، كما تمثؿ جكىر  أرقاـ إلىكالقكانيف كالقكاعد  كاألشكاؿبكاسطتيا النصكص كالكالـ كالمكسيقى 

 أصموا كاف إلى  الككمبيكتر ميمالتي تحكؿ  اإلدخاؿالتي تقـك بيا كحدات  األساسيةالكظيفة 

 كأشكاؿالصكرة الطبيعية في نصكص  إلى األرقاـجرد ب اإلخراجتقـك كحدات في حيف  أرقاـ إلى

 3. كأصكات
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 الرقمنة : أنواع2-2 

تككف ىذه البيانات عبارة عف نصكص شكؿ رقمي ، كقد  إلىىي تحكيؿ البيانات الرقمنة  فإ   

خرائط ...الخ( كذالؾ  أك إيضاحات أكصكر )سكاء كانت صكر فكتكغرافية  أكمطبكعة 

شة الحاسكب ، المسح الضكئي التي تسمح بعرض نتيجة ذالؾ عمى شا أجيزةباستخداـ نكع مف 

 > إلىالرقمنة كتنقسـ 

 الرقمنة في شكل صورة : 1-2-2

بشكؿ صكرة غير قابمة لتغيير ، كيتـ في ىذه الحالة تصكير الكتاب حفظ الكثائؽ كىي    

تكمفة ف نة المجمكعات الكبير مف الكتب ، ألصفحة بصفحة ، كىي الطريقة المعتمدة في رقم

 1المحافظة عمى فكرة الكتاب . إلى باإلضافةىذه الطريقة تككف منخفضة ، ىذا 

التالية مف الكثائؽ  لألنكاع، كينصح بيا طباعة الكثائؽ  أكبقراءة   إالتسمح  كىي كذالؾ ال

الممصقات ، المصغرات الفممية كالصفائح   أك، البطاقات كالمكحات المخطكطات كالخرائط )

 الزجاجية ( .

 الرقمنة في شكل نص : 2-2-2  

بعض التحكيرات كالتعديالت  إدخاؿ إمكانيةكيتـ في ىذا الشكؿ استرجاع المعمكمات مع     

، كفي ىذه الحالة  OCRعمييا كذلؾ باستخداـ برنامج خاص بالتعرؼ الضكئي عمى الحركؼ 

المكتبة ستعيد كتابة النص كامال ، كعمى عكس   أفأم يتـ نسخ الكتاب صفحة بصفحة 
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فانو اليمكف االحتفاظ  بفكرة الكتاب ، ذالؾ الف الكتاب في ىذه الحالة يصبح  األكلىالطريقة 

 نص ، يظير بصفة متكاصمة عمى الشاشة .

عمميات البحث  في مضمكف الكثيقة ، كيمكف الحصكؿ عمييا عف  إقامةكىي كذالؾ تمكف مف 

برمجيات  بفضؿ األحرؼعممية التعرؼ البصرم عمى  إلى  المرقمنة الصكرة  إخضاعطريؽ 

( ،  اآللي اإلعالـ) المكتكبة  بكاسطة  اآلليةبذالؾ ، كتخص الكثائؽ التالية > النصكص خاصة 

 النصكص المرقمنة ) المكتكبة بكاسطة الرقمنة ( ، كالمخطكطات .

نكعي الرقمنة في شكؿ صكرة كفي شكؿ نص يمثالف الجانب العممي الستعماؿ التكنكلكجيا  إف

لذالؾ ، حيث يمكننا مف صيانة ؾ باستعماؿ كسائؿ كتجييزات خاصة عمى المخطكطات ، كذال

 ىي الرقمنة في شكؿ لذالؾ فعال األنسبالمخطكطات كحمايتيا مف التزكير كالتحكير ، لكف 

 األكثرتغيير محتكاه ، كبيذا تككف  أكتعديالت عمى المخطكط  إضافةيمكف  بيا الالف  صكرة 

 1مف الناحية المادية اقؿ تكمفة .استعماال لرقمنة  المخطكطات كحتى 

  شعاعي: الرقمنة في شكل 3-2-2  

ىي تقنية تعتمد عمى الحسابات الرياضية تستعمؿ بالخصكص في مجاؿ الرسـك كىذه التقنية    

النشر كتبادؿ المعمكمات  إلىكىي تيدؼ  Adobeطكيمة كمكمفة، صممت ىذا الشكؿ شركة 

 يمي > المقركءة الكتركنيا كيتميز ىذا الشكؿ مف الرقمنة بما

 مف سرعة تناقميا عبر االنترنيت .الدقة > كصغر الحجـ الذم يض 
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  التكافقية > حيث يمكف قراءتو مف قبؿ المستخدـ مف أم نظاـ تشغيؿ باستخداـ برنامج

Acrobat Reader  المجاني ، إضافة إلى جكدة العرض كالطباعة إذ تسمح بتكبير أجزاء

 1الصفحة دكف تأثر الحركؼ كدكف تشكيو لشكؿ الصفحة . 

 متطمبات رقمنة المخطوطات: 3-2  

 إليياىناؾ عناصر رئيسية يستكجب تكفرىا مف اجؿ عممية رقمنة رصيد المخطكطات نتطرؽ   

 في ما يمي> 

عند التخطيط  التشريعية القانونية ) الرقمنة وحقوق الممكية الفكرية ( :المتطمبات   1-3-2

ألم مشركع رقمي يتـ عادة تحديد المكاد المقرر أف تككف ضمف المحتكل الرقمي لذالؾ المشركع 

، كمف ىنا فإنيا تممؾ حقكؽ نشرىا ، كقد تككف مممككة لجية أخرل ليا حؽ النشر ، كبالتالي 

عاة تخميص حقكؽ المؤلفيف منذ بداية المشركع ، أم قبؿ القياـ بعممية فاف األمر يتطمب مرا

التحكيؿ الرقمي لتمؾ المكاد ، كبذالؾ يتحتـ عمى القائميف عمى المشركع الرقمي تخميص حقكؽ 

يككف في المشركع أم انتياكات لتمؾ الحقكؽ ،  المؤلؼ لممكاد التي ليا حؽ التأليؼ ، حتى ال

ميف عميو تحت طائمة المساءلة القانكنية ، كلتخميص حقكؽ النشر يتـ األمر الذم يجعؿ القائ

عادة تحديد صاحب الحؽ ، كعنكاف مراسمتو أك االتصاؿ بو عف طريؽ األدلة كدليؿ الياتؼ 

عمى سبيؿ المثاؿ ، كيمكف اإلعالف في جريدة لطمب معمكمات عنو إذا كاف مجيكال ، كفي 

يقرر القائمكف عمى المشركع التحكيؿ الرقمي لممادة ،  حالة عدـ التكصؿ إلى  أم معمكمات قد

مع تكثيؽ المجيكدات التي تمت لمكصكؿ إلى صاحب الحؽ ، أما في حالة التكصؿ إلى 
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صاحب حؽ النشر كمكافقتو عمى نشر المادة ضمف المشركع ، فيتـ الحصكؿ منو عمى تصريح 

قـك أصحاب حؽ النشر بالتكقيع مكتكب بذالؾ ، كيمكف استخداـ صيغة مكحدة لمتصريح بحيث ي

عمييا فقط ، كتتضمف تمؾ الصيغة عادة إيضاح مجاؿ المشركع كاليدؼ منو كالمادة المطمكب 

التصريح  بيا كمدة االستخداـ ، كمكاف التكزيع كغير ذالؾ مف جكانب ميمة ، كقد يتطمب 

، كبظيكر  صحاب الحقكؽ  خصكصا في حالة المشركعات الربحيةاألمر دفع مقابؿ مالي أل

النشر االلكتركني أصبحت مراقبة كضبط حقكؽ المؤلؼ أكثر صعكبة كتحديا بالنسبة لمناشريف ، 

كالييئات المسؤكلة عف حقكؽ المؤلؼ  نظرا لسيكلة استنساخ المكاد االلكتركنية كالمكاد السمعية 

ذا كالبرمجيات ، فقد باتت مراقبة حقكؽ الممكية الفكرية ىاجسا يؤرؽ المؤسسات كال حككمات ، كا 

كانت مالحقة األفراد كمجمكعات القراصنة لممعمكمات أمرا بالغا في الصعكبة يتعذر القياـ بو ، 

سسات المعركفة كالمكتبات التي تتعدل عمى حقكؽ الممكية المؤ  نظرا لتكمفتو المادية الكبيرة فِاف

قكؽ الممكية الفكرية  ، الفكرية أمرا ممكنا ، لذا فاف ىذه المؤسسات حذرة جدا فيما يتعمؽ بح

كيتضح ىذا مف كاقع دراستنا لبعض مشاريع الرقمنة في العالـ العربي ، حيث نجد أف ىذه 

المؤسسات تحتـر حقكؽ الممكية الفكرية ، كتأخذ بشكؿ جدم لتجنب المساءلة القانكنية ، فنجد 

خطكطات التي قد التراث العربي ، كالم  مثال أف اغمب المشاريع العربية اىتمت برقمنة كتب

انتيت فترة خضكعيا لقكانيف الممكية المادية ، كبقي فييا الحؽ المعنكم لممؤلؼ كىك نسب 

العمؿ إليو ، كلذا فِاف إتاحة ىذه المكاد اليحده سكل القكانيف المنظمة لممؤسسة ، كىذا ما نجده 

أف جميع  في مشاريع رقمنة المخطكطات العربية ، كمكقع الكراؽ ككككب المعرفة ، حيث

قكؽ المؤلؼ كالحقكؽ العناكيف المضمنة في ىذه المكتبات الرقمية ، التخضع لقانكف ح

، كلكف لدل ىذه المكاقع كالمخطكطات قد تجاكزت فترة الحظر، ككف ىذه المؤلفات المجاكرة
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بعض القكانيف التي تحد مف إساءة استخداـ ىذه العناكيف ، كعدـ إتاحة العنكاف كامال أك إتاحة  

 1البيانات التفصيمية عنو في حالة المخطكطات كعدـ إتاحة المخطكط كامال لتحميؿ .

األرصدة الكثائقية   رقمنةيعتبر العامؿ البشرم ميما في معادلة  الموارد البشرية: 2-3-2

المادية التي تمتمكيا المكتبات  مكانياتىميف في ميداف الرقمنة ، ككذلؾ اإلكخاصة العامميف المؤ 

مشركعات تتطمب عددا كبيرا مف  انتداب عامميف إلنجاز مشركعات الرقمنة، كىذه ىيؿ أك أتل

، فعمى سبيؿ المثاؿ تضـ مصمحة الرقمنة بالمكتبة  أكفاءتتطمب عامميف  العامميف ، بقدر ما

 عامال مكمفيف بانجاز الرقمنة. 22الكطنية الفرنسية 

األرصدة الكثائقية باختالؼ مشركعات الرقمنة ، تختمؼ تكمفة رقمنة   الموارد المالية:3-3-2 

مى المكتبات حصر يصعب ع ، كىذا ماليـ تجارب سابقة في ىذا الميداف كىي مرتبطة بممكليف

المرقمنة ، فمثال تتطمب  األرصدةحسب  كتبقى تقديرات تقريبية تختمؼ التكاليؼ تكاليؼ الرقمنة 

دكالر بينما ال يكمؼ الكتاب نفسو  154جنكبية عممية رقمنة كتاب بالمكتبة الكطنية لككريا ال

دكالر، كمتكسط رقمنة كتاب لدل كثير مف المكتبات كمراكز  28بمكتبة نيكيكرؾ العامة سكل 

دكالرا كمتكسط تكمفة رقمنة الصفحة الكاحدة ىك  66.76 األمريكيةاألرشيؼ بالكاليات المتحدة 

 2دكالرا. 72.7

 >يأتيكتتمثؿ التجييزات التي يجب تكفرىا لرقمنة المخطكطات فيما التجييزات : 4-3-2
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 ": تتمثؿ ميمة جياز الماسح الضكئي الماسحات الضوئيةSCANNER  باألساس في

تحكيؿ صكرة مكجكدة عمى الكرؽ أك عمى فيمـ شفاؼ إلى صكر الكتركنية، بيدؼ إحكامية 

راجيا في صكرة منتج نيائي ، ثـ إخPHOTO SHOPمعالجتيا ببرامج خاصة مثؿ فكتكشكب 

إما مطبكعا ألغراض النشر المكتبي أك مقدما عمى االنترنيت الماسحات الضكئية االسطكانية، 

الماسحات الضكئية الرئيسية كلكؿ منيا مميزاتيا كسمبياتيا كلكف السؤاؿ المطركح ىنا مف ىي 

 1. التمؼ الماسحات األحسف كاألصمح في رقمنة المخطكطات التي تحافظ عمييا مف

 الماسحات الضوئية المسطحة : -أ

يتـ كضع الصكرة فكؽ شاشة زجاجية ثـ حيث  Photocopierتصكير المستندات  آلةتشبو   

المسح فكقيا داخؿ الكحدة نفسيا كىذا النكع المسطح ىك أشير أنكاع الماسحات  رأسيتحرؾ 

كبعض  A3ك  A4 كصكر مف حجـ   لكثائؽ كمعالجتو  استخدامو  استخداما لسيكلة  كأكثرىا 

لتمكينيا مف معالجة المكاد الشفافة، كما  Adapterالماسحات الضكئية المسطحة مزكدة بأداة 

مخصصة لممكاد الشفافة كالشكؿ التالي  Slide Scannerأف ىناؾ ماسحات مسطحة تسمي 

 2يكضح أكثر الماسحات المسطحة>
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 ( > يبيف الماسح الضكئي المسطح .07شكؿ رقـ )                     

  الماسحات الضوئية اليدوية: -ب

الكثائؽ كالصكر  تتطمب قياـ المستخدـ بتمرير الجياز فكؽ الصفحة ك تقتصر عمى مسح      

"  Stitchingاألكبر حجما بكاسطة الماسحات اليدكية مف خالؿ عممية تسمي " تجميع الغرز 

مف خالؿ برنامج الماسحة  تكازية متتابعة يتـ دمجيا معا يتـ فييا مسح الصكرة عمى قطاعات م

 1غير أف نجاحيا يعتمد عمى ثبات يد المشغؿ كالشكؿ التالي يكضح ىذا النكع مف الماسحات>
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 ( يبيف الماسح الضكئي اليدكم .08شكؿ رقـ )                       

   ة األسطوانية:الماسحات الضوئي -جـ 

 ىذا النكع مف الماسحات شائع داخؿ دكر اإلخراج كالتصميـ المحترفة كمؤسسات النشر   

خری، حيث تختمؼ فكرة عممو عف الماسحات األ ذكر، كماكؽ دقتو كؿ األنكاع السابقة  الكتف

ليضيئ الكرقة كيقـك يسطع ضكء مف داخؿ األسطكانة  ك اسطكانة  زجاجية عمى تثبت الكرقة 

ليحكؿ الضكء المعككس   Photo multiplierجياز حساس لمضكء يسمى أنبكبة الفكتكنات 

 إلى تيار كيربائي كيتميز ىذا النكع مف الماسحات بتكمفتو العالية كالشكؿ التالي يكضح أكثر>

 

 

 

 ( > يبيف الماسح الضكئي األسطكاني .09شكؿ رقـ )

 الماسحات الضوئية الرأسية: -د 
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كيطمؽ عمييا أيضا بماسحات الكتب كتتميز بالحد مف مخاطر إتالؼ المصدر أثناء عممية    

المسح الضكئي ناىيؾ عف تجاكزىا عائؽ انحناء الكتب كالمجمدات كىي مرتفعة األسعار مقارنة 

 الشكؿ التالي يكضح ىذا النكع مف الماسحات> بالماسحات األخرل ك

 

 ( > يبيف الماسح الضكئي الرأسي.:0شكؿ رقـ )

 كمميزاتيا تبيف أف أحسنيا في رأيي مف خالؿ ما تقدـ مف عرض ألشير الماسحات الضكئية

أف ىذا النكع مف الماسحات يحد مف  ىك سبب في ذلؾالالباحث ىي الماسح الضكئي الرأسي ك 

 .تمؼ المخطكطات كبجكدة في اإلخراج 

التصكير الرقمية إحدل كسائؿ الرقمنة التي تتميز بجكدة فائقة في اإلخراج  كيمكف اعتبار أالت

كسيكلة استعماليا باإلضافة إلى أنيا ال تحتاج إلى حيز مكاني كذك تكمفة زىيدة إذا ما قارنيا 

 1بباقي أجيزة الرقمنة.

 : المعدات الحاسوبية 
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الحواسيب: -أ  

      أف يككف يعمؿ بنظاـ  األحسفف لكضع قاعدة البيانات المرقمنة كم SERVEURحاسكب 

WINDOWS . 

 حاسكب خارجي لطباعة المكاصفات الخاصة بكؿ مخطكط .

  زمة طابعات الستخراج المعمكمات الال 

السترجاع البيانات المرقمنة ، كتسجيميا عمى أقراص  GRAVEURناسخ األقراص المميزرة 

 مميزرة قابمة لمتسجيؿ . 

ال يمكف تحديدىا مف كجية نظر  –الحاسكب كمعداتو  -أما بالنسبة لخصائص كمكاصفات 

الباحث فمع التطكرات التكنكلكجية المتسارعة كمشكؿ التقادـ التكنكلكجي ال يمكف حصر 

 خصائص الحاسكب في عدة أرقاـ.

 تحتاج عممية الرقمنة إلى برمجيات كمف أىميا > البرمجيات : -ب

 . HTMLكىي البرمجيات التي تسمح بتحرير ككتابة أككاد  > HTMLبرمجيات  - 

 .> تساعد في عممية الترميز  XMLبرمجية  -

 . تسمح بإنشاء النص كصياغتو كتحريره :البرمجيات الخاصة بمعالجة النصكص -

 .غراض الحفظ كالعرض عمى االنترنيت الصكرة كتحريرىا ألرمجيات إنتاج ب - 

 .برمجية التعرؼ الضكئي عمى الحركؼ> كتستخدـ عند تحكيؿ الصكرة إلى نص  -

 ( تستخدـ في عممية تحميؿ الممفات عمى االنترنت كالعرض.FTPبرمجيات نقؿ الممفات> ) -
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 .تسمح بتبادؿ المعمكمات بيف األشخاص  :PDF برمجية -

 .برمجية ضغط الصكر> تفيد في تقميؿ مف حجـ الممؼ فال تشغؿ مساحة كبيرة  -

 1. برمجية االسترجاع> كتساعد في استرجاع المعمكمات مف الكثائؽ التي تمت رقمتنيا -

 المراحل التي تمر بيا رقمنة المخطوطات:  4-2 

  الفيرسة والتكشيف:  1-4-2      

 آليةتعد ىذه المرحمة نقطة البدء في إعداد البيانات المفصمة عف المخطكطات ، بطريقة      

 كفؽ النظاـ األلي المطبؽ داخؿ المكتبة أك المركز حيث يتـ إدخاؿ المعمكمات األساسية عف

إسـ  المخطكط كىي ال تختمؼ في جكىرىا عف المعمكمات المأخكذة عند الفيرسة التقميدية مف

عالية مف الضبط  مكمات المقدمة لمباحثيف عمى درجةط، ...  أف تككف المعصاحب المخطك 

الكصكؿ إلى المقصكد حرصا عمى الكقت كتكفيرا لمجيد كتتـ الفيرسة  كاإلتقاف مع السيكلة في

 خطكات > عبر ثالث اآللية

 فيرسة المخطكطات بشكؿ تقميدم.  -

ي لتفادل إتالؼ المخطكط مف كثرة إدخاؿ معمكمات البطاقة التقميدية عمى الحاسب األل -

 االستعماؿ.

 تخزيف المعمكمات المدخمة. -

 >ممخطوطاتالتصوير الضوئي لمرحمة   2-4-2      

                                                           
  27 – 26ص.  .رستـ دادم نكنك . المرجع السابؽ ، . قزريط داكد -  1
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 كتبدأ ىذه المرحمة بعد إدخاؿ بيانات الفيرسة لممخطكط كذلؾ باستخداـ الماسح الضكئي    

الذم يقـك بأخذ صكر متعددة األلكاف أك باألبيض كاألسكد كتحكيميا إلى صكر رقمية يقـك 

 .إلى محطة أخرل أيف تتـ معالجتيا بإرساليا 

 مرحمة المعالجة األلية لممخطوطات وضغطيا: 3-4-2 

تتـ معالجة صكر المخطكطات المرسمة مف محطات المسح الضكئي كيتـ إخضاع الممفات     

المخطكط عة مف العمميات )إزالة الشكائب كالحكاشي الزائدة ( بحيث تؤدم إلى تعديؿ عمى مجمك 

كمعالجتو بطريقة تجعمو كاضح المعالـ في الشكؿ كالحجـ ، كذالؾ باستخداـ برمجيات مثؿ 

(Photo chop)  عممية تقميص محطة ضغط الممفات كىي  إلىثـ تحكؿ المكاد المرقمنة

تعتبر أصعب مرحمة  PDFكاختزانيا في أشكاؿ رقمية مثؿ  ةصغير  كاختزاؿ الممفات إلى أحجاـ

كتأخذ كقت كبير لذا يجب تكفير فريؽ خاص مف العامميف في ىذه العممية كيستمـز الدقة 

 كالعناية في معالجة المخطكطات المرقمنة.

 المراقبة األلية لممخطوطات المرقمنة: 4-4-2 

حيث تتـ مراقبة كؿ المخطكطات المرقمنة صفحة بصفحة حتى يتـ التأكد مف سالمتيا مف     

أم خمؿ يعرقؿ عممية القراءة فيما بعد كيتـ استبعاد األجزاء أك المخطكطات التي لـ تعالج 

حتفظ بالممفات ذات الجكدة العالية كيتـ حفظيا عمى يدقيؽ مف أجؿ معالجتيا مف جديد ك  بشكؿ

سكب أك في أقراص مميزرة عمى شكؿ قكاعد بيانات . أك في أقراص صمبة كيستحسف ذاكرة الحا

 . الحفظ في أكعية كأماكف عديدة

 لممخطوطات:  لي البحث واالسترجاع األ  5-4-2 
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المخطكطات إذ أف اليدؼ الرئيسي ليا  ة  لعممية رقمنة ر ىذه المرحمة النتيجة النيائيتعتب   

ىك تسييؿ كصكؿ الباحثيف إلى ىذا اإلرث الحضارم النادر حيث يقـك الباحث بمساءلة كاجية 

خارجيا في النظاـ مف أجؿ الحصكؿ عمى المخطكط سكاء كاف ذلؾ داخؿ أسكار المكتبة أك مف 

كفؽ  ت كتتـ عممية البحثحالة إتاحة ىذه المخطكطات عمى الخط المباشر عبر شبكة االنترن

 > أحد الخيارات التالية

 حسب المؤلؼ )صاحب المخطكط(.  -

 حسب العنكاف.  -

 حسب رقـ التصنيؼ )المتبع داخؿ المكتبة(. –

 حسب المكضكعات )الذم يعالجو المخطكط( - 

كذلؾ ليسيؿ عمى الباحثيف الذيف ال يجيدكف البحث اإللكتركني لمكصكؿ إلى مبتغاىـ بيسر 

كسيكلة . كتجدر اإلشارة إلى البرمجيات التي تستعمؿ في اإلتاحة أف تككف عمى مستكل مف 

 1الحماية كاألماف مف اجؿ تفادم االختراقات. 

 المخطوط الرقمي أو المرقمن:5-2 

  >مؤسسات المعمكمات ىيفييا  2.1تكظيؼ تطبيقات الكيب  التى يمكفمف بيف المجاالت   

المصادر المرجعية الرقمية مف خالؿ إتاحة مكاقع لممراجع العالمية مف خالؿ مكاقع مؤسسات 

المخطكطات إحدل مصادر المعمكمات فاف  أفمكمات عمى االنترنيت كمف منطمؽ مع

                                                           
. ;211مركز اإلسكندرية لمكتاب ، الرمادم ، أماني زكريا . المكتبات العربية كأفاؽ تكنكلكجيا المعمكمات . اإلسكندرية >  -  1

  2:0ص.
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الكرؽ  -التي تـ تحكيميا مف الشكؿ التقميدم  المخطكطات الرقمية أك المرقمنة ىي المخطكطات

كنية كالحكامؿ االلكتر  –األحجار إلى الشكؿ الرقمي األقراص بأنكاعيا  -الجمكد –البردم  –

النظر عف كسيمة  غضة عمى شكؿ نص أك عمى شكؿ صكرة بناألخرل عف طريؽ عممية الرقم

مخطكطات مرقمنة كبالتالي  لتصكير أك المسح الضكئي فنحصؿ عمىبا ءا كانت التحكيؿ سكا

 1رقمية.

 تاحة المخطوطات الرقمية ) المرقمنة(: إ6-2

تقرر إدارة المشركع كفؽ سياستيا المحددة ما إذا كانت ستتيح محتكيتيا لمجميع ، أـ لفئة     

معينة مف المستفيديف، كما إذا كاف ستتيحيا لمعرض فقط أـ لمطباعة أيضا، كىؿ ستككف 

اإلتاحة مجانا أـ مقابؿ رسـك مع تحديد طريقة تسديدىا، فقد تتاح عف طريؽ االشتراؾ أك عف 

ع حسب الطمب، أك بالطريقتيف كالبد مف اإلعالف عف الطرؽ المقبكلة لمدفع بما في طريؽ الدف

أساسية شارة ىنا إلى أف ىاتو المرحمة التسديد البنكي، كتجدر اإل أكذلؾ بطاقات االئتماف 

خاصة في حاؿ إعداد مشركع بغرض التحكؿ نحكل المكتبة الرقمية لممخطكطات، كىنا يمكف 

تار إتاحة النصكص الكاممة لممخطكطات أك بعض الصفحات منيا، أك لياتو األخيرة أف تخ

إصدار البطاقة الفيرسية لممخطكط فقط، كما يمكف إتاحة إمكانية تحميؿ المخطكطات في 

، أك االطالع عمييا في مكقع المكتبة الرقمية مف خالؿ برامج التصفح، كما  pdfممفات مف نكع 

إلتاحة متعددة حيث ىناؾ مف مكاقع الكيب التي تتيح يمكف تحديد شركط لالستفادة، كطرؽ ا

                                                           
. افمكالم ، احمد . إنشاء المكتبة الرقمية لممخطكطات بمخبر مخطكطات الحضارة  اإلسالمية في شماؿ إفريقيا بجامعة كىر  -  1

 028 -;00ص. .2102،  :9ع. كالتراث.مجمة أفاؽ لثقافة 
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ذلؾ مف المخطكطات عبر االنترنت، كأخرل عمى أقراص داخؿ مقراتيا بشرط التبادؿ ، إلى غير 

 أنكاع اإلتاحة، كلكف في الغالب تتـ اإلتاحة مف خالؿ المكتبة الرقمية لممخطكطات .

 الرقمي لممخطوطات ( :المخطوطات المرقمنة ) إستراتيجية الحفظ  حفظ 7-2 

الضركرم أف تختار إدارة المشركع الرقمي السياسة التي تبنتيا إلجراء الحفظ ، لضماف مف  

بيئة  حفظ المعطيات الرقمية ، عمى المدل البعيد ، سكاء عف طريؽ نقؿ المعمكمات كؿ فترة مف

تتقادـ ك تتمؼ كسائط جديدة مف النكع نفسو ، قبؿ أف  إلىأك عمؿ إلى أخرل احدث منيا ، 

المخطكطات الكسائط المستخدمة فعميا في حالة انتياء عمرىا االفتراضي ، كيمكف تخزيف 

( مصنكعة مف الزجاج ، تسمح خصائصيا CD/ROM المرقمنة كحفظيا عمى أقراص مميزرة ) 

عاـ ،  011بإمكانية  الحفظ الطكيؿ األمد لمجمكعات المصادر لفترة قد تصؿ الى   الفزيائية

عمى عكس األقراص المميزرة التقميدية المصنكعة مف مادة البكلي كربكنات ، كالتي ال تتعدل 

سنكات ، كيمكف استخداـ اليجرة  01قدرتيا عمى حفظ مصادر المعمكمات أكثر مف 

lamigration حفظ الكثائؽ االلكتركنية لحفظ المخطكطات المرقمنة ) الرقمية (  باعتبارىا تقنية

في المدل الطكيؿ، كالمراحؿ السابقة ىي محاكلة لكضع تصكر مشركع رقمنة المخطكطات 

، لكف تبقى دكما الحالة المادية لياتو المخطكطات في خزانات غرب  إفريقياالجزائرية بغرب 

أم انتقاؿ أجيزة الرقمنة إلى  ة في عيف المكاف إمكانية الرقمن ىي الحكـ حكؿ إفريقيا

المخطكطات ، خاصة إذا كانت حالتيا المادية سيئة جدا ، كال يمكف نقميا بسبب ممكيتيا 

ألشخاص اليسمحكف بذالؾ ، ففي ىذه الحالة نجبر عمى رقمنة المخطكطات في مكاف تكاجدىا 

بار حالة المخطكطات ، حيث انو إذا البدء بالرقمنة مباشرة البد أف يأخذ في االعت إف، ثـ 
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كانت مصابة فال يمكف رقمنتيا مباشرة بؿ البد مف تعقيميا كصيانتيا كترميميا ، ثـ إصدار 

المخطكطات ال تطرح مشكمة في  أفنقكؿ  أفنسخ رقمية لمحفاظ عمى األصمية ، كيمكف ىنا 

ف جية أخرل يككف حكؿ مرحمة االختيار ،حيث أف الخيار كارد لرقمنة  المخطكطات ، لكنو م

اختيار مكاف الرقمنة بنقؿ األجيزة إلى الرقمنة ، أـ العكس ، ثـ طبيعة ىاتو المخطكطات جمكد 

غيرىا ، كبالتالي تصبح المخطكطات المرقمنة ) الرقمية ( الناتجة عف عممية الرقمنة  أـأـ رقكؽ 

 1الجاىزة ليتـ إتاحتيا في المكتبة الرقمية لممخطكطات .

  ايا وأىداف رقمنة المخطوطات:مز 8-2  

 يمكف تمخيص أىمية استخداـ تكنكلكجيا الرقمنة لمعالجة المخطكطات في النقاط التالية>    

   إعادة بناء ذاكرة األمة كالحفاظ عمييا مف خالؿ تعريؼ الباحثيف بيا عند إتاحتيا

 ع مف الكصكؿ إلييا.يبالشكؿ اإللكتركني الذم يمكف الجم

   حماية المخطكطات مف التمؼ كالضياع حيث تمكف التكنكلكجيا مف نقؿ جميع رصيد

المخطكطات عمى كسيط إلكتركني يساعد المستفيد لالطالع عمى المخطكط دكف الحاجة لمرجكع 

إلى المخطكط األصمي إال في الحاالت الخاصة، مما يقمؿ إمكانية إصابة كتمؼ المخطكط 

 األصمي. 

  بيانات لممخطكطات تتكفر عمى المالمح المادية لممخطكطات تعمؿ عمى>   عمؿ قاعدة 

مباحثيف، رغبة في تحقيقو، كنشره ، كتيسيره لط"ك طالنادر كالمفيد مف التراث "المخ إقتناء -    

 . طالب العمـبيف 

                                                           
  98 -92ص. .2105،  2ع. .قمية . مجمة رفكؼاحمد ، فرج احمد . دراسات  تحميؿ كتصميـ  مصادر المعمكمات الر  -  1
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رشادىـ إلى كنكزه المخبكءة اختصارا  -     إنارة السبيؿ لمباحثيف في ميداف تحقيؽ التراث، كا 

 تكفيرا لمجيد.ك لمكقت، 

 إقتفاء أثر كؿ نادر كنفيس مف المخطكطات العالمية، كتمكيف الباحثيف مف الكصكؿ إليو. -    

   معينة اعتمادا عمى  ةسيكلة البحث عف معمكم كأيضا ما تمتاز بو المخطكطات ىك

 تقنيات بحث متعددة داخؿ متف المخطكط.

  .المركنة العالية كقابمية التكيؼ ك التفاعمية 

 1. إختصار الكقت أم البحث كالسرعة في التنقؿ بيف أجزاء المخطكط 

 ومتطمباتيا : مراحميا الرقمنة مشاريع3-  

 تكفر مف البد كدقيؽ مدركس بشكؿ تككف المخطكطات، رقمنة كعممية الرقمنة جعؿ أجؿ مف   

 معظـ تتجو كما المخطكطات، برقمنة خاصة مشاريع إقامة خالؿ مف عممية، تنتيج خطة سياسة

 مايمي > خالؿ مف سيتبيف ما كىذا المشاريع إقامة نحك لسعي الكطنية المكتبات

 المشروع : تعريف1-3  

 :منيا نذكر تعريفات عدة ىناؾ

 بشكؿ كالمحكمة قةالمنس النشاطات مجمكعة عف عبارة ىك بحيث فريدة عممية ىك " المشركع

 الكقت قيد مثؿ معينة قيكد كفؽ لتحقيؽ أىداؼ كالنياية ، تتطمع البداية مكاعيد في جيد

 ." كالتكاليؼ
                                                           

 احمد ، اميمة . النظاـ األلي لممخطكطات المطكر لمركز المعمكمات بمجمس الكزراء المصرم > دراسة تحميمية تقييمية . - 1
  0:0. ص. 2110جامعة القاىرة ،  القاىرة >
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كنقطة  بداية نقطة ليا  منظمة تنفيذىا  بطريقة يتـ المترابطة األعماؿ مف مجمكعة كالمشركع >

 .الحالي الكقت في لممؤسسة اإلستراتيجية الحاجات لتمبية بكضكح محددتاف نياية

 كالخطكات العمميات مف مجمكعة عف ىك> عبارة المشركع القكؿ أف يمكف تعريفات مف سبؽ مما

 الزمف ثالثة ىي محددات كفؽ معينة ىدؼ أك أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ التي المتسمسمة

 . كاإلمكانيات كالتكمفة

 : المشروع إدارة تعريف2-3 

 :منيا نذكر تعريفات ىناؾ عدة

 حاجات لمقابمة المشركع أنشطة عمى كاألساليب كاألدكات المعرفة كالميارات  تطبيؽ   

 .المشركع مف المستفيديف أصحاب كتكقعات

دارة  متطمبات تمبية أجؿ مف كالتقنيات كالميارات كالكسائؿ المعرفة ىي تطبيؽ المشركع كا 

 المشركع.

دارة تنظيـ  كالكقت كالنكعية محدد باليدؼ  مجاؿ ضمف ينجز المشركع لذا المصادر كا 

 .كالكمفة

 المشروع: إدارة مميزات3-3 

 : بككنيا كعممية المشركع إدارة تتميز

 األىداؼ . عمى تركز -

 إليو . تحتاج شيء إليجاد التغيير عمى تركز -

 .النجاح لتحقيؽ مف الميارات العديد تستخدـ أنيا بمعنى كالمعارؼ التخصصات متعددة -
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 . مطمقا المشركع مف التنتيي قد بدكنو الذم الضبط عمى تركز -

 .كالجكدة لمعمؿ عالية معايير تضع أنيا  بمعنى األداء عمى تركز -

 1عمى األفكار الجديدة . منفتحة -

 :المشروع حياة دورة 4-3  

 تسمى محددة بمراحؿ يمر نشاطاتو، كحجـ كمدتو طبيعتو عف النظر بغض مشركع أم

 المشركع". حياة دكرة"

التنفيذ كالمراقبة إنياء  المكارد، ، رصد التخطيط  : كالتالي المراحؿ تمخيص ىذه كيمكف

 2المشركع كتقييمو .

 التخطيط : مرحمة1-4-3  

 كنشاطاتو األىداؼ تكضح خطة إلى فكرة مجرد مف فييا المشركع ينتقؿ التي المرحمة كىي  

 المؤسسة إدارة تعمؿ أف جدا الميـ ، كمف يستخدميا ، ككيؼ يخدميا التي الفئات ك كخدماتو

باالعتماد عمى  المشركع خطة إعداد كيمكف ، اإلستراتيجية بخطتيا المشركع خطة ربط عمى

 العناصر التالية >

 و .ل شعار تصميـ كذلؾ كبإمكاننا ، لممشركع اسما ابتكار يتـ حيث :  المشروع اسم 

  تطبيؽ مف قيقياتح إلى تسعى التيىنا األىداؼ  المؤسسة كتكضح : المشروعأىداؼ 

                                                           
1
 -Morley، chant. Management dun projet  système dinformation< principes ، MISE en ouvre et 
outil  .   paris<Dunod، 2006. P. 8 

-
2
، النشر كالتكزيع  النيضة العربية لمطباعة ك بمكط . إدارة المشاريع  كدراسة جدكاىا اإلقتصادية . بيركت > دار،حسف إبراىيـ   

  56. ص. 2112
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الميارات  كمف . المشركع إستراتيجية إلى مؤدية ىذه األىداؼ تككف أف كالبد ، المشركعىذا 

حيث أف اليدؼ البد أف يككف  SMART، المتبعة في إعداد كصياغة األىداؼ ىي طريقة 

 محددة . زمنية فترة ضمف كيأتي ككاقعيا، لتطبيؽ، قابال ، ككقابال لمقياس محددا 

 لمنشاطات مفصؿ بعرض المؤسسة تقـك حيث : المشروع في الرئيسية النشاطات  

 نيا أ لمنشاطاتصيميا تف عند تتأكد أف كالبد ، المشركع ىذا خالؿ مف يمياتقد تنكمالتي 

 سيؤدم األنشطةىذه  تنفيذ أف مف تتأكد أف أم ،  أىداؼ المشركع مف أكثر أكىدفا تحقؽ 

 .المشركع بأىداؼ مرتبطة فاألنشطة ،األىداؼ تحقيؽ إلى بالضركرة

 تنفيذ مف ستستفيد التي الفئات بعرضىنا   تقـك حيث  :المستيدفة الفئات تحديد  

إذا  المفضؿ كمف ؟ كلماذا اختارتيا  ، المستيدفة الفيئات ستفيد كيؼ تذكر أفالمشركع ، كالبد 

خدمة أك فيو أكثر مف نشاط ، أف تقـك بتحديد كتكزيع الفئات كاف المشركع يقدـ أكثر مف 

 المستيدفة عمى ىذه الخدمات كاألنشطة .

 تنفيذ مف تتكقعيا  التي لمنتائجىا تصكر ىنا  المؤسسة تضع ك :  المتوقعة النتائج  

 يايمكن كما ، النتائج تمؾ تحقيؽ لقياس ستستخدميا التي المؤشرات كتضع ، المشركعنشاطات 

 قد العقبات التي كأيضا النشاطات لتطبيؽ المساندة  العناصر ىذا العنكاف في تكرد أف

 .تعترضيا

 كؿ تحديد عمى المؤسسة ستعمؿ حيث ، التخطيط مراحؿ أصعب ىيك  : اإلجراءات 

دارة تنفيذ اجؿ مف ىا ستتخذ التيالميمات ك  ك اإلجراءات  .1 المشركع ىذا  كا 

 >الموارد ورصد تحديد مرحمة2-4-3  
                                                           

 57 -56بمكط . المرجع السابؽ .ص.  ،حسف إبراىيـ 1 
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  المشركع لتنفيذ جياتحتا التي كالمالية البشرية المكارد المؤسسةفييا  تدرس التي المرحمة ىيك 

 عمييـ . كالمسؤكليات األدكار كتكزيع العمؿ كفرؽ األفراد كتعييف

 : مثال لممشركع الرئيسية الكظائؼ تحديد عمى المؤسسة تعمؿ حيث : البشرية الموارد -

 تعييف عمى كتعمؿ .الخ...مبرمجيف، ، المعمكمات أخصائي ، مساعد ، المشركع مدير

 فذلؾ ، كظيفة لكؿ المطمكبة الميارات حيث مف الكظائؼ ليذه  المناسبيف األشخاص

 مياراتيـ لمستكم تحديد مع ، نيـكتعيي المناسبيف المكظفيف إلى الكصكؿ عمى يساعد

 اعتماد يتـ حيث ، مياراتيـ مستكل لرفع الالزميف كالخبرات بالتدريب ىـ تزكد كاف

 المؤسسة تضمف كحتىبيا  القياـ الكاجبالمياـ   تكزيع خالؿ  مف  لممشركع عمؿ نظاـ

 كمف   الميمات لتنفيذ المطمكبيف كالكقت الجيد  تحديد عمى تعمؿ أف ،البد المكظفيف فعالية

 كذلؾ المشركع لتنفيذ المطمكبيفكالجيد  الكقتليـ  يحدد عمؿ جدكؿ تضع أف ستستطيع ثـ

نجازاتيـ  المكظفيف فاعمية مدل قياس في سيساعد  .كا 

كتجييزات  أمكاؿ كتجييز رصد عمىىنا  المؤسسة تقـك و : والمعدات المالية الموارد -

 مراحؿ مختمؼ عمى نفاقياإلى إ تحتاج التي لألمكاؿ تقديرىا خالؿ مف كذلؾ، المشركع

جراءات كنشاطات   يحتاجيا المكظفكف لممعدات كاألجيزة التيتقديرىا  ككذلؾ ، المشركعكا 

 مكازنة تقديرية  كضع مف تمكنت قد المؤسسة تككف بإعماليـ ، كبذالؾ لمقياـ

 مقترح  كتقديـ كالمعدات لدييا األمكاؿ تكفر ىذه مدل دراسة عمى يساعدىا ما كىك ، لممشركع

 إلى انو يجب اإلشارة ك تجدر المشركع نفقات لتغطية كالمانحة لمجيات الممكلة تمكيؿ
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كمشتريات   ،إدارية نفقات إلى بتصنيفيا المشركع  مكازنة كضعيا  عند المؤسسة تقـك أف

 . ألمكاؿ المشركع إنفاقاتيا مراقبة عمى يساعدىا فذلؾ ، الخ...، كركاتب ، كمكافآت

 بينيا > كمف الرقمي المشركع تنفيذ قبؿ تيا مراعا الميـ  مف جكانب عدةكىناؾ 

 مؤسسات فيىا انجاز  تـ التي : الرقمنة لمشروعات األخرى التجارب إلى التعرف -

 حاالتال في أكثر مجديا التجارب إلى التعرؼ يككف كعادة . محمية أك عربية أك عالمية

 جميكر  ككذالؾ بية متشا تككف األىداؼ  ألف ، مماثمة لمؤسسات التجارب تمؾ تككف التي

 اإليجابية الجكانب تحديد خالؿ مف  المشركع تطكير ناحية مف اإلفادة ىذه كتككف المستفيديف

 .المشكالت في الكقكع كتفادم السابقة كالسمبية لممشاريع

 المشركع تنفيذ اإلدارة قررت إذا : خارجيا أو محميا الرقمنة إجراء بشان قرار اتخاذ -

 انجاز عممية ستتكلى التي تكجييا إزاء الجية  بشأف البداية منذ القرار اتخاذ فينبغي

 تجد إدارة  حيث ، المكاد إلختيار المحددة لممعايير كفقا اختيارىا  تـ التي لممكاد الرقمنة 

 ما>ه خياريف أماـ أنيا المشركع 

 .فسيان المؤسسة طريؽ عف محميا لممكاد الرقمنة عممية إجراء

 . الرقمنة عممية إجراء تتكلى شركة مع التعاقد

 ككذلؾ الالزمة التجييزات كتكفر ىميف المؤ  المكظفيف مف المكتبة إمكانيات حسب ذلؾ كيتحدد

 المشركع. حجـ حسب

 مدل إلى بالتعرؼ العمؿ سير تقييـ في يساعد الذم : المشروع لتنفيذ زمني جدول وضع -

 محاكلة كمف ثـ ليا مسبقا، المحددة الزمنية الفترات في النشاطات اإللتزاـ بانجاز
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 1ة .كجد إف النشاطات بعض مف في اإلنتياء  التأخر أسباب عمى التعرؼ 

 > المشروع تنفيذ مرحمة3-4-3  

 المكتبة خالليا  كتعمؿ الكاقع ارض عمى المشركع تطبيؽ بدأفييا  يتـ التي المرحمةكىي   

 الصحيح االتجاه كفي ، لو مخطط كما ى كفؽ يجرم نو أك  ، المشركع أداء إدارة عمى

 المالية كالمكارد المشركع خطةف م كؿ متابعة خالؿ مف المشركع سير متابعة كيمكف

 المخاطر إدارة عمميات تمخيص كيمكف ، المخاطر إلدارة إستراتيجية كتطبيؽ العمؿ كفريؽ

 :األتي في

o في المخاطر إدارة أنشطة كتنفيذ كتخطيط تناكؿ كيفية تقرير أم  :المخاطر إدارة تخطيط 

 المشركع.

o إضافي تحميؿ يجرم حتى لممخاطر أكلكيات كضع أم : لممخاطر النوعي التحميل  

 ىا .كتأثير كثيا حد احتماالت كدمج تقييـ طريؽ عف كذلؾ ، ىياتجا ما إجراء اتخاذ أكالحؽ ليا 

o أىداؼ عمى المعركفة المخاطر ألثر الرقمي التحميؿ أم :لممخاطر الكمي التحميل 

 .المشركع

o المتبقية المخاطر كمتابعة المعركفة، المخاطر تتبع أم  :لممخاطر االستجابة تخطيط 

 دكرة كتقييـ فاعميتيا طيمة لممخاطر، االستجابة خطط كتنفيذ الجديدة ، المخاطر كتحديد

 2المشركع. حياة

                                                           

 .;211، 7مجمة إعمـ .ع. . متكلي ، النقيب . إدارة مشاريع  المكتبات الرقمية في بيئة المعرفة > بيف النظرم كالتطبيؽ - 1 
  55 -06ص. 

. القاىرة > الدار المصرية المبنانية ، محمد ، عماد عيسى صالح . المكتبات الرقمية األسس النظرية كالتطبيقات العممية  - 2
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 : ووتقييم المشروعنياء  إ مرحمة4-4-3 

 تطبيقوتقييميا لمدل  بعد المشركع سرياف مف تنتيي فييا اإلدارة  التي المرحمةكىي     

 إلى تحتاج إال أنيا ، كتمقائية بسيطة انتياء المشركع عممية تبدك كقد ، المكجكدةلألىداؼ 

جراءات خطكات  :بيا تقـك أف مف لممؤسسة ال بد كا 

  النيائية المكظفيف عمؿ تقارير إعداد مفاإلنتياء. 

 أعماؿ مفبو  قامكا ما عمى ىـكشكر  المشركعبانتياء  المكظفيف إعالـ. 

 المشركع لمكازنةنيائية  مراجعة. 

 ميـتفاع عمى ىـكشكر  المشركع،ميـ بانتياء تعم بإعالناتالمستيدفة  الفئات إلى التكجو 

 المشركع. مع

  ثالثة عمى يشتمؿ خاص تقرير في المشركع كمراحؿ أعماؿ كؿ تكثيؽ مفاإلنتياء 

 مستندات رئيسية لكؿ منيا غرض محدد >

 . رسمية  بصكرة  بالمشركع  تصرح المشركع كثيقة - 

 إنتاجيا . سيتـ التي كالتسميمات انجازه سيتـ الذم العمؿ يكضح المشركع نطاؽ بياف - 

    الخطط مف كتتككف ، العمؿ أداء بيا  سيتـ التي الطريقة تكضح المشركع إدارة خطة -

 . المختمفة العمميات تكلدىا التي كالمستندات

 عمى يستند لممشركع تقييـ إجراء عمى المؤسسة تعمؿ أف البد الخطكاتبيذه  القياـ كقبؿ 

 : التالية المداخؿ

 األىداؼ. تقييـ 
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 اإلجراءات تقييـ. 

 النتائج تقييـ. 

 مياتستخدليا  حالة دراسةفيا بكص التقييـ نتائج مف االستفادة عمى اإلدارة تعمؿ أف كيجب

 1.جديدة مشركعات تنفيذ في مستقبال
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 :خالصة  

بصفة  يتعمؽ بالمخطكط  مف خالؿ ماسبؽ مف ىذا الفصؿ نككف قد تعرفنا عمى أىـ ما    

الزمنية التي  تاريخ  فتراتو عامة، كذالؾ مف خالؿ عرض التعاريؼ المتعمقة بالمخطكط كاىـ 

ت كالمكاد التي كان  المادية المالمح  ىعم كما تعرفنا كتب كازدىر فييا المخطكط العربي ، 

 رقمنة المخطكطات مشاريع  كراء ظيكر كاف عمرىا الطكيؿ ك  ،  لمخطكطاتا كتب عمييا ت

كالتي تسعى  كمتطمبات معينةك التي رأينا كيؼ تتـ مف خالؿ مراحؿ  -نظرا  لتقادميا  -

لمباحثيف عندما تقتضي الضركرة  ا ك إتاحتي كذالؾ بيدؼ  حفظيا  إلنجاح مثؿ ىتو المشاريع 

 لذالؾ . 
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 :مصمحة المخطوطات والمؤلفات النادرة:1-3
 تعريف المصمحة:-1-3-1

 الزبائن  كل أنظار اإلیي تتوجو حیث الوطنیة لممكتبة التراثي الجانب المخطوطات مصمحة تعتبر

 .السابقون خمفيا التي الذخائر مستودع بمثابة فيو التراث عشاق و الباحثین و 

 أول ،ىي الجزائریة الوطنیة المكتبة مبنى من األرضي تحت (-1 ) الطابق في تقع وىي

 عمى  تتربع 1996 أفریل 16 یوم ذلك وكان الجزائریة الوطنیة المكتبة في أبوابيا تفتح مصمحة

 والحفظ الرقمنة و التصویر مصمحتي قرب لتكون خصیصا صممت وقد 2 م 1620 مساحة 

 . العالمیة القیاسیة والمواصفات الشروط تتوفر بيما خزانتین وتضم ، والتجمید الحفظ ومصمحة 

 المخطوطات من بو یستيان ال بعدد وتزخر ، تقریبا مخطوط 9000 ىي بيا االستیعاب قدرة  

 والفارسیة العربیة كالمغة المعرفیة المغات منيا متعددة لغات وفي العموم شتى في والمطبوعات

 مصمحة إلیو تسعى ما ، وىذا البحث ینتظر معروف غیر ىو ما ومنيا والفرنسیة والعثمانیة

 الوثائق من نوع المناسب لكل شروط الحفظ عن الدائم والبحث النادرة والمؤلفات المخطوطات

 .واإلىداء والتبادل الشراء خالل من الرصید تنمیة وكذا

 اإلستبيان:تحميل نتائج -2

 معمومات حول أفراد عينة الدراسة: 2-1
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أثناء  الميمة الوظیفة المستوى العممي الرقم

 المشروع

الخبرة 

 بالسنوات

 42 مكمف بالتسییر رئیس دائرة الحفظ لیســــــــــــــــــــــــــــــانس 1

 رئیس مصمحة لیسانس عمم المكتبات 4

المخطوطات 

 والمؤلفات النادرة

تسيیل عممیة رقمنة 

 الرصید

12 

المستوى  3

 ریاضیات((النيائي

 رئیس مصمحة

 التصویر

 21 ميمة تنفیذیة

رئیس مصمحة  جـامعي 2

 الحفظ والتجمید

 13 تقییم المخطوطات

اتصال (تقني سامي 5

 )بصري

 رئیس مصمحة

 اآللياإلعالم 

إدراج المصادر 

تاحتيا عبر الموقع  وا 

 اإللكتروني

05 

 :يبين معمومات حول أفراد عينة الدراسة.11جدول رقم 

ليم اتصال مباشر  ضمت خمسة رؤساء المصالح الذین من خالل الجدول نرى أن عینة الدراسة

 االعینة لم یكونو  وما تم مالحظتو من خالل الجدول أن أفراد بتسییر مشروع رقمنة المخطوطات،

ذوي مؤىالت عممیة كبیرة ،حیث كانت أعمى درجة عممیة ىي الماستر ،أما فیما یخص الميمة 

نقص إن لم نقول شبو  كذلك ونالحظ أثناء المشروع فمم تكن منسقة مع تخصصاتيم العممیة
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إنعدام في تخصص عمم المكتبات والمعمومات ،أما من ناحیة الخبرة فيي متفاوتة بین أفراد 

  العینة.

 في المشروع؟ استشارتكمالسؤال األول:ىل تمت  2-2

 اإلجابات التكرار النسبة
 نعم 4 24%
 ال 3 60%
 المجموع 5 100%

ارة أفراد العينة في المشروعش:يبين مدى است42جدول رقم  

 
:يبين مدى إستشارة أفراد العينة في المشروع12شكل بياني رقم  

%من أفراد العینة لم تتم 04وجدنا أن نسبة  44من خالل قراءتنا لبیانات الجدول رقم 

%من أفراد العینة ،وىذا قد یرجع إلى نقص 24إستشارتيم في المشروع ،في حین تم إستشارة

 د المشروع ومصالح المكتبة الوطنیة.الوعي بالعمل الجماعي وعدم التجانس بین أفرا

 نعم

 ال

40% 

60% 
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المكتبة الوطنية،وىل السؤال الثاني والثالث:ىل تم التحضير لممشروع من طرف  2-3

 ىو من خالل :

 اإلجابات الخیارات التكرار النسبة النسبة

 

100% 

 

 نعم وضع خطة عممیة مسبقة - -

 االطالع عمى التجارب السابقة 2 5,715%

 االتصال بالخبراء المتخصصین 3 24725%

 المجموع , 144%

 ال - 00%

 المجموع 7 100%
  

التحضير لممشروع وطبيعتو من طرف المكتبة الوطنية.: يبين مدى 13جدول رقم   

 
: يبين مدى التحضير لممشروع من طرف المكتبة الوطنية.1-13شكل بياني رقم   

 نعم

 ال

100% 



 الفصل الثاني:                                        الدراسة الميدانية والتعريف بمكان الدراسة
 

 
89 

 

يبين مدى التحضير لممشروع وطبيعتو من طرف المكتبة  :2-13شكل بياني رقم
 الوطنية.

الذي یبین نسبة مدى التحضیر لممشروع من طرف المكتبة الوطنیة  43من خالل الجدول رقم 

أنو تم التحضیر لممشروع من خالل  أكدوا% ( 144جمیع أفراد العینة ) نسبة  أن، تبین 

 %( لكن ما24725%( واالتصال بالخبراء المختصین )5,715تجارب السابقة )لاإلستعانة با

وضع خطة عممیة مسبقة.حیث یعد وضع  باإلجماعالذي ینفي  مىو جوابي اإلجابةیناقض ىذه 

وكذا خطوات  األىدافیتم من خاللو تحدید  حیث في أي مشروع األولىالمرحمة  األخیرةىذه 

جراءاتانجاز المشروع   .العمل والتنفیذ وا 

 

 

 

 وضع خطة عملية مسبقة

 االطالع على التجارب السابقة

 االتصال بالخبراء المختصين

57,15% 42,85% 
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السؤال الرابع: ىل تم تحديد نوع الجميور المستيدف؟2-4  

 اإلجابات التكرار النسبة

 نعم 5 144%

 ال - -

 المجموع 5 144%

يبين مدى تحديد نوع الجميور المستيدف :14جدول رقم  

 

: يبين مدى تحديد نوع الجميور المستيدف 14الشكل البياني رقم   

% من العینة أجمعت عمى أنو تم تحدید الجميور 144تبن أن  42من خالل الجدول رقم 

الضوء عمى ىذا الجانب ومحاولة معرفة نوع الجميور الذي یتم  المستيدف ، وعمیو یجب تسمیط

 : إستيدافو ومن أجل ذالك تم طرح سؤال أخر أتى عمى الصیغة التالیة

 نعم

 ال

100% 
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؟ نوعوس:في حالة اإلجابة بنعم ما السؤال الخام 2-5  

 الخیارات التكرار النسبة

 داخمیا فقط 4 24%

 خارجیا فقط 1 44%

 كمیيما 4 24%

 المجموع 5 144%

: يبين نوع الجميور المستيدف15جدول رقم  

 

 يبين نوع الجميور المستيدف :15شكل بياني رقم

 داخليا فقط

 خارجيا فقط

 كليهما

40% 40%  

20% 
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أو المكتبیین وىل ىم  البد من تحمیل ما إذا كان الجميور المستيدف من الباحثین أو األساتذة،
اإلتاحة حیث یمكن اإلشارة ىنا إلى  محمیون أم خارج حدود المحمیة أو جميور أوسع من ذلك،

 عبر الویب والبد من تحدید ىذا الجانب بوضوح عند صیاغة األىداف.

 ربةانسبو شبو متق والتي جاءت ومن خالل ىذا الجدول الذي ضم أنواع الجميور المستيدف ،

حیث كانت إجابات أفراد العینة فیما یخص الخیارین "داخمیا فقط وكمیيما متساویة"بنسبة 

% جاءت إجابتيا خارجیا فقط ،ومن 44ین باقي النسبة كانت % لكال المؤشرین في ح24وىي

خالل ما تم تحمیمو من بیانات ظير أنو لم یكن إتفاق عمى نوع الجميور المستيدف، وىذا 

مایدل عمى أن اإلجابات كانت شخصیة، أي ما یثبت أن أعضاء المشروع لم یتفقوا عمى 

 ربما یرجع ذلك إلى إنعدام العمل الجماعي. ،الجميور الذي سیخدمو المشروع

السؤال السادس:ىل تم تحديد إحتياجات الجميور المستيدف؟     6-2 

 : ٌبٌن مدى تحدٌد إحتٌاجات الجمهور المستهدف 60جدول رقم 

 اإلجابات التكرار النسبة

 نعم 1 44%

 ال 2 24%

 المجموع 5 144%
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إحتياجات الجميور المستيدف: يبين مدى تحديد  16شكل بياني رقم   

إن فيم إحتیاجات الجميور المستيدف من المشروع من الجوانب الميمة لتحدید األىداف، ویفید 

عمى كل من عممیة اإلختیار لممخطوطات التي ستتم  في التخطیط لممشروع، حیث تؤثر

، ونالحظ من رقمنتيا، وكذا تحدید اإلمكانیات الالزم توفرىا من أجل تغطیة ىذه اإلحتیاجات

% أجمعت عمى أنو لم یتم 24خالل الجدول أن إجابات األغمبیة الساحقة والتي كانت بنسبة 

 .% إجابة بنعم، وىي نسبة ضعیفة 44تحدید إحتیاجات الجميور في حین كانت 

 

 

 

 

 ال

 %80 نعم

20% 
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السؤال السابع والسؤال الثامن ىل تم تحديد أىداف المشروع، وفيما تتمثل ؟ 2-7  

 اإلجابات التكرار النسبة الخیار التكرار النسبة
 نعم 2 24% الحفاظ عمى المخطوطات 4 %33733
 إتاحة المخطوطات 4 %33733
 تثمین التراث 1 %2733
وتخزینيا  خمق بدائل رقمیة 3 %45701

CD عمى محمیا  
 المجموع 12 %144

 ال - -
 ال أدري 1 %20
 المجموع 5 %100

تحديد أىداف المشروع: يبين 17جدول رقم  

   
: يمثل تحديد أىداف المشروع1-17شكل بياني رقم   

 ال أدري

 نعم

 ال

20% 

80% 



 الفصل الثاني:                                        الدراسة الميدانية والتعريف بمكان الدراسة
 

 
95 

 

 شروع: يمثل فيما تتمثل أىداف الم2-17قمشكل بياني ر 

تحقیقيا المشروع وكانت  إلىیسعى  والتي  أجابت أغمبیة العینة بأنو تم اإلعتياد عمى أىداف

وىي النسبة األكبر حیث تمثمت ىذه األىداف في كل من الحفاظ عمى  %24نسبة 

تاحة المخطوطات إذ جاءت نسبة  لكمیيما وتأتي في األولویة الثانیة  %33733المخطوطات وا 

وكانت نسبتيا  CDرقمیة وتخزینيا محمیا عمى من ىذه األىداف السعي إلى خمق بدائل 

یفتقر  CDلتي تمت رقمنتيا وحفظيا في وسیط ، وتجدر اإلشارة إلى المخطوطات ا 45741%

إلى أدنى شروط الحفاظ إذ یتم تجمیعيا في خزانات حدیدیة عادیة التخضع ألدنى شروط 

وىي نسبة  %42733ومعاییر الحفاظ ، أما فیما یخص ىدف تثمین التراث فكانت إجابتو 

 ضعیفة .

 

  

 الحفاظ على المخطوطات

 اتاحة المخطوطات

 تثمين المخطوطات

 خلق بدائل رقمية

33.33% 

33,33% 

8,33% 

25,01% 
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ضمن أىداف المشروع ،فيل :السؤال التاسع: إذا كانت عممية إتاحة المخطوطات 2-8
 ىي:

 النسبة التكرار اإلجابات
 %24 2 إتاحة محمیة

 44% 1 إتاحة عبر الویب
 144% 5 المجموع

 : يبين أنواع اإلتاحة المختارة18الجدول رقم 

: يبين أنواع اإلتاحة المختارة18شكل بياني رقم   
 

یتبین من خالل الجدول  أن ىدف المشروع األساسي في اإلتاحة حیث برزت فیو اإلتاحة       

 %24التي تم إختیارىا من قبل أفراد العینة ،وبمغت نسبة اإلجابة  المحمیة أكثر أنواع اإلتاحة 

، وكانت ىذه اإلجابة من قبل %44،في حین كانت اإلتاحة عبر الویب بنسبة ضعیفة وىي 

حسب میولو الميني ع، وىذا مایفسر إختیاره ليذا المؤشر ، حیث أن إجابتو كانت مسؤول الموق

  یب.لیست ىناك إتاحة عن طریق الو قة لیست ىناك ، ولكن في الحقی

80% 

20% 

 اتاحة محلية 

 إتاحة عبر الويب
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 السؤال العاشر: ما ىي األطراف الممولة لممشروع؟ 1-9

 : يبين نوع مصادر التمويل لممشروع19جدول رقم

يبين نوع مصادر التمويل لممشروع :19شكل بياني رقم  

أن التمویل كان داخمیا ،ومن  %144وأكدت نسبة ىنا بالداخمیة أي داخل الوطن  یقصد
المالحظ من خالل الجدول غیاب التمویل الخارجي ، وقد یرجع ىذا إلى ضعف اإلتصال مع 

خارجیة في إطار التعاون مثل ماكان في مكتیة اإلسكندریة التي تعاونت مع  مؤسسات وىیئات 
 مؤسسات أمریكیة في مجال الرقمنة .

 

 

  

100% 
 أطراف داخلية 

 أطراف خارجية

 الخیارات التكرار النسبة
 أطراف داخمیة 5 %144

 أطراف خارجیة - -
 المجموع 5 %144
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 كانت داخمية ىل ىي؟السؤال الحادي عشر: إذا  2-11

 النسبة التكرار الخیارات
 - - الحكومة

 %144 5 الوزارة الوصیة
 - - مؤسسة وطنیة
 %144 5 المجموع

 : يبين الجية المسؤولة عن التمويل الداخمي لممشروع11جدول رقم

 يبين الجية المسؤولة عن التمويل الداخمي لممشروع :11شكل بياني رقم 

عن التمویل الداخمي لممشروع فبخصوص مصادر یبن الجدول أعاله الجية المسؤولة    
وىي وزاة الوصیة أي وزارة الثقافة التمویل فقد أكد أعضاء المشروع أنو كان من طرف ال

المیزانیة العامة لممكتبة الوطنیة، وىي غیر كافیة لممكتبة الوطنیة، فما بالك إذا خصص جانب 
المشروع عمما أن مشاریع الرقمنة ،وخاصة رقمنة المخطوطات تتصف بإرتفاع  منيا لتمویل 

 تكالیفيا .

  
 

 

 الحكومة

 الوزارة الوصية

 مؤسسة وطنية

100% 
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 ىل تم وضع دفتر شروط لممشروع؟السؤال الثاني عشر:  2-11

 النسبة التكرار اإلجابات
 - - نعم
 %144 5 ال

 %144 5 المجموع
شروط لممشروعال: يبين مدى وضع دفتر 11جدول رقم

 شروط لممشروعال: يبين مدى وضع دفتر 11شكل بياني رقم 

التي تعد في إطار مشروع الرقمنة بغض النظر عن طبیعة یعد دفتر الشروط من أىم الوثائق   

الرصید ،إذ یمكن قیاس مدى تقدم المشروع ،وضوابط تطبیقو وذالك من خالل تحدید األىداف 

 ،واإلمكانیات الضروریة لتحقیقو .ودوافع المشروع ،وحجم المجموعات المعدة 

عمى أنو لم یتم وضع  %144كانت إجاباتيم إال أنو من خالل الجدول تبین أن أفراد العینة 

 دفتر الشروط في بدایة المشروع .

 نعم 100%

 ال
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ومؤخرا بعدما إستممت الشركة المكمفة بمشروع الرقمنة ككل ،وىي مؤسسة تسییر المشاریع 

الكبرى لثقافة بدأت في وضع دفتر الشروط مع الوزاة الوصیة ، ولكنو مازال والیزال في قید 

 الدراسة . 

 السؤال الثالث عشر: ىل تمقيتم التكوين في إطار المشروع؟ 12 -2

 المشروع إطارلتكوين في : يبين مدى تمقي أفراد العينة 12جدول رقم 

 
 لتكوين في إطار المشروعالعينة  أفراد: يمثل مدى تمقي 12شكل بياني رقم 

 نعم

 ال

40% 
60% 

 النسبة التكرار الخیارات النسبة التكرار اإلجابات
 
 نعم

 
4 

 
24% 

 %45 1 الرقمنة
 %54 4 المعالجة الفنیة

 %45 1 المعالجة الحاسوبیة
 %144 2 المجموع

 %04 3 ال
 %144 5 المجموع
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والذي بین لنا نسبة أفراد العینة الذین إستفادو من تكوین في إطار  14خالل الجدول رقم  من

وىذه النسبة إن دلت %24والتي كانت ضعیفة جدا حیث قدرت من خالل الجدول ب المشروع ،

أنو ىناك من أفراد العینة من لم یتمقى أي تكوین یذكر وىو ما عمى شيء  فإنما تدل عمى 

لك إلى غیاب الوعي بأىمیة التكوین والتكوین المستمر ذ المتبقیة وقد یرجع %04یترجمو نسبة 

 من جية ومن جية أخرى ربما ضعف المیزانیة.

السؤال الرابع عشر: حسب رأيكم ما ىي المتطمبات الالزمة إلنجاز مثل ىذه  2-13
 المشاريع؟

 النسبة التكرار اإلجابات
 %44.44 2 التخطیط

 %44.42 2 اإلمكانیات المالیة
 %44.44 2 اإلمكانیات البشریة
 %10.00 3 اإلمكانیات المادیة
 %10.00 3 السیاسة الوطنیة 

 100% 12 المجموع
 : يبين متطمبات إنشاء مشروع رقمنة المخطوطات13جدول رقم 
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: يبين متطمبات إنشاء مشروع رقمنة المخطوطات 13شكل بياني رقم   

أكدت العینة عمى أن التخطیط واإلمكانیات المالیة واإلمكانیات  13من خالل الجدول رقم 
متطمبات إنشاء مشاریع رقمنة المخطوطات، حیث جاءت نسبيم متقاربة لكل  أىم البشریة من

لممشاریع من خالل تحدید األىداف وكذا الجدول الزمني منيا، كون التخطیط الضابط األساسي 
 الخاص بالمشروع وتقدیر أولي لممشاكل وخمق حمول ليا.

ضرورة توفر اإلمكانیات المالیة التي تضمن توفر جمیع المتطمبات ضف  إلىىذا باإلضافة 
دارة مختمف الع إلى ممیات، أما ذلك اإلمكانیات البشریة التي تسير عمى تنفیذ خطة المشروع، وا 

اإلمكانیات المادیة وتوفر سیاسة وطنیة ضمن المتطمبات األساسیة في قیام مشاریع الرقمنة 
الوطنیة  ما أوردتو عینة الدراسة رغم ضعف نسبيا في الجدول، وفیما یخص السیاسة حسب

تكون عمى  أن جبأن ال تكتفي برقمنة مخطوطاتيا فقط بل ی فیجب عمى المكتبة الوطنیة
صید من المخطوطات، لكن ومع المشاكل التي ع مختمف المراكز والزوایا التي بيا ر اتصال م

 تتخبط فیيا المكتبة الوطنیة بنفسيا فال یمكن أن ننتظر ونرجوا منيا ذلك.

 

25% 

25% 25% 

18% 
7% 

 التخطيط

 اإلمكانيات المالية

 اإلمكانيات البشرية

 اإلمكانيات المادية

 السياسة الوطنية
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 السؤال الخامس عشر: ىل يمكن تحديد نسبة تقدم المشروع؟ 2-14
 النسبة التكرار الخیارات

 %144 5 %45أقل من 
40- 54% - - 
51- ,5% - - 

 - - %0,أكثر من 
 %144 5 المجموع
 : يبين النسبة التي وصل إلييا المشروع14جدول رقم 

 
 : يبين النسبة التي وصل إلييا المشروع14شكل بياني رقم 

إن مشروع رقمنة المخطوطات بالمكتبة الوطنیة الجزائریة تم تحدید نسبتو بناءًا عمى  
وىي نسبة ضعیفة  %45عمى أنو یمكن تحدید نسبة تقدم بأقل من إجابات العینة التي أجمعت 

، إال أنو رغم 1111جدا مقارنة بالمدة الزمنیة التي بدأ فیيا المشروع والذي كان منذ حوالي 
طول مدة سیرورة المشروع لكن لم یتم تصویر ورقمنة إال جزء ضئیل من رصید المكتبة من 

  المخطوطات.

144% 

 %25أقل من 

26- 50% 

51- 75% 

 %76أكثر من 
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والسابع عشر: ىل ترى أن المشروع أخذ وقتو من  السؤال السادس عشر 15 -2
ذا كانت ال ىل يرجع ذلك إلى:  الدراسة والتحضير، وا 

 النسبة النسبة التكرار الخيارات اإلجابات
 - - -  نعم
  %44 3 التخطيط سوء ال

 
 
144% 

 %12 4 الرصيد حجم تقدير سوء
 %12 4 تقنية صعوبات

 طرف من المشروع تقبل عدم
 العاملين

- - 

 %41 3 مالية صعوبات
 البشرية المؤھالت نقص

 المختصة
2 41% 

 %144 12 المجموع
 %144 12 المجموع

: يبين األسباب التي تؤدي إلى عدم أخذ المشروع وقتو من الدراسة 15جدول رقم 
 والتحضير

 
 يبين أن المشروع لم يأخذ وقتو من الدراسة: -151شكل بياني رقم 

0 

144% 
 نعم

 ال
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 من وقته المشروع أخذ عدم إلى تؤدي التً األسباب: يبين -152شكل بياني رقم 

 والتحضٌر الدراسة

یتبین من خالل الجدول السابق رأي أفراد العینة أن المشروع لم یأخذ وقتو من الدراسة 
السبب األول حسب ترتیب وقد أرجعوا ذالك لعدة أسباب حیث كان  %144والتحضیر بنسبة 

، ثم یرون بأن السبب %,4275البشریة المتخصصة بنسبة لى نقص المؤىالت اإلجابات إ
، أما السبب الثالث فیرجع إلى عاممین مختمفین %41724الثاني یرجع إلى سوء التخطیط بنسبة 

 %12742وبنسب إجابات متساویة ىما" سوء تقدیر حجم الرصید "و"وصعوبات تقنیة " بنسبة 
أما فیما یخص عدم تقبل المشروع من طرف العاممین فقد إنعدمت إجاباتيم  تماما ربما ألن 
أفراد العینة یدركون تماما بأىمیة المشروع وتقبميم لو وىذا ما تمت مالحظتو في مختمف 
المصالح فيناك جيد واضح من أجل رقمنة الرصید رغم قمة عدد الموظفین وىذا ما یفسر 

 التي إحتمتيا مشكمة نقص الموظفین .النسبة الكبیرة 

 

 

 

44% 
12% 

12% 41% 

 سوء التخطيط 41%

 سوء تقدير حجم الرصيد

 صعوبات تقنية

 عدم تقبل المشروع من طرف

 صعوبات مالية

 نقص المؤھالت البشرية المختصة
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 ؟السؤال الثامن عشر: متى تتم عممية اإلنتياء من رقمنة الرصيد 2-16

 النسبة التكرار الخیارات
 - - أشير 0بعد 

 - - بعد سنة
 - - توقف
 %144 5 ال أدري
 %144 5 المجموع

 : يبين مدة اإلنتياء من رقمنة الرصيد16جدول رقم 

 
 : يبين مدة اإلنتياء من رقمنة الرصيد16رقم  شكل بياني 

من خالل الجدول نرى أن العینة أجمعت عدم معرفة الوقت الفعمي الذي ینتيي فیو المشروع 
التي یة نوىذا ما یظير أن عممیة الرقمنة تتم بطریقة عشوائیة ، وقد یكون عدم تحدید المدة الزم

ا لعدم وضع مدة زمنیة أصال قبل بدایة ینتيي فیيا المشروع من طرف أفراد العینة راجع
المشروع ، أوقد یكون راجع ذالك إلى المشاكل التي تم الحدیث عنيا سابقا مما أدى إلى 

 اإلخالل بالفترة المحددة لإلنتياء من رقمنة الرصید . 

144% 

 أشهر 6بعد 

 بعد سنة

 توقف

 ال ادري
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 السؤال التاسع عشر: ىل تم وضع قسم خاص بإدارة األزمات؟ 2-17

 النسبة التكرار اإلجابات
 - - نعم
 144 5 ال

 144 5 المجموع
 األزمات بإدارة خاص قسم وضع مدى يبين: 17جدول رقم 

 
 األزمات بإدارة خاص قسم وضع مدى ٌبٌن :17شكل بياني رقم

وضع قسم خاص بإدارة األزمات ، أنو لم یتم  اأن أفراد العینة جمیعيم أفادو بق ابین الجدول الس 
ظيور مشاكل عدیدة لم یتم التنبؤ بيا مسبقا ، وقد یكون فربما ىذا الشيء ىو الذي أدى إلى 

سببو راجع إلى سوء التخطیط وغیاب الیقظة والحذر ، أو الضعف اإلداري والمالي ، أو ممارسة 
 اإلدارة بمفيوم ضیق .

 

 

144% 

 نعم

 ال
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  المشروع؟ تجسيد في صعوبات صادفتم لھالسؤال العشرون:  2-18

 النسبة النسبة التكرار الخیارات اإلجابات
  %32 2 مالیة نعم

 
144% 

 %33 2 تقنیة
 %33 2 فنیة

 %144 14 المجموع
 - - - ال

 %144 14 المجموع
 المخطوطات رقمنة مشروع تجسٌد صعوبات ٌبٌن: 18قمجدول ر 

 قي الصعوبات في تجسيد المشروع: يبين مدى تم1-18شكل بياني رقم 

144% 

 نعم

 ال
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 المخطوطات رقمنة مشروع تجسيد صعوبات: يبين 2-18شكل بياني رقم 

 %144بة أجمع فیو أفراد عینة الدراسة بنس من خالل الجدول تبین أن ىناك مشاكل حیث  
عمى تعرضيم لمشاكل وصعوبات في أدائيم ألعماليم وىذا مایقمل من مردودیة أفراد العینة ، 
وبالتالي البطئ في تقدم تنفیذ المشروع ،ونالحظ أیضا أن الصعوبات التي تعترض أعضاء 
المشروع في تأدیتيم ألعماليم متنوعة سواءا كانت مالیة أو تقنیة أو فنیة ، حیث جاءت نسبيا 

 لك صعوبات مالیة .یؤكد تدىور المشروع زیادة عمى ذ، وىذا ما  متساویة

 

 

  

 

 

 

32% 

33% 

33% 

 مالية

 تقنية 

 فنية
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السؤال الواحد والعشرون والثاني والعشرون: ىل ترى أن المشروع نجح في  2-19
ذا كانت ال بحسب رأيكم ىل يرجع ذلك إلى:  تحقيق األىداف المسطرة، وا 

 النسبة النسبة التكرار الخیارات اإلجابات
 - - -  نعم
 وقت يحن لم فتية تجربة ال

 تقييمها
3 44  

 
 
144 

 العاملين استشارة عدم
 بالمكتبة

4 12 

 12 4 المختصين استشارة عدم
 42 2 للمشروع التخطيط سوء

 وطنية سياسة غياب
 المكتوب التراث لرقمنة

3 41 

 144 12 المجموع
 111 14 المجموع

  المسطرة دافھاأل تحقيق في المشروع نجاح مدى يبين: 19جدول رقم 

 

 : يبين ما إذا كان المشروع نجح في تحقيق األىداف المسطرة1-19شكل بياني رقم  

144% 

 نعم

 ال
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 : يبين مدى نجاح المشروع في تحقيق األىداف المسطرة2-19شكل بياني رقم 

الدراسة دون إستثناء أن المشروع لم ینجح في تحقیق األىداف المسطرة وأرجعوا  ینةأكدت ع
ذالك لعدة أسباب، حیث كانت نسبيا متقاربة نوعا ما، ویرجع السبب األول إللى سوء التخطیط 

دراك أفراد العینة بأىمیتو ثم  %,4275بنسبة  وىذا ما یؤكد ما تمت اإلجابة عمیو سابقا ، وا 
لكمیيما  %41724الثاني یرجع إلى عاممین وبنسب إجابات متساویة كانت  یرون بأن السبب

لرقمنة التراث المكتوب " تتمثل في " تجربة فتیة لم یحن وقت تقییميا "و" غیاب سیاسة وطنیة 
وىذا ما یثبت أن الجزائر وخاصة المكتبة الوطنیة تفتقر إلى مثل ىذه التجارب ، وقد یرجع ىذا 

 الممتثمینالسببین األخرین  ولة بمثل ىذه المشاریع وتبنیيا بصفة رسمیة، أماإلى عدم إىتمام الد
في "عدم إستشارة العاممین في المكتبة " وعدم إستشارة المختصین " جاء أیضا بنسبتین 

وىي النسبة األقل ولكن ىما أحد األسباب الميمة التي أدت إلى عدم  %12742متساویتین 
 االعینة لعدم الوعي بأىمیة كمیيمعمیيما ضعیف من النجاح في تحقیق األىداف وكان اإلختیار 

 . النتائج العامة لدراسة الميدانية :3

تم التوصل  فقدبما أن الدراسة اىتمت بمشروع رقمنة المخطوطات بالمكتبة الوطنیة الجزائریة 
 النتائج التالیة: إلى

44% 
12% 

12% 41% 

41% 
 تجربة فتية لم يحن وقت

 عدم استشارة العاملين

 عدم استشارة المختصين

 سوء التخطيط للمشروع

غياب سياسة وطنية لرقمنة التراث 
 المكتوب
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مشروع رقمنة المخطوطات بالمكتبة الوطنیة بحاجة إلى مكتب دراسات متخصص في  .1
 .مجال رقمنة المخطوطات یعتمد في عممو عمى المعاییر الدولیة

التخطیط لمشروع رقمنة المخطوطات یتطمب مؤىالت بشریة سواء من ناحیة التخطیط   .2
 أو في مجال عمم المكتبات.

ضعف المستوى العممي لمموارد البشریة العاممة في المكتبة الوطنیة أحد عوامل سوء  .3
 التخطیط إذ ال یؤىميا إلنجاح ىذه المشاریع.

عدیدة وفي مواطن مختمفة ، سواء في  تعاني المكتبة الوطنیة الجزائریة من مشاكل .4
 الرقمنة أو التسییر بسبب سوء التخطیط .

 وضع دفتر شروط من شأنو خدمة أىداف المشروع. .5
من األسباب التي  عدم تحدید نوع الجميور المستيدف الذي سوف یمسو المشروع یعتبر .6

 تؤدي إلى فشل التخطیط.
یؤدي بالضرورة إلى تشتت  غیاب العمل الجماعي واإلعتماد عمى العمل الشخصي .7

 األفكار والمعارف وعدم اإلستفادة منيا.
 اإلعداد الجید لدفتر الشروط من شأنو خدمة أىداف المشروع. .8
حكاميا بخطة، عنصر   .9 في إقامة مشاریع  أساسيتوفر المتطمبات المالیة والبشریة وا 

 رقمنة المخطوطات ونجاحيا.
رقمنة المخطوطات یسبب مجموعة من تشيد الجزائر تأخر في اعتماد مشاریع  .11

  المشاكل أىميا سوء التخطیط وعدم تقدیر المتطمبات واإلحتیاجات.

  . النتائج عمى ضوء الفرضيات:4

 من خالل الدراسة والبحث البد من إستنتاجات عمى ضوء الفرضیات، وذلك كما یمي:

 الفرضية األولى:
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المخطوطات ، إن وضع خطة عممية مدروسة عامل أساسي في نجاح مشاريع رقمنة 
 مال أحد عناصرىا.مع عدم اإلخالل أو إى

إعتمادا عمى ما تم تقدیمو من بیانات في الجداول و تحمیميا، یمكن القول أن المكتبة الوطنیة 
وبنسبة كبیرة، كما  الجزائریة لم تعتمد عمى التخطیط في التحضیر لمشروع رقمنة المخطوطات

أن التخطیط لم یكن مدروسا وتم بشكل عشوائي وىذا یظير جمیا من خالل إجابات المبحوثین، 
لممستوى العممي فنجد أعمى رتبة  دما تماما ، وبالنسبةیما یخص التمویل الخارجي فكان منعوف
فات ي شيادة الماستر وىي تخص شخص واحد أال وىي رئیسة مصمحة المخطوطات والمؤلى

واقتصر عمى رتب إداریة معینة، ومن خالل  %24النادرة، وكان التكوین أیضا ضعیف بنسبة 
 ىذا كمو یمكن القول أن الفرضیة األولى محققة لصدق مختمف المؤشرات والنسب الخاصة بيا.

 الفرضية الثانية:

إن نجاح مشاريع رقمنة المخطوطات يعتمد عمى  تنفيذ خطة عممية مدروسة  -
 متطمبات معينة.وفق 

عممیة رقمنة المخطوطات مازالت في  أنمن خالل ما تقدم من بیانات الجداول یمكن القول 
عمیة لممشروع ، كما أن النيایة الف%45بدایاتيا األولى حیث كانت نسبة تقدم المشروع أقل من 

التي یقیم فیيا یة، والمرحمة لمشروع ال یزال في المرحمة الجنینعتبار أن اغیر معروفة مطمقا بإ
المشروع حالیا ىي مرحمة التصویر فقط، وكل ىذا كان في ظل ضعف توفر متطمبات المشروع 
من موارد مالیة، وكوادر بشریة ... وعمیو ومع كل ىذه المؤشرات یمكن القول أن الفرضیة 

 محققة.

 الفرضية الثالثة:

مشاريع رقمنة  يعتبر سوء التخطيط أحد أىم العوامل التي تؤدي إلى فشل وتوقف
 المخطوطات.
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بالمكتبة الوطنیة الجزائریة أدى إلى سحب مشروع رقمنة المخطوطات من إن سوء التخطیط  
یمكن القول أن  مسؤولي المشروع من إنجاحو، والمكتبة الوطنیة وىذا دلیل عمى عدم تمكن 

ر  ادة المسؤولین من الصعوبات المترتبة عمى المشاكل المالیة والتقنیة والفنیة، حدت من ىمة وا 
 إنجاح ىذا المشروع، وعمیو الفرضیة محققة.

 مقترحات الدراسة:. 5

 وفي نيایة ىذا البحث ومن خالل النتائج المتوصل إلیيا نقدم المقترحات التالیة:

ضرورة تيیئة المكتبة الوطنیة من خالل بناء قاعدة تحتیة متینة تمكنيا من إحتضان  .1
 مشاریع رقمنة المخطوطات.

عدة مشاریع عمى مستوى الوطن تحت مسمى المكتبة الوطنیة كمرحمة تميیدیة وضع  .4
 مبرامج الوطنیة.لالتخطیط  في لدخول 

إعتماد التخطیط العممي المدروس في إنشاء مشاریع رقمنة المخطوطات بما یتضمن  .3
 تحقیق األىداف وتجنب المشاكل والعوائق في التنفیذ.

 ىذا المجال.تشجیع البحوث العممیة التي تخدم  .2
توفیر متخصصین سواء المكتبیین أو غیرىم كل حسب مؤىالتو العممیة والحاجة التي  .5

 تتطمبيا ىذه المشاریع.
مع متطمبات العمل في البیئة  ازتاوضع برامج تكوینیة فیما یخص رقمنة المخطوطات مو  .0

 الرقمیة.
ىي عبارة ضرورة إدراك أن مشاریع رقمنة المخطوطات لیست مجرد رقمنة وكفى بل  .,

 قد تواجييا مشاكل، تستدعي التفكیر في إیجاد حمول ليا.عن حمقة وثائقیة مترابطة 
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 . التعريف بمكان الدراسة : 1

 في هذا الفصل   هالمیدانیة وهذا ما تم تناول الدراسةفیه  أجریت الذي المكان الوطنیة المكتبة تعد  

 : (BNA) الجزائرية الوطنية المكتبة تعريف.1-1

 المجالت  كل في المطبوع الوطني الفكري لإلنتاج الرئیسي المرجع الجزائریة الوطنیة المكتبة تعد    

 المركزي لممعمومات  البنك بمثابة هي  الجزائریة الوطنیة المكتبة فإن لذلك ، المعرفیة والتخصصات 

 واألهداف  ومن المهام والمهام  الصالحیات تمك لها  یخول الذي القانون بموجب هذا  و الوطنیة،

 الرئیسیة لممكتبة الوطنیة هي:

الخرائط،  ، الممصقات ، الدوریات ، المطبوعة كالكتب الجزائر في الصادر التراث وحفظ جمع -

فیا الجزائریة تسجل كل ما انیة نشرة سداسیة تسمى البیبمیوغر أشرطة الفیدیو، وتصدر المكتبة الوط

 صادرة في الجزائر وخارجها لمتعریف باإلنتاج الفكري الوطني  الوثائق الیصل إلى المكتبة من 

 یشكل _ ردمك_ الذي  لمكتاب الموحد الدولي الرقم وتسییر بتوزیع الوطنیة المكتبة تتكفل -

 العممیة بالنشاطات وتقوم ، األجنبي منیهم  وما الوطني التراث عن لمكشف مثالیة قاعدة

 .المعمومات إلى الوصول عممیةلتسهیل  والتقنیة والتربویة والثقافیة

 _ نشر الثقافة والعمم في المجتمع الجزائري 

 _ اإلقتناء والمحافظة عمىالتراث الثقافي والفكري لمبالد من مطبوعات ومخطوطات ووثائق

 _ إقتناء عینة من اإلنتاج الفكري العالمي حسب معاییر معینة تحددها سیاسة اإلقتناء لممكتبة 

 _ تنظیم وتشجیع التظاهرات العممیة والثقافیة 
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 الهيكل التنظيمي لممكتبة الوطنية:1-2

 

 مجمس التوجیه 

المساعدالمدير العام  األمین العام المدیر العام  

 المجمس العممي

والبحث مدیریة اإلتصال  مدیریةتطویر ومعالجة وحفظ الوثائق 

ق.الحفظ 

توالمخطوطا  
ق.اإليداع و 

 المطبوعات

ق.اإلستثمار 

 البيلوغرافي

مصلحة 

 المخطوطات

مصلحة اإليداع 

 القانوني

مصلحة 

 التزويد

مصلحة الحفظ 

 والتجليد

مصلحة 

 الهيئات الدولية

مصلحة 

المعالجة 

 الوصفية

قسم خدمات 

 المستفيدين

قسم التعاون 

 والتبادل

ق.البحث 

العلمي 

 والمنشورات

مصلحة 

تسيير 

 اإلعارة

م.التعاون و 

 الهدايا

م. البحث 

 الببليوغرافي

مصلحة 

المطالعة 

 العامة

مصلحة 

 التكوين

مصلحة 

الرصيد 

 المغاربي

مصلحة 

الطفولة 

 والشباب

مصلحة 

التنشيط 

 الثقافي

مصلحة 

 المنشورات

قسم اإلدارة 

 والوسائل

ق.التجهيز 

والصيانة 

 واألمن

مصلحة 

الموارد 

 البشرية

مصلحة 

 التجهيز

مصلحة 

الميزانية 

 والمحاسبة

مصلحة 

 الصيانة

م.الوسائل 

 العامة

مصلحة األمن 

 والوقاية

مصلحة 

 التصوير

مصلحة 

المطبوعات 

 الدورية

مصلحة 

المعالجة 

 التحليلية

مصلحة 

اآللياإلعالم   
مصلحة السمعي 

 البصري
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 خاتمة:

إن المكتبات اليوم عموما و المكتبات الوطنية خصوصا تواجو تحديا كبيرا في التغمب عمى   

الصعوبات المتمثمة في الحفاظ عمى إرثيا الحضاري من المخطوطات و إتاحتيا وتثمينيا بأيسر 

الطرق، مما الزم عمييا البحث والسعي إليجاد تقنيات ووسائل تساعد في حل تمك المشاكل وتحقيق 

العديد من المكتبات دافيا، وبظيور التكنولوجيات الحديثة وبخاصة تقنيات الرقمنة التي إعتمدتيا أى

من أجل الحفاظ عمى أرصدتيا وتراثيا من المخطوطات، جاءت فيو الرقمنة كوسيمة لمحد من 

 ضياعيا وفقدانيا .

ماد مشاريع من خالل ورقمنة المخطوطات ليست عممية تقنية في حد ذاتيا كافية بل البد من إعت  

وضع خطة مسبقة تكفل نجاحيا، و إدراك المسؤولين بأىميتيا، وما تجدر اإلشارة إليو أن الرقمنة 

ليست من أجل مساير التطورات وفقط أو غاية في حد ذاتيا، و لكن ىي وسيمة إلى قدر ما حفظ 

تاحة ىذه المخطوطات وكذالك تساعد المكتبات في تنمية مجموعاتيا  الل التبادل واليداية، من خوا 

وبالنظر لنتائج المتوصل إلييا بحسب الدراسة الميدانية بالمكتبة الوطنية الجزائرية، فإن ىذه األخيرة 

تعاني من نقص كبير في اإلطارات المؤىمة التي ليا القدرة عمى تسيير مثل ىذه المشاريع، أضف 

يير اإلداري، وضعف المورد المالي الذي إلى ذالك نقص التكوين لموظفييا في مجالي الرقمنة والتس

يعتبر محرك ىذه المشاريع، ومع كل ىذه المشاكل والنقائص جعل المكتبة الوطنية الجزائرية تتخبط 

في مشاكل عديدة جالت دون تكميل ىذا المشروع بالنجاح، أما الجانب اإليجابي في المكتبة 

في تحسين واقعيا المعاش، ويمكن القول أن  ورغبتيمإدراك موظفييا بأىمية المشروع الوطنية ىو 
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المكتبة الوطنية الجزائرية ومسؤولييا وجب عمييم الوعي بأىمية ىذه المشاريع ومن ثم القدرة عمى 

 إقناع اإلطارات الفاعمة في الدولة بيدف كسب تعاونيم ودفعيم لإلقرار بأىمية تجسيد المشروع.

الجزائرية ليا آفاق واعدة تمكنيا من مسايرة ركب  وفي األخير يمكن القول أن المكتبة الوطنية

المكتبات المتطورة، ما إن تمكنت من تخطي الصعوبات التي تواجييا، ومن جية أخرى تطبيق 

 سياسة وطنية تكسبيا فعال طابع إستراتيجية وطنية تضعيا في مقدمة األولويات.



 الببليوغرافية
 

 
119 

 :ةالببميوغرافي

 المعاجم والقواميس:

 993. ص. 1971بطرس، البستاني. محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان،  .1
. الرياض:  2. الموسوعة العربية العالمية. ط. مجموعة من العمماء والباحثين .2

 16656. ص. 1999مؤسسة أعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع، 

 الكتب بالمغة العربية:

أحمد، أميمة. النظام اآللي لممخطوطات المطور لمركز المعمومات بمجمس الوزراء  .3
 262. ص. 2111المصري. القاهرة: جامعة القاهرة، 

إياد خالد، طباع. المخطوطات الدمشقية: المخطوط العربي منذ النشأة حتى انتشاره.  .4
 409. ص. 2119سوريا: منشورات الهيئة العامة السورية لمكتاب، 

. 2119جيتشاو دوري، جي. مقدمة أمانة المكتبات. القاهرة: مجموعة النيل العربية،  .5
 241ص. 

ة جدواها اإلقتصادية. بيروت: دار حسن إبراهيم، بموط. إدارة المشاريع ودراس .6
 386. ص. 2112النهضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع، 

. 1989الحموجي، عبد الستار. المخطوط العربي. القاهرة: مكتبة المصباح،  .7
 175ص.

حمودة، محمود عباس. تاريخ الكتاب اإلسالمي المخطوط. القاهرة: دار غريب  .8
 349. ص. 1979لمنشر والتوزيع، 

دياب، حامد الشافعي. إدارة المكتبات الجامعية: أسسها النظرية وتطبيقاتها العممية.  .9
 514. ص. 1994القاهرة: دار غريب لمنشر، 



 الببليوغرافية
 

 
120 

الرمادي، أماني زكريا. المكتبات العربية وآفاق تكنولوجيا المعمومات. اإلسكندرية:  .11
 467. ص. 2119مركز اإلسكندرية لمكتاب، 

البحث وعمم المكتبات وتحقيق المخطوطات. بيروت  الشوم، محمد قاسم. منهجية .11
 200لبنان: دار الكتب العممية ) د.ت(. ص.

عامر إبراهيم، قندلجي. مصادر المعمومات: من عصر المخطوطات الى عصر  .12
 358. ص. 2111األنثرنت. عمان: دار الفكر، 

ر فؤاد، السيد أيمن.الكتاب العربي المخطوط وعمم المخطوطات. القاهرة: الدا .13
 308. ص. 1997المصرية المبنانية، 

 288. ص. 2116القاهرة: الدار المصرية المبنانية،  .14
كميب، فضل جميل. المخطوطات العربية: فهرستها عمميا وعمميا.عمان: دار جرير،  .15

 177. ص.2116
المحاسني، سماء زكي. دراسات في المخطوطات العربية.الرياض: مكتبة الممك فهد  .16

 148. ص. 1999الوطنية، 
 محمد، عماد عيسى صالح. المكتبات الرقمية األسس النظرية والتطبيقات العممية. .17
مصطفى السيد، يوسف. صيانة المخطوطات:عمما وعمال. بيروت: عالم الكتب،  .18

 024. ص. 2112
مهري، سهيمة. المكتبة الرقمية: األسس النظرية والتطبيقية. قسنطينة: جامعة  .19

 149. ص. 2111: دار بهاء الدين، 2قسنطينة
نهال فؤاد، إسماعيل. اإلتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعمومات.  .21

 197. ص.2112اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

 الكتب بالمغة األجنبية:



 الببليوغرافية
 

 
121 

21. Morley, chant. Management d’un projet système 

d’information : principes , MISE en ouvre et outil. Paris : 

Dunod, 2006. P. 204 

 مقاالت الدوريات العربية:

موالي، امحمد. إنشاء المكتبة الوطنية لممخطوطات بمخبر مخطوطات الحضارة  .22
، 78بجامعة وهران. مجمة آفاق لمثقافة والتراث. ع.  اإلسالمية في شمال إفريقيا

 212. ص. 2112
ة والعممية بن سادات، نصر الدين. تقنيات حفظ المخطوط بين الطرق القديم .23

 الحديثة.
 261. ص. 2119، 4مجمة األثر. ع. في .24
بن نعيمة، عبد الغفار. دور التواصل الفكري في المحافظة عمى التراث الثقافي. في  .25

 261. ص.2119، 4مجمة األثر.ع.
واسترجاع المخطوطات الجزائرية بغرب  موالي، امحمد. دور الرقمنة في حفظ .26

 383. ص.2113، 2إفريقيا. مجمة رفوف. ع.
طاشور، محمد. من المكتبات التقميدية إلى المكتبة الرقمية. مجمة المكتبات  .27

 191. ص.2،2115والمعمومات. ع.
أحمد، فرج أحمد. دراسات تحميمية وتصميم مصادر المعمومات الرقمية. مجمة  .28

 383.. ص2113، 2رفوف. ع.
متولي، النقيب. إدارة مشاريع المكتبات الرقمية في بيئة المعرفة: بين النظري  .29

 219. ص.2119، 5والتطبيق. مجمة إعمم. ع.

 مذكرات التخرج:



 الببليوغرافية
 

 
122 

تاحة  .31 قزريط داود.، رستم دادي نونو. مشاريع الرقمنة ودورها في تثمين وا 
أطفيش لخدمة التراث بوالية  المخطوطات: جمعية الشيخ أبي إسحاق إبراهيم

 114. ص. 2116، 2غرداية. مذكرة ماستر، قسنطينة: جامعة قسنطينة
نابتي، هاجر. تثمين رصيد المخطوطات عبر الويب: دراسة ميدانية وصفية  .31

 146. ص. 2111، 2تقويمية. مذكرة ماستر، قسنطينة: جامعة قسنطينة
خطوطات مكتبة جامعة األمير عبد مزالح، رشيد. األنظمة اآللية ودورها في تنظيم م .32

سنطينة: جامعة منتوري، القادر: واقع وآفاق. مذكرة ماجستير في عمم المكتبات، ق
 126. ص.2116

خنوف هاجر.، عتمة سارة. المعالجة الفنية لممخطوطات: دراسة ميدانية بمكتبة د.  .33
مذكرة ماستر، قسنطينة: جامعة أحمد عروة جامعة األمير عبد القادر.

 187. ص. 2،2116ينةقسنط

 :الويبوغرافيا

34. Sara, gould richard. Enquete sur la numerisation et la 

présentation. ( enligne) : sur ligne http://www.Unesco.org./ 

web word/ mdn/ servery rtf. Fr>.( Disponible sur 

(25/02/2017)) 

http://www.unesco.org./


 
124 

.....................................يــــــمعلالمستوى ال  

......................................ـــيفةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوظــــــ  

.....................................الميمة أثناء المشروع  

.....................................واتـــــــــــــــــــــالخبرة بالسن  

:ىل تمت استشارتكم في المشروع؟1س  

،          ال                   نعم  

:ىل تم التحضير لممشروع من طرف المكتبة الوطنية؟2س  

ال      نعم                ،     

اإلجابة بنعم ىل كان ذلك من خالل؟:إذا كانت 3س  

           وضع خطة عممية مسبقة

             اإلطالع عمى تجارب سابقة

           اإلتصال بالخبراء المختصين

       أخرى

:ىل تم تحديد نوع الجميور المستيدف؟4س  

ال      ،نعم                       

اإلجابة بنعم ماىو نوعو؟:إذا كانت 5س  

 داخميا فقط
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 خارجيا فقط

 كمييما

كانت اإلجابة بنعم ىل تم تحديد احتياجات الجميور؟ إذا:6س  

ال،                            نعم   

:ىل تم تحديد أىداف المشروع؟7س  

،           ال نعم                   

ذا كانت اإلجابة بنعم فيما تتمثل؟:إ8س  

 الحفاظ عمى المخطوطات

 إتاحة المخطوطات

 تثمين الترات

 CDخمق بدائل رقمية وتخزينيا عمى

:إذا كانت عممية إتاحة المخطوطات ضمن أىداف المشروع فيل ىي؟9س  

 إتاحة محمية                              إتاحة عبر الويب

:ماىي األطراف الممولة لممشروع؟11س  

أطراف خارجية                       أطراف داخمية       

كانت داخمية ىل ىي؟:إذ 11س  

 الحكومة
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 الوزارة الوصية

 المؤسسات الوطنية

:ىل تم وضع دفتر شروط المشروع؟12س  

ال   ،      نعم                   

:ىل تمقيتم تكوين في إطار المشروع؟13س  

الحاسوبية ةجلالمعا                المعالجة الفنية      الرقمنة           

نجاحيا؟14س :حسب رأيكم ماىي المتطمبات الالزمة إلنجاز مثل ىذه المشاريع وا   

العنصر البشري التخطيط               اإلمكانيات المالية              

السياسة الوطنية             اإلمكانيات المادية     

المشروع ؟:ىل يمكن تحديد نسبة تقدم 15س  

51% -25%                               %25أقل من  

75%أكثر من                             75%  -51%  

:ىل ترى أن المشروع أخذ وقتو من الدراسة والتحضير؟16س  

ال نعم                    ،               

:إذا كانت اإلجابة بـ ال ىل يـــــرجع ذلك إلى؟17س  

 سوء التخطيط                            سوء تقدير حجم الرصيد

عدم تقبل المشروع من طرف العامميننية                          صعوبات تق  
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نقص المؤىالت البشرية المختصة           صعوبات مالية                 

:متى تتم عممية اإلنتياء من رقمنة الرصيد؟18س  

أشير                       بعد سنة6بعد  

ال أدري       توقف                      

:ىل تم وضع قسم خاص بإدارة األزمات؟19س  

،           ال نعم                  

:ىل صادفتم صعوبات في تجسيد المشروع؟21س  

ال      ،     نعم                   

 وىل ىي:

أخرى       فنية               تقنية          مالية          

:ىل ترى أن المشروع نجح في تحقيق األىداف المسطرة؟21س  

ال               ،         نعم          

ىل يرجع ذلك إلى؟ :إذا كانت اإلجابة بـ ال22س  

وقت تقييمها تجربة فتية لم يحن   

 عدم استشارة العاملين بالمكتبة

استشارة المختصينعدم   

 سوء التخطيط للمشروع

 غياب سياسة وطنية لرقمنة التراث المكتوب



 الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 كمية العموم اإلجتماعية واإلنسانية

 قسم : عمم المكتبات والمعمومات 

 تخصص: تكنولوجيا نظم المعمومات والتوثيق

 

 إستبيان موجه لرؤساء خمسة مصالح 

إخواني و أخواتي الكرام في إطار البحث والتحضير لنيل شهادة الماستر في   
كنولوجيا نظم المعمومات والتوثيق، نضع بين أيديكم هذه اإلستمارة كأداة تخصص ت

سومة والتي جاءت تحت عنوان : مشروع رقمنة المخطوطات : دراسة لمدراسة المو 
 . اميدانية بالمكتبة الوطنية الجزائرية نموذج  

لذا نرجوا من سيادتكم أن تممؤ هذه اإلستمارة  بالمعمومات ذات مصداقية    
وموضوعية، حتى نتمكن من الوصول لنتائج واقعية يمكن اإلستفادة منها كما 
نحيطكم عمما أن معمومات اإلستمارة لن تستخدم إال ألغراض البحث العممي، وشكرا 

 عمى تعاونكم .

 الطالب :                                            وبإشراف األستاذة: من إعدغد

 ولد لنصاري محمد                                               أمحمدي نادية

2016.2017 
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   ة الجزائريةالمستخدم في المكتبة الوطنني A0ماسح ضوئي حجم صورة توضح   

 

 

 

 

 

 

 

 الجزائرية المستخدم في المكتبة الوطنية A3ماسح ضوئي حجم صورة توضح 
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 الجزائرية تحميض الميكروفيمم المستخدمة في المكتبة الوطنيةصورة تبين آلة 
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 الجزائرية صورة مخطوط مصور في المكتبة الوطنية
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 الجزائرية الفنية لمخطوط مصور في المكتبة الوطنية صورة توضح البطاقة 
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شكل يوضح طريق المخطوط من اإلقتناء حتى اإلتاحة في شكمه 

 الرقمي

 اإلقتناء

تسجيل المخطط بشكل 
 أولي

 فهرسة المخطوطات

إعداد البطاقة الفنية 
 لمتصوير

 حفظ المخطوط

 ترميم المخطوط

إعداد البطاقة الفنية 

 للترميم

 تصوير المخطوطات

المخطوط في إتاحة 
 شكل إلكتروني

إتاحة المخطوط في 
حالة دراسة 
 كوديكولوجية
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 : ملخص الدراسة

بيدف تسميط الضوء عمى تجربة المكتبة الوطنية الجزائرية في مشروع رقمنة جاء ىذا البحث 
مخطوطاتيا، وكانت ىذه الدراسة تمس جانب التسيير ليذا المشروع، من خالل معرفة أىم 
الخطوات الواجب إتباعيا في إقامة مشاريع رقمنة المخطوطات بإعتبارىا مشاريع  تختمف في 

واقع ىذا  ومن جية أخرى جاء بيدف معرفةقي األوعية األخرى متطمباتيا وطرق تسييرىا عن با
 ستفادة من األخطاء السابقة.المشروع ، من أجل اإل

 عتماد اإلستبيانإوتم  أسموب التحميل ، ولتحقيق أىداف البحث إتبعت المنيج الوصفي معتمدا عمى

أفراد وىم رؤساء  5 اإلستبيان عمى عينة تقدر بـ م توزيع  وت جمع البيانات ، المالحظة كأدواتو 
 المصالح.

أما  ، ل األول والذي يخص الجانب التمييديالفص وقد جاءت الدراسة في مقدمة وثالثة فصول ،
وفي العنصر الثاني من  إلى أىمية المخطوطات في العنصر األول ،فيو الفصل الثاني فتطرقت 

أما  ومتطمباتيا ومراحميا ، المخطوطات بتحديد مفيوم الرقمنة ،رقمنة الفصل تطرقت إلى أىمية 
فيما يخص الفصل و  ، مراحمو ىمتحدثت عن مشروع الرقمنة بتعريفو وذكر أ العنصر الثالثفي 

عرض نتائج الدراسة الميدانية واإلجابة عن الفرضيات ولقد خمصت الدراسة لنتائج  م فيوالثالث ت
 عديدة أىميا:

وع رقمنة المخطوطات يتطمب مؤىالت بشرية سواء من ناحية التخطيط أو في التخطيط لمشر  -
 مجال عمم المكتبات.

ضعف المستوى العممي لمموارد البشرية العاممة في المكتبة الوطنية احد عوامل سوء التخطيط إذ  -
 ال يؤىميا إلنجاح مثل ىذه المشاريع.
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Étude Résumé: 

La recherche afin de faire la lumière sur l'expérience Bibliothèque 
nationale algérienne dans un projet de numérisation des manuscrits, et 
cette étude touche par la direction de ce projet, en connaissant les plus 
importantes étapes à suivre pour la mise en place de la numérisation des 
projets de manuscrits que les projets diffèrent dans leurs exigences et les 
méthodes de conduite pour le reste de l'autre côté des vaisseaux d'autres 
sont venus afin de connaître la réalité de ce projet, afin de profiter des 
erreurs du passé. 

Pour atteindre les objectifs de la recherche ont suivi une approche 
descriptive basée sur la méthode d'analyse, le questionnaire a été adopté 

outils de collecte d'observation et de données ont été distribuées à une 
enquête par sondage estimé cinq personnes qui sont chefs de 
départements. 

L'étude a dans l'introduction et trois chapitres, le premier chapitre, qui 
concerne le côté systématique, le deuxième chapitre, elle portait sur 
l'importance des manuscrits dans le premier élément, le second élément 
du chapitre a abordé l'importance de la numérisation des manuscrits qui 
déterminent le concept de la numérisation, et ses exigences et les 
étapes, alors que dans le troisième élément a parlé projet de 
numérisation défini, at-il dit étapes les plus importantes, et en ce qui 
concerne le chapitre III présentent les résultats de l'étude sur le terrain et 
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des hypothèses réponses ont été l'étude a conclu que la plupart des 
résultats de la plus importante: 

- La planification d'un projet de numérisation des manuscrits requiert des 
qualifications humaines, tant en termes de planification ou dans le 
domaine de la bibliothéconomie. 

- La faiblesse du niveau scientifique des ressources humaines travaillant 
dans la Bibliothèque nationale, un facteur de mauvaise planification, car il 
ne se qualifie pas pour le succès de ces projets. 
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