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ةمقدم  
 

 

 أ

يشكل األرشيف بالنسبة إلى كل امة ذاكرتيا الرسمية وتراثيا التاريخي ألنو شاىد عمى تاريخ  

حضارتيا ومكونات ىويتيا وذاتيا ، فاستعمال األرشيف والرجوع إليو في شتى الميادين يعد ضرورة 

 .حتمية يقتضييا المشرع والباحث عمى حد سواء 

مادي القاطع عمى وجود نشاط أي مؤسسة والدليل إن أرشيف المؤسسات واإلدارات ىو الدليل ال

لحقوقيا كما انو يكون شاىدا ال غنى عنو في مجتمعنا المتحول يساير تطوره عبر مراحل تاريخية 

طويمة ومصدره األول الوثيقة وىي مصدر حقيقة و يقين ومصدر عمم وقوة في زمن العولمة وليذا 

الوثائقي من خالل تجديد المراكز والمعاىد قامت األمم الحاضرة بالمحافظة عمى مخزونيا 

 .والمؤسسات األرشيفية 

وقد زاد االىتمام باألرشيف في العصر الحالي كونو أداة من أدوات اإلدارة الحديثة حيث ال تنجح 

أي مؤسسة أو إدارة بإىمالو فيو الذي يقوم بتنظيم الوثائق اإلدارية كي يسيل االستفادة منيا 

الحاجة ومن الناحية القانونية فيو مرجع موثوق لإلدارات واألفراد في إثبات حق والرجوع إلييا عند 

من الحقوق لما يمتاز بو من مصداقية ، ومن الجانب الفكري يفيد الباحثين لما يوفره من معمومات 

أولية كونو مصدر أساسي في إجراء الدراسات الجامعية كما يمعب دور ىام من الناحية الثقافية 

 .ز االنتماء الوطني بربط الماضي بالحاضر حيث يبر 



ةمقدم  
 

 

 ب

ولقد شيدت اآلونة األخيرة تطورات سريعة وغير مسبوقة في كافة مناحي الحياة وأبرز ىذه 

التطورات التي ميزت وقتنا الحالي ىي الديناميكية التي عرفيا المجال التكنولوجي خاصة تمك 

 اع صيتو في كامل أنحاء العالم الذي تميز المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات . ىذا المصطمح الذي ذ

بالتجديد والسرعة والتغيير وزادت المعمومات حتى أصبح من الصعب السيطرة عمييا من ناحية 

م مع التزايد ئيب التقميدية التي أصبحت ال تتالحفظيا ومعالجتيا واسترجاعيا عند الحاجة باألسال

حديثة لمعالجة ىذا التضخم الكبير ؛ ىذا وقد  الكمي في المعمومات فكان البد من إيجاد وسيمة

استطاعت تطبيقات تكنولوجيا المعمومات أن تساىم بدرجة كبيرة في تحسين إدارة وتسيير قطاع 

األرشيف بما قدمتو من أدوات مثل أتمتة الجانب الفني باستعمال البرمجيات الوثائقية وسمحت 

الوثائق النادرة بينما تصبح النسخ الرقمية في رقمنة األشكال المادية لألرشيف من الحفاظ عمى 

متناول المستخدمين من خالل تطوير أدوات جديدة لمبحث عن المعمومة األرشيفية مما يسيل 

 .عمييم الوصول إلييا بسرعة ودقة 

أثيرىا عمى األرشيف : وانطالقا مما سبق جاءت دراستنا بعنوان تطبيقات تكنولوجيا المعمومات وت

 من كل جوانبو قسمناه إلى جانبين: ولإللمام بيذا الموضوع   نموذجا والية مستغانم أرشيفمصمحة 

كان  الجانب النظري وينقسم بدوره إلى ثالثة فصول والجانب التطبيقي حيث انو في الفصل األول

وتبيان اإلشكالية المطروحة ووضع الفرضيات قمنا بتقديم موضوع الدراسة  اإلطار المنيجي لمدراسة



ةمقدم  
 

 

 ج

و أسباب اختياره إضافة إلى  ووأىداف ابات مؤقتة لإلشكالية العامة ، عرض أىمية البحثكإج

 الدراسات السابقة وتوضيح إجراءات الدراسة الميدانية 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان األرشيف والوثيقة األرشيفية حيث قسمناه إلى مبحثين : المبحث 

األرشيف من الناحية المغوية واالصطالحية األول تضمن أربعة مطالب كانت حول تعريف 

والقانونية ونظرية األعمار الثالث لألرشيف ) العمر اإلداري ، الوسيط و التاريخي ( إضافة إلى 

 أنواع األرشيف )حسب النشاط ، حسب المصدر، حسب شكل الوعاء ( ومن ثم  تطرقنا إلى تاريخ 

حول الوثيقة األرشيفية وأنواعيا وأىميتيا  األرشيف وخصائص األرشيف أما المبحث الثاني فكان

 . ثيقة اإللكترونيةإضافة إلى الو 

أما فيما يخص الفصل الثالث فقد اندرج تحت عنوان تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى تسيير 

الوثائق األرشيفية وتطرقنا فيو إلى مبحثين وكل مبحث تناول أربعة مطالب حيث أن المبحث 

رشيف ا المعمومات وخصائصيا وأثار استخداميا وتأثيرىا عمى قطاع األتضمن مفيوم تكنولوجي

اما المبحث الثاني تطرقنا فيو إلى بعض التطبيقات و التقنيات وتأثيرىا عمى القطاع  ربالجزائ

األرشيفي مثل : الحاسوب ، البريد اإللكتروني ، التصوير واالستنساخ ، قواعد البيانات ، الرقمنة ، 

 .ومة اإللكترونية األتمتة والحك

بالمؤسسة المستقبمة وبالنسبة لمفصل التطبيقي قسمناه إلى مبحثين : المبحث األول تناول التعريف 

  ،، البنايةمصمحة األرشيف من حيث التجييزات والية مستغانم وتقسيميا اإلداري وىياكميا ووصف



ةمقدم  
 

 

 د

إضافة الى بعض التطبيقات التكنولوجية  الموارد البشرية واألرصدة المتواجدة داخل المصمحة

أما المبحث الثاني فكان حول تحميل نتائج الدراسة الميدانية  المعتمدة داخل المصمحة األرشيفية

باالستعانة بأداة البحث وىي المقابمة التي أجريناىا مع رئيسة مصمحة األرشيف وتقني سام في 

ائقي الذين ىم يعتبرون مجتمع دراستنا ويزاولون اإلعالم اآللي مكون في مجال رقمنة الرصيد الوث

أعماليم بالمصمحة وقد اعتمدنا عمى المنيج الوصفي التحميمي القائم عل التحميل وذلك من خالل 

 استعمال أدوات جمع البيانات .
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 ة                                                         أساسيات الدراس  .1

 مشكمة الدراسة: 1.1

الكثير من الضغوطات التي أجبرت ير ظمنية ليست ببعيدة في عمق الزمن تبدأت منذ فترة ز 

التغيير في سموك ونمط حياتيم وعممية التصدي والمواجية  ىالكثير من األفراد بل والمؤسسات عم

لتمك التحديات تتطمب إدخال وتغيير بعض األساليب المتبعة في السابق واستبداليا بأساليب عممية 

دارة حديثة ومبتكرة من خالل مجموعة من التقنيات التكنولوج ية بأنواعيا التي ساىمت في تسيير وا 

المؤسسات ميما كانت طبيعتيا ونوعيا فضال عن االستخدامات الفردية وذلك لما تتميز بو من 

 .الجة المعمومات وتحويميا ونقمياخصائص ومميزات مثل السرعة والدقة والقدرة الفائقة عمى مع

ل ظثة كغيره من القطاعات الخاصة في الحديوقطاع األرشيف ىو المعني بتكنولوجيا المعمومات 

مواجية العديد من الصعوبات والتحديات جراء اعتماد طرق تقميدية التي باتت غير قادرة عمى 

مواجية التضخم اليائل لموثائق والمعمومات ومسايرة التطورات الحاصمة في ىذا المجال وأمام كل 

لوسيمة المثمى التي سيطرت عمى الكم الكبير من ير تكنولوجيا المعمومات عمى أنيا اظما ذكرناه ت

المعمومات في تسييرىا آليا وتحسين الخدمات المقدمة لممستفيدين من خالل جممة من التطبيقات 

دارتيا وتنميتيا بصورة جيدة مغايرة تماما  والتقنيات لتسارع الخطى في عممية إعدادىا من جانب وا 

ييل العمل األرشيفي وكل ىذا أدى بنا إلى طرح اإلشكال لمطرق التقميدية السابقة وتساىم في تس
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في ماذا تتمثل تطبيقات وتأثير تكنولوجيا المعمومات عمى تسيير الوثائق األرشيفية التالي :

 ؟بمصمحة األرشيف لوالية مستغانم 

 تساؤالت الدراسة:  1.1 

 مومات ؟ىل بدأت مراكز األرشيف لوالية مستغانم باالعتماد عمى تكنولوجيا المع

ىل تتوفر مصمحة األرشيف لوالية مستغانم عمى أخصائيين في الميدان ليم صفات ومؤىالت 

 لمتعامل مع تكنولوجيا المعمومات ؟

 ما ىي الحواجز والمعوقات لتطبيق التكنولوجيا داخل المصمحة ؟ 

 ما ىي أنواع الوثائق واألرصدة المعنية بالرقمنة والمراد رقمنتيا بالمصمحة ؟ 

 جاءت بو تكنولوجيا المعمومات ؟ وضعية األرشيف أمام ما ما 

 فرضيات الدراسة:  1.1

نستطيع أن نعرف الفرضية كما يسمييا البعض الفرض بأنيا عبارة عن تخمين و استنتاج ذكي 

 1يتوصل إليو الباحث ويتمسك بو بشكل مؤقت فيو أشبو برأي الباحث المبدئي في حل المشكمة 

 وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى فرضيتين ىما :

                                                           
1
  . 37. . ص 9111عمان : دار الٌازوري العلمٌة ،  .العلمً واستخدام مصادر المعلوماتالبحث  .، عامرقندٌلجً   
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 فيو استخدام لتكنولوجيا المعمومات في مصمحة األرشيف الوالئي .     -1

 .أصبح أرشيف والية مستغانم في وضعية ممتازة أمام ما جاءت بو تكنولوجيا المعمومات  -2

 أهمية الدراسة:  1.1

 يستمد البحث أىميتو من عدة منطمقات ىي:

ضافة جديدة ومساىمة بناءة في إثراء المكتبة وتبصير القارئين بما أحدثتو تكنولوجيا أن يكون إ -

 ا الموضوع .ذيف مع النقص المالحظ في معالجة ىالمعمومات في مجال األرش

 نتائج الدراسة واستنتاجاتيا قد تكون مفيدة وذات أىمية لمطمبة والباحثين . -

في مجال األرشيف وافرازاتيا وانعكاسات ىذه التطورات  التطرق لدراسة بعض نتائج التكنولوجيا -

 التكنولوجية عمى المجال األرشيفي في مختمف وظائفو وخدماتو.

 أهداف الدراسة: 1.1

 من خالل بحثنا ىدا نسعى لتحقيق جممة من األىداف نوجزىا فيما يمي :

 لوجيا الحديثة .التكنو  من خاللي طرأت عمى المينة األرشيفية التعريف بالتحوالت الت -

 معرفة المستوى الذي بمغو انتشار التكنولوجيات في الحقل األرشيفي . -
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الحصول من خالل البحث عمى معمومات قد تساعد في وضع استراتيجية معينة من اجل   -

 النيوض بقطاع تكنولوجيا المعمومات عمى مستوى مراكز األرشيف .

 أسباب اختيار الموضوع :  1.1

من األسباب الموضوعية والذاتية التي أدت بنا إلى اختيار ىذا الموضوع نوردىا عمى ىناك جممة 

 النحو التالي :

 أسباب ذاتية:   

 الرغبة في التعرف عمى الوسائل والبرامج الحديثة المستخدمة في مجال األرشيف . -

جة لالطالع عمى الميل الشخصي لمثل ىده المواضيع الن فييا نوع من التفاعل مع الواقع والحا -

 الميدان وكونيا تتميز بالجدية والحداثة .

قدرة الباحث : تتولد قدرة الباحث عمى دراسة أي موضوع أوال من رغبتو في دراستو وكذا إذا كان  -

 الموضوع يدخل في دائرة اىتمامات الباحث فالتوافق بين الرغبة واالىتمام يعطي نتائج أحسن.

 جديد مما قد يساعد الطمبة و الباحثين في انجاز بحوثيم . إثراء رصيد المكتبة بمرجع -
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 أسباب موضوعية :

يحتاج الباحث لمقيام بدراسة ميدانية إلى مجال الدراسة ولكنو يحتاج إلى موافقة إدارية إما بالنسبة 

لموضوع دراستنا فقد لقي موافقة من الجانبين :األستاذة محمدي نادية وافقت عمى اإلشراف ورئيسة 

مصمحة األرشيف لوالية مستغانم بدورىا وافقت عمى دراستنا داخل المصمحة وقدمت لنا الدعم لمقيام 

 ببحثنا ىذا .

التطورات التكنولوجية الحديثة التي مست كل المجاالت واألنشطة الحيوية ومن بينيا األرشيف  -

 وبالتالي وجب التطرق لمثل ىذه الدراسة .

 .كنولوجيا المعمومات في الجزائر وسرعة االنتشار الذي تميزت بو الموقع الذي أصبحت تحتمو ت -

 .إبراز القيمة العممية لألرشيف والذي بدوره يعتبر ذاكرة األمة وذا قيمة كبيرة لمشعوب والقبائل  -

 الدراسات السابقة   1.1

الموضوعات ويقصد بيا الدراسات العممية السابقة التي أجراىا باحثين آخرين في ىذا الموضوع أو 

 المتشابية وفي دراستنا ىذه اعتمدنا عمى :

 الدراسة األولى:  

 تسيير األرشيف في المؤسسات واإلدارات العموميةمذكرة ماجستير في عمم المكتبات تحت عنوان 

بجامعة  2002لمطالبة انتصار دليوم نوقشت في سبتمبر  دراسة ميدانية لوالية سوق اهراس
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فيو إلى الفصل المنيجي تضمن اإلطار العام لمدراسة من أىداف اختيار منتوري بقسنطينة تطرقت 

شكالية الدراسة ومختمف الفرضيات إضافة إلى قسمين وكل قسم تضمن ثالثة فصول  الموضوع وا 

:الفصل األول كان اإلطار النظري لمدراسة تحت عنوان األرشيف أىميتو وتسييره وطرق معالجتو 

رشيف باإلدارات العمومية من الجانب اإلداري أما القسم الثاني فكان تحدثت فيو عن واقع تسيير األ

تحت عنوان دراسة وضعية تسيير األرشيف بالمؤسسات واإلدارات العمومية بوالية سوق اىراس 

تضمن نشأة وتطور األرشيف الجزائري في العيد العثماني وفي العيد االستعماري وبعد االستقالل 

 دراسة الميدانية .إضافة إلى عرض نتائج ال

 الدراسة الثانية:

لمطالب إبراىيم  تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتها في مجال األرشيفكانت مذكرة ماجستير بعنوان 

ستة فصول :الفصل األول ىو اإلطار  2وتناولت ىذه الدراسة  2002بوسمغون نوقشت سنة 

النظري  لمدراسة والفصل الثاني كان بعنوان األرشيف مفيومو ،خصائصو وأنواعو تناولت 

عموميات حول األرشيف وتطوره التاريخي أما الفصل الثالث تناول األرشيف وثورة تكنولوجيا 

لمعمومات تمحور عمى أىم تطبيقات تكنولوجيا المعمومات وتأثيراتيا في مجال األرشيف والفصل ا

الرابع كان بعنوان األرشيفي وتكنولوجيا المعمومات من خالل أدواره ومؤىالتو ومكانتو في ضل 

من المتغيرات الحالية إما فيما يخص الفصل الخامس فكان تحت عنوان األرشيف الجزائري واإلفادة 

 تكنولوجيا المعمومات وأخيرا الفصل السادس فتضمن إجراءات الدراسة الميدانية وتحميل نتائجيا .
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 الدراسة الثالثة:

باألنظمة ىي عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في عمم المكتبات الموسومة 

وسمط أرشيف بمدية قسنطينة اآللية ودورها في تنمية الخدمات األرشيفية وكانت دراسة ميدانية ب

الضوء فييا عمى استخدام النظم اآللية في تطوير الخدمات األرشيفية انطالقا من الدور الفعال 

الذي قدمتو تكنولوجيا المعمومات لمختمف المؤسسات التوثيقية بصفة عامة ومراكز األرشيف بصفة 

لتطور المذىل في تقنيات خاصة ومن جية أخرى إبراز واقع األرشيف الجزائري في ضل ىدا ا

المعمومات وقد تضمنت ىذه الدراسة ستة فصول أساسية : الفصل األول فصل منيجي والثاني 

تحت عنوان األرشيف ،مبادئو ،أىدافو وخدماتو والفصل الثالث بعنوان النظم اآللية في مراكز 

ا الفصل الخامس فكان األرشيف أما الفصل الرابع رقمنة األرصدة األرشيفية في مراكز األرشيف أم

 تحت عنوان واقع استخدام تكنولوجيا المعمومات في أرشيف بمدية قسنطينة وكان فصل تطبيقي .

 صعوبات الدراسة  1.1

بعدما تم قبول موضوع بحثنا أشرفنا عمى جمع المعمومات من مختمف المراجع والمصادر الورقية 

 منيا وااللكترونية وقد واجيتنا صعوبات منيا:

 وبة الوصول إلى المعمومة .صع -

 قمة المراجع المتعمقة بالموضوع خاصة بالمغة العربية . -
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 صعوبة التنقل إلى مكان الدراسة نظرا لبعده عن مكان اإلقامة الجامعية . -

 . إجراءات الدراسة الميدانية : 1

 منهج الدراسة : 1.1    

يعتبر العمود الفقري في تصميم البحوث يتبع الباحث في دراسة لموضوع ما طريقة أو منيج والذي 

 1ألنو الخطة التي تحتوي عمى خطوات تحديد المفاىيم وشرح المعاني اإلجرائية إلطار الدراسة .

حيث يقوم عمى رصد ومتابعة دقيقة  تفسيري عتماد عمى المنيج الوإلنجاز ىذه الدراسة تم اال

معينة أو عدة فترات من اجل التعرف  لظاىرة أو حدث معين بطرق كمية ونوعية في فترة زمنية

عمى الظاىرة أو الحدث من حيث المحتوى أو المضمون و الوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد 

 في فيم الواقع وتطويره .

 أساليب تجميع البيانات  1.1

المالئمة لتجميع بياناتو ومن المناسب عمى كل حال أن  عمى الباحث دون شك أن يختار األداة   

لذلك فان نجاح أي بحث يتوقف إلى حد كبير إلى   2يستفيد من أكثر من أداة واحدة في بحثو 

 أو اىرةالظالمعمومات والبيانات حول  حسن اختيار األدوات المناسبة من اجل الحصول عمى

                                                           
 .  91. . ص 9191، : دار المعارف [د .ب ] . 9. طالبحث العلمً و مناهجهأصول  .بدر، احمد   1
. .ص 9199بٌروت : المكتب الجامعً الحدٌث ، البحوث االجتماعٌة . لبحث العلمً : الخطوات المنهجٌة إلعدادشفٌق ، محمد. ا   2

31. 
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ت الكافية والوافية والشاممة لكل الجوانب الخاصة المشكمة المدروسة كما يقصد بيا جمع المعموما

بموضوع البحث ومشكمتو وىو جيد ميم يحتاج إلى ميارة وانتباه من قبل الباحثين ويسير جمع 

المعمومات في البحث العممي في اتجاىين ىما : أوال جمع المعمومات المتعمقة  بالجانب النظري 

مصادر المطموبة كالكتب والمقاالت والدوريات والتقارير في البحث وىذا يعتمد عمى مراجعة كافية لم

والوثائق األخرى ثانيا : جمع المعمومات المتعمقة بالجانب الميداني ويكون إما معتمدا عمى 

     1االستبيان أو المقابمة أو المالحظة .

 المقابمة : 1.1.1

بطرح مجموعة من األسئمة  وىي لقاء بين الشخص المقابل )الباحث أو من ينوب عنو ( الذي يقوم

عمى األشخاص المستجوبين وجيا لوجو ويقوم الباحث أو المقابل بتسجيل اإلجابات عمى 

االستمارات واليدف من المقابمة ىو الحصول عمى المعمومات التي يريدىا الباحث من المبحوثين 

 2وكذلك التعرف عمى مالمح أو مشاعر أو تصرفات المبحوثين في مواقف معينة .

وقد اعتمدنا في دراستنا عمى المقابمة التي طبقت عمى مسؤولة المصمحة وعاممين متخصصين في 

المجال وتضمنت أسئمة المقابمة محورين المحور األول تضمن استخدام تكنولوجيا المعمومات في 

 مراكز األرشيف أما المحور الثاني فكان حول تطبيق عممية الرقمنة داخل األرشيف الوالئي .

 
                                                           

  . 93 .السابق .صلمرجع علمً و استخدام مصادر المعلومات. البحث القندٌلجً ، عامر. ا   1
2
 . 33 .. ص 9001. عمان : دار الصفاء ، والمعلومات ألغراض البحث العلمً طرق جمع البٌانات .ربحً علٌان ، مصطفى   
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 المالحظة :  1.1.1

تعرف بأنيا عممية مراقبة ومشاىدة السموك والظواىر والمشكالت واألحداث ومكوناتيا المادية و 

البيئية ومتابعة سيرىا واتجاىاتيا وعالقاتيا بأسموب عممي منظم ومخطط وىادف يقصد التفسير 

ية وتحديد العالقة بين المتغيرات والتنبؤ بسموك الظاىرة وتوجيييا لخدمة أغراض اإلنسان وتمب

  1احتياجاتيا . 

ليذا اعتمدنا في دراستنا عمى المالحظة المباشرة في مصمحة األرشيف لوالية مستغانم وذلك من 

اجل معرفة أىم التطبيقات التكنولوجية المعتمدة داخل المصمحة و ما ىي أىم الطرق والمراحل 

 لعممية الرقمنة .

 حدود الدراسة 3.2.2

انية من الخطوات واألساليب العممية الضرورية إلعطاء البحث يعتبر تحديد حدود الدراسة الميد

صبغة عممية جيدة وإلعطاء بحثنا ىذه الصبغة العممية قمنا بتقسيم مجاالت دراستنا عمى النحو 

 التالي :

ويقصد بيا الجامعة وىي جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ، الحدود األكاديمية:  1.1.1.1

عية واإلنسانية ، شعبة عمم المكتبات : تخصص نظم المعمومات التكنولوجية كمية العموم االجتما

 والتوثيق .
                                                           

 . 39البحث العلمً . المرجع نفسه  . ص  طرق جمع البٌانات والمعلومات ألغراض .ربحً علٌان ، مصطفى    1
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وىو مكان الذي تمت فيو مجريات الدراسة الميدانية وكان في الحدود الجغرافية : 1.1.1.1 

 مصمحة األرشيف لوالية مستغانم .

ل في رئيسة مصمحة ويشكل مجتمع الدراسة ليذا البحث و قد تمثالحدود البشرية :  1.1.1.1

األرشيف لوالية مستغانم وىي مختصة في مجال األرشيف إضافة إلى تقني سام في اإلعالم اآللي 

 و مكون في مجال رقمنة الرصيد الوثائقي داخل المصمحة .

 العينة : 1.1.1 

ىو  إن الكمال عند انجاز البحوث والدراسات العممية خاصة في مجال العموم اإلنسانية واالجتماعية

االستعالم من جميع أفراد المجتمع المدروس إال أن ىذه العممية موارد مالية وتكاليف مادية وبشرية 

ضخمة ال يستطيع الباحث بإمكانياتو الضئيمة تحقيقيا وليذا البد أن يقوم  الباحث من سحب عينة 

التي يدلي بيا  من الطمبة أي جزء من المجتمع الكمي الذي سنجمع من خاللو المعطيات واإلجابات

 1أفراد العينة التي تمكن من الوصول إلى التقديرات العممية التي تعمم عمى المجتمع األصمي.

أما في دراستنا ىذه فقد اخترنا العينة القصدية وىي نوع من أنواع العينة غير االحتمالية والتي 

رئيسة المصمحة واثنان تعرف بعدة أسماء كالفرضية أو المتمثمة في مجتمع البحث وكانت العينة 

 من العاممين :تقني سام في اإلعالم اآللي و أرشيفي .

 
                                                           

1  Maurie Angers . Pratique a la Méthodologie .  Alger : Casbah , 1997 . P. 237  .  
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 :ضبط المصطمحات  1.1

ضبط مفاىيم الدراسة تعد خطوة ميمة في البحث فال يجب عمى الباحث االستغناء عنيا ألنو من 

التعريف خالليا يمكن معرفة اتجاىات الدراسة بحيث يقوم القائم بالبحث في ىذه المرحمة بإعطاء 

  1العممي الشائع ثم يحدد معناه اإلجرائي المستخدم في البحث .

 التكنولوجيا : -

وىي مشتقة من   technoالتي تتركب من مقطعين :  technologyىي تعريف لكممة لغة: 

 وىي مأخوذة من الكممة   logyوتعني الحرفة أو الصنعة أو الفن والثاني  technoالكممة اليونانية 

 2وتعني عمم أو دراسة .  logos  اليونانية

تعرف بأنيا البحث عن أفضل السبل لتسييل الحصول عمى المعمومات وتبادليا وجعميا اصطالحا :

 3متاحة لطالبييا بسرعة وفعالية ويتطمب األمر أجيزة ومعدات متفوقة في ذلك. 

 تكنولوجيا المعمومات : -

ىي مجموعة الوسائل المستخدمة إلنتاج واستغالل وتوزيع المعمومات بكل أشكاليا وعمى اختالف 

و أنواعيا وىي بذلك تعني وضع جميع التقنيات المتوفرة عمى صعيدي المعمومات واالتصاالت 

                                                           
.  9007الجزائر : الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجامعٌة ، واالتصال.  . مناهج البحث العلمً فً علوم اإلعالمبن مرسلً ، احمد   1

 . 98 . ص
  . 779 ..ص 9007: دار المسٌرة ،  . عمانلتكنولوجٌا المعلومات واالنترنت المعجم الموسوعً .قندٌلجً ، عامر إبراهٌم   2
 . 89. ص 9098. عمان : دار المسٌرة  ، المزاهرة ، منال هالل. تكنولوجٌا االتصال والمعلومات   3
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الياتف والتمفزيون والكمبيوتر واألقمار الصناعية والكابالت والموجات الميكروية في منظومة 

  1جة ووضعيا تحت تصرف أفراد المجتمع لإلفادة منيا في حياتيم العممية و االجتماعية .مدم

 األرشيف :

يمكن تعريف األرشيف بأنو الييئة التي تتولى ميمة حفظ الوثاق والسجالت والقيود و المدونات 

ال بصفة وصورة منظمة سواء كانت صادرة عن مؤسسة عامة أو شبو عامة ،سواء كانت دائرة أعم

أو ىيئة خاصة وكذلك الدوائر و المصالح و الشركات الحكومية التي تقوم بتسيير األعمال 

المتصمة بشؤونيا وتطمع بميمة حفظيا والعناية بيا وتداوليا ومن يتناوبون عمى المسؤولية أو أي 

ه جية مخولة باالحتفاظ بيا وذلك من خالل اتساع المفيوم األصمي لألرشيف المقصود بو حفظ ىذ

المواد وكذلك حفظ ما يخص تاريخ انساب العائالت والشخصيات البارزة التي تقدم عند حفظيا 

 فائدة في توفير المصادر األولية واألدلة و الشواىد عمى تاريخ البالد وأصول شعبيا .  

 لوثيقة األرشيفية ا -

وعاء  يا بصريا أوىي وعاء أو سند يحمل المعمومة ميما كان شكميا وقد يكون ورقا أو شريطا سمع

الكترونً ، والوثٌقة هً مجموعة من بنود ذات عالقة ألنواع مختلفة من البٌانات وقد تكون 

ورقٌة أو صورة ممسوحة ، هً أوعٌة المعلومات المكتوبة و السند الرسمً لألعمال التً أنجزت 

 2فً الماضً و التً تنجز حالٌا وكذلك مشروعات مستقبلٌة. 

                                                           
 . 99 ..  ص  9111سبتمبر ،  870شر قادم . مجلة العربً . ع بطرس ، أنطوان  . المعلومات خٌار مستقبلً أم   1

 .  19. ص.  9131مالك، سالم محجوب. األرشٌف : تارٌخه ، أصنافه. بغداد : دار الحرٌة ،  األلوسً، سالم عبود؛   9
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 تمهيد 

ذ كان التاريخ ىو دليل الحضارة وذاكرة األمة فان      إن حضارة أي امة تكمن في تاريخيا وا 

 .مصدره ىو الوثيقة الن األرشيف يثبت سيادة الدولة وسير مؤسساتيا 

ومن خالل كثرة الوثائق وتضخميا نجد انو قسم األرشيف إلى أنواع مختمفة حسب الوعاء و الممكية 

 .و المصدر

 األرشيف  المبحث األول:

 تعريف األرشيف  .1

 ،ومعناىا المغوي وتاريخيا واصمياوردت عدة تعريفات متعددة حول كممة أرشيف   لغة:  .1.1

 اتفقت و اختمفت ىذه التعريفات في جوانب مختمفة ونذكر من بينيا :

 كممة أرشيف  مشتقة من كممة يونانية األصل ارشيون او ارخيون وتعني السمطة  _

 .كانت كممة أرشيف تعني مكان إقامة القاضي أو الحاكم العام  _

واتفقت مجمل التعريفات عمى أن اصل كممة أرشيف يونانية بينما اختمفت داللتيا المغوية بين 

 1.مؤلف وأخر كما تطور مدلوليا عبر الزمن 

                                                           
1
 . 6. . ص 6891ماهٌته وإدارته. القاهرة : دار  الثقافة ،  :. األرشٌف سلوى ، علً مٌالد  
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 وشاع استعمال كممة أرشيف من اليونانية إلى لغات أخرى عبر العالم ففي الالتيني

  archivوفي األلمانية   archivesوتعني الورقة وفي الفرنسية واالنجميزية       archiumاركيوم

أما في المغة العربية فقد ترجمت حرفيا وال يوجد ليا  archivoوفي االيطالية  archifوفي اليولندية 

 .معنى مرادفا دقيقا 

    األرشيف عل انو كممة تدل عمى عدة مفاىيم منيا : LE ROBORTكما يعرف قاموس 

             ية.وىي مجمعة ومرتبة ألغراض تاريخمجموعة من الوثاق التي لم تعد تستعمل *

                                      يا .ظالمكان الذي توضع فيو الوثائق األرشيفية قصد حف*

   1ر و حفظ الوثائق األرشيفية .الييئة التي توكل إلييا إدارة تسيي* 

ىناك تضارب في كممة أرشيف ويعود ذلك إلى استخدام الكممة نفسيا      صطالحا :إ 2 .1

لمداللة عمى معنيين بينيما صمة كبيرة ويقصد بذلك استخدام الكممة لمداللة عمى كل من الوثائق 

التاريخية ذاتيا والداللة عمى المكان الذي تحفظ فيو تمك الوثائق ،وجممة القول أن كممة أرشيف 

لة عمى الوثائق التاريخية وسواىا كما أن اسم المؤسسة األرشيفية ىو األنسب يجب أن تستخدم لمدال

وقد قدم بعض الخبراء في األرشيف تعريفات منبثقة  الوثائق . مىفي تسمية المكان الذي يحوي ع

 من خالل خبرتيم وعمميم في المؤسسات األرشيفية :

                                                           
قسنطٌنة : جامعة  .ومات وتطبٌقاتها فً مجال األرشٌف. مذكرة ماجستٌر فً علم المكتباتتكنولوجٌا المعل . بوسمغون، إبراهٌم  1

 .  99. . ص 9008منتوري  ، 
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األرشيفات أو الوثائق التي نشأت أثناء المجموعات األرشيفية بأنيا هيال ري جنكسون فقد عرف 

تأدية أي عمل من األعمال وكانت جزء من ذلك العمل وىي ال تقتصر عمى األعمال الحكومية بل 

                                قد تكون وثائق لجمعيات أو أشخاص أو لييئات غير حكومية .

محفوظات التي وضحت تماما قيمتو فيرى أن األرشيف ىو ذلك الجزء من الجمال الخولي أما 

لألبحاث التاريخية و االقتصادية والقانونية وأودع في احد المؤسسات األرشيفية ونظم بالشكل 

                                 1العممي الذي يجعمو صالحا لالستخدام من جانب الباحثين .

م وتسيير أرشيف اإلدارة التعميمية  في الممتقى الوطني األول حول تنظيشارل السامرائي وعرفو  

بأنو كل الوثائق المكتوبة الناتجة عن نشاط اجتماعي أو فردي بشرط أن تكون قد نظمت ليسيل 

الرجوع إلييا عند الحاجة وان تكون قد أحسن حفظيا داخل ىيئة واحدة حيث نجد ىذا التعريف قد 

صر يجعل من عممية استرجاع احتوى عمى عنصر ىام وىو التنظيم حيث أن فقدان ىذا العن

                                المعمومات التي تحتوييا وثائق األرشيف ضربا من المستحيل .

في مصطمحات المكتبات والمعمومات عمى انو مجموعة منظمة من معجم البنهاوي وقد عرفو 

 2ات .السجالت والممفات التي تخص وتتعمق بإحدى المنظمات والمؤسسات أو الييئ

 

                                                           
 .33.ص.  9008علم الوثائق وتجارب فً التوثٌق و األرشفة. عمان : مؤسسة الوراق ،  .المالكً، مجبل الزم  1

2
 . 16 .. ص9001. قسنطٌنة : جامعة منتوري ،ر األرشٌف فً المؤسسات واإلدارات. مذكرة ماجستٌر فً علم المكتبات. تسٌٌردلهوم، انتصا  
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عمى انو مجموعة الوثائق التي انتيت األىمية القائمة معجم أكسفورد كما عرف األرشيف في 

                                                                               1بعممية الحفظ .

الوثائق التي أنتجتيا انو مصطمح يطمق عمى الكيان المنظم من دائرة المعارف البريطانية وعرفتو  

أو تسممتيا ىيئة عامة أو ىيئة خاصة في أثناء قيا ميا بأداء أعماليا وحفظت بواسطة خمفاءىا 

                                   2الشرعيون أو في المستودعات المخول ليا سمطة الحفظ .

فية التي نشأت أثناء تأدية وكتعريف أخر لجنكسون قال :أن المجموعة األرشيفية ىي الوثائق األرشي

أي عمل من األعمال وكانت جزء من ذلمك حفظت لدى المسئولين من اجل الرجوع إلييا عند 

 3الحاجة وتكون حكومية وعامة أو غير حكومية وخاصة .

: الوثائق بمقتضى ىذا القانون ىي 20يعرف القانون الجزائري األرشيف في المادة قانونيا :  13. 

عبارة عن وثائق تتضمن أخبارا ميما يكن تاريخيا أو شكميا أو سندىا المادي أنتجتيا أو استممتيا 

أي شخص طبيعي كان أو معنوي أو أية مصمحة أو ىيئة عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة 

ة بفوائدىا وقيمتيا سواء كانت محفوظة من مالكيا أو حائزىا أو نقمت إلى المؤسسة نشاطيا معروف

 4األرشيفية المختصة .

                                                           
1
  Maury imprimeur. la Rousse . paris : S A mabsherbers , 2005 .p. 106. 

 . 63. . ص 6891افة ، . مقدمة فً تارٌخ األرشٌف ووحداته . القاهرة : دار الثقابراهٌم السٌد، محمد   2
 . 88. . ص 6888. القاهرة : دار العربً ، فً مصطلحات المكتبات و المعلومات. المعجم الموسوعً عبد العزٌز خلٌفة، شعبان   3

 
4
 خاص بتحدٌد قواعد سٌر األرشٌف الوطنً . 6339جمادى الثانٌة  01الموافق ل  6899جانفً  91المؤرخ فً  08/99القانون  
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 الثانية تعريف األرشيف باعتباره الذي جاء في مادتو 7717الصادر عام  17_63وجاء في األمر 

سمية الوثائق المواد التي تكمف مؤسسة الوثائق الوطنية بحفظيا والمالحظ في ىذا األمر ورود ت

الوطنية التي يقصد بيا جميع األوراق المنتجة والمستممة من طرف اإلدارات والجماعات والييئات 

والشركات الوطنية و غيرىا من المؤسسات والمصالح والمنظمات ميما كانت وأينما وجدت وميما 

كية عمومية بعد كانت الفترة التي تنتمي إلييا إضافة إلى الوثائق الخاصة التي أصبحت ذات مم

             1تأمينيا أو شراءىا أو التبرع بيا أو ىبتيا أو استنساخ أصوليا المعارة ليذا الغرض 

فقد عرف  األرشيف مستعمال مصطمح الوثائق الوطنية والييئات و  11_31وبالنسبة لممرسوم 

نما وجدت وميما كان الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات االشتراكية واألفراد ميما كانت وأي

                                                                   2العنصر الذي تنتمي إليو .

الصادر عن رئاسة الجميورية لألمانة العامة وبواسطة  79_21أما فيما يخص المنشور رقم 

شيف المنتج في فترة ما قبل المديرية العامة لألرشيف الوطني أو المتعمق بإنقاذ والحفاظ عمى األر 

حيث عرف ىذا المصطمح بأنو الوثائق التاريخية التي أنتجت من قبل اليياكل االستعمارية  7730

المنتشرة حاليا وىي العمالت ونيابة العمالت والدوائر و البمديات المختمطة ومكاتب الشؤون األىمية 

ممتمكات االستعمارية إضافة إلى الوثائق والشركات التجارية والصناعية و المنجمية والبنوك و ال

 3.  7362المنتجة خالل العيد العثماني أي ما قبل 

                                                           
 . 683الخاص بأحداث مؤسسات الوثائق الوطنٌة . ص  6816جوان  3المؤرخ فً  31/16 األمر  1
2
 . 331الخاص بالمحفوظات الوطنٌة . ص  6811مارس  90المؤرخ فً  11/11األمر   

 . 63. ص.  6883 – 6819المتعلق بإنقاذ والحفاظ على األرشٌف فً فترة ما قبل  83/ 01المنشور رقم   3
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تقوم ىذه النظرية عمى أساس القيمة الذاتية التي تممكيا  نظرية األعمار الثالث لألرشيف:  .2

 ىي: ةالوثائق واألوراق عبر مراحل عمرية مختمف

الميالد األول لموثيقة عندما تنشأ في اإلدارات و المكاتب ىو العمر اإلداري أو الجاري :   1.2

الحكومية وتبمغ مدة ىذا العمر تقريبا من سنة إلى خمس سنوات وفيو تبمغ القيمة األولية لموثائق 

اإلدارية أعالىا في حين تبمغ القيمة الثانوية أدناىا وفي ىذا العمر يتم استخدام الوثيقة بشكل يومي 

وانجاز الوضاء ف و األنشطة الخاصة باإلدارة والتي تقوم باالحتفاظ بيا  ألىميتيا في أداء

وتنظيميا بالمكاتب بطريقة تجعميا في متناول األيدي وتسيل عممية االسترجاع والوصول إلييا 

 ميما كمف ذلك من نفقات أو جيد أو مكان الن قيمتيا تفوت تكاليف تخزينيا

ق إلى دار أرشيفية وسيطة و مؤقتة حيث تتضح فييا أي وفيو تنتقل الوثائالعمر الوسيط:  2.2

تفرز، ترتب وتصنف ويتم صيانتيا بشكل مستمر لمرجوع إلييا في أعمال إدارية من وقت ألخر أو 

في البحث وكتابة التاريخ ويتخمص اإلداريون من األوراق ليبوط قيمتيا األولية إلى اقل من تكاليف 

                                            بشكل نيائي حفظيا في دار الوثائق األرشيفية 

وفي ىذا العمر تطل الوثائق واألوراق تحت سيطرة اإلدارة التي أنتجتيا ألنيا ترجع إلييا عند 

الحاجة فكثير من األوراق و المستندات يتم الرجوع إلييا بعد فترات طويمة من الزمن مثل ممفات 

 1د إحالة الموظف إلى التقاعدالموظفين التي ستبقى حتى بع

                                                           
1
 .  90الشرٌف. األرشٌف الوسٌط ودوره فً تقٌٌم واختٌار الوثائق للحفظ التارٌخً. المرجع السابق .ص.  أشرف،  محمد  
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وىذا العمر تكون الوثائق األرشيفية فيو معدة الستخدام الجميور الذي العمر التاريخي:   3.2

يحتاجيا في البحث ومدتو أبدية وفيو تستقر الوثائق في دار الوثائق األرشيفية لمدول وقد يبدأ العمر 

إعداد الوثائق لمجميور بوقت طويل كما أن ىناك التاريخي لموثيقة من وقت الحكم عمييا وقد يسبق 

بعض الوثائق اإلدارية التي يمكن تقرير قيمتيا التاريخية منذ إنشاؤىا لما تحتويو من معمومات ذات 

 1فائدة مستقمة .

 أنواع األرشيف . 4

 حسب النشاط:  1.4

وفي كافة النواحي المتعمقة بتاريخ القطر  :ويضم كافة الوثائق  األرشيف التاريخي  - أ   

:السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية،الثقافية ،الفنية والعسكرية وغير ذلك وفي اآلونة األخيرة لم  

     تعد ىناك أىمية لألرشيف التاريخي فقد توزعت وثائقو عمى األصناف األخرى من األرشيفات .

التشريعية والقضائية وكذلك  ويضم وثائق وزارة العدل والمحاكم والييئات: ب_األرشيف القضائي

      القوانين واألنظمة والمحاكم الخاصة وما يتصل برجال القانون والقضاة وما إلى ذلك .

يمكن إن يضم كافة الوثائق التي تتصل بالحركة الثقافية في البمد  ج_أرشيف اآلداب والفنون :

البارزة في ميادين الثقافة والشعر ونشاط الجمعيات والمؤسسات األدبية والثقافية ووثائق الشخصيات 

واألدب والصحافة األدبية .أما األرشيف الفني فيحتوي عمى وثائق المؤسسات والدوائر والجمعيات 
                                                           

 .  96أشرف، محمد الشرٌف. األرشٌف الوسٌط ودوره فً تقٌٌم واختٌار الوثائق للحفظ التارٌخً. المرجع السابق. ص.    1
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والنوادي الفنية وتشمل النشاطات الفنية كفنون السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفنون التشكيمية 

األرشيف الذي يضم فنون العمارة واليندسة والبناء  كالرسم والنحت وغير ذلك ىذا باإلضافة إلى

                                                                        وما إلى ذلك.

ويضم وثائق األحزاب والجمعيات والييئات السياسية والوثائق الشخصية  د_األرشيف السياسي:

م المعاىدات واالتفاقيات المعقودة مع الدول لمبارزين في النشاطات السياسية ويمكن أن يض

                                     األجنبية ومحاضر االجتماعات السياسية الميمة.

ويضم وثائق الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بأنواعيا والجامعات  و_األرشيف اإلداري:

ح التي مارست أو تمارس مختمف األعمال والمعاىد والييئات المختمفة وكذلك الشركات والمصال

ويضم وثائق وزارة الدفاع والطيران والبحرية والحروب واالختراعات الحربية  ه_األرشيف العسكري:

واألسمحة بأنواعيا و التحصينات واألسرار العسكرية ووثائق المحاكم العسكرية وغير ذلك مما يدخل 

العسكرية بقيت تحت إشراف السمطات العسكرية في المجال  ومن المالحظ أن اغمب األرشيفات 

 لما تحتويو من أسرار.

ويضم وثائق وزارة األوقاف والمساجد والكنائس  ي_ أرشيف المؤسسات والهيئات الدينية : 

                                         1    والجمعيات والمدارس الدينية وفتاوى عمماء الدين .

 
                                                           

1
مٌدان األرشٌف بٌن التكوٌن وممارسة المهنة. مذكرة ماجستٌر فً علم المكتبات. بودوٌرة،  طاهر. تثمٌن رأس المال البشري فً    

 . 63ص.  9009قسنطٌنة : جامعة منتوري، 
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ويضم الوثائق السرية التي تتصل بسالمة وامن الدولة وسياستيا وغالبا ما  ن_األرشيف السري:

يكون ىذا األرشيف تحت إشراف شخصية كبيرة مسؤولة ويرتبط أما برئاسة الجميورية أو مجمس 

                                                                   الوزراء أو وزارة الداخمية .

ويضم خرائط الدولة واألطالس الخاصة بأراضييا ومقاطعاتيا ومالو  ائط واألطالس :م_أرشيف الخر 

                                  عالقة بالقطر من أمور سياسية واقتصادية وجغرافية وغيرىا .

 ويضم األختام القديمة والحديثة والشعارات والرموز واألعالم ل_ أرشيف األختام والشعارات والنقود:

 1والنقود بأنواعيا الورقية والمعدنية .

 حسب المصدر:  2.3.1

يتكون األرشيف العمومي من الوثائق التاريخية ومن الوثائق التي تنتجيا أو   أ_األرشيف العام :   

تستمميا ىيئات الحزب والدولة والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات العمومية وتدفع وجوبا 

 الوثائق التي تحتوي عمى فائدة أرشيفية لممؤسسة المكمفة باألرشيف الوطني 

لوثائق التي يحوزىا األشخاص والعائالت أو المؤسسات ويتكون من ا  ب_األرشيف الخاص:

 والمنظمات غير الحكومية .

ويكون لكل مالك أو حائز لألرشيف الذي يضعو بإرادتو بصفة مؤقتة أو نيائية لدى المؤسسة 

 المكمفة باألرشيف الوطني الحق في اخذ نسخة مجانا أثناء اإليداع واإلطالع عميو بحرية.
                                                           

1
 . 63لمرجع السابق .ص. ابودوٌرة،  طاهر. تثمٌن رأس المال البشري فً مٌدان األرشٌف بٌن التكوٌن وممارسة المهنة.   
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لقد بدا اإلنسان منذ القدم بتدوين المعمومات الناتجة عن نشاط   الوعاء :حسب شكل   3.3.1

معين فقد بدا مثال العراقيون القدامى منذ فجر التاريخ باستعمال الطين لمكتابة وذلك في شكل 

لوحات طينية كما استخدم المصريون الحجر وورق البردي واألخشاب والمعادن كما استخدم العرب 

 عرفوا الخرائط كوثائق لكشف المناطق باإلضافة إلى المخطوطات .الرق )الجمود( و 

* المخطوطات :إن كممة مخطوطة مشتقة من الفعل خط ، يخط أي يكتب أو صور المفظ 

بحروف ىجائية أو ىو كتاب يخط لتمييزه عن الخطاب أو أي وثيقة أخرى كتبت بخط اليد خاصة 

                                                          1 .تمك الكتب التي كتبت قبل عصر الطباعة

*األرشيف الورقي: ويشمل جميع النصوص والموضوعات المنقوشة والمكتوبة والتي دونت ألىداف 

متنوعة ولم يكن تدوينيا بغرض نشرىا كما يضم الوثائق المطبوعة بشتى أنواعيا الرسمية منيا من 

                                                           2.معاىدات وقوانين ومراسيم وغيرىا 

* األرشيف االلكتروني : وىو سمسمة من الرموز المسجمة عمى أوعية الكترونية وىو الوحدة 

األساسية لممعمومات االلكترونية مما يستمزم المجوء إلى وسائل تكنولوجية لقراءتيا واالستفادة 

الورقية التي تحتوي عمى معمومات قابمة لالستغالل فورا ودون  منيافيي تختمف عن الوثائق

 3.تجييزات خاصة بذلك 

                                                           
 . 103.ص.  6899. الرٌاض : دار المرٌخ ، لمصطلحات المكتبات والمعلوماتعً . المعجم الموسوالشامً، أحمد 1

 
2
 . 909. ص. 6888. الرٌاض: مؤسسة أعمال الموسوعة، 99شرٌفات، محمد. الموسوعة العربٌة العالمٌة. مج 
3
 .606. ص. 9003شرقً، فتٌحة. دور األرشٌفً فً حفظ ومعالجة األرشٌف اإللكترونً . مجلة المكتبات والمعلومات.    
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ويتميز ىذا النوع من الوثائق بالسرعة في االستغالل والنسخ والتعديل والتبادل كما تقضي عمى  

المشكل غير المكاني نتيجة لطاقة االستيعاب اليائمة ليا إال أنيا وبحكم سيولة التعديل تفقد 

التيا األولى وكذلك تتميز بالصعوبة أو التعقيد بالنسبة لموصف األرشيفي كما ال تتميز بعضيا أص

بالسرعة في طل عدم وجود نظام صارم لإلطالع عمييا وىي أنواع كاألقراص الضوئية والبريد 

 1االلكتروني وممفات معالجة النصوص .

                                                                            تاريخ األرشيف   . 4

                                                                   في العصور القديمة:  1.4

يمكن القول بصفة عامة إن األرشيفات كانت موجودة ومعروفة في حضارات الشرق القديم وكذلك 

عند اإلغريق والرومان فمن المعروف تاريخيا إن بالد ما بين النيرين كانت الموطن األول لمكتابة 

من في النصف الثاني   pictographicوالتدوين فقد اخترع العراقيون القدامى الكتابة الصورية 

ق.م ودونوا عمى الطين واألحجار معارفيم وعموميم ومن العراق  6022عصر الوركاء حوالي

                   أخذت الكممة المكتوبة طريقيا إلى الشيوع واالستعمال في بقية أرجاء الشرق القديم .

كان ذلك في وكانت المواد األرشيفية وكذلك المواد المكتبية غالبا ما تحفظ في مكان واحد سواء 

المعابد أم القصور أو غيرىا وفي األزمنة القديمة لم تتميز الحضارات األولى ما بين الكتب 

والوثائق وبكممة أخرى لم يفرقوا ما بين المصادر وما بين أنماط وأساليب التوثيق فقدماء السومريين 

                                                           
1
 .9خاص بتسٌٌر الوثائق األرشٌفٌة. ص.  6886فبراٌر  9المؤرخ فً  3المنشور رقم    
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كانوا يخمطون ما بين  واألكاديين والبابميين واآلشوريين والحيثيين والمصريين وألسباب إدارية

األرشيفات والمكتبات وعمى ىذا ألساس فان المستودعات التي كانت تزخر بأصناف التي المواد 

األرشيفية التي كشفت عنيا التنقيبات األثرية في القرن الماضي في مدن العراق القديمة ، اعتبرىا 

عمى نوى بينما واقع الحال يدل مكتبة آشور بنيبال في نياآلثار والمؤرخون خزائن كتب مثل عمماء 

عكس ذلك فان المستودعات اقرب ما تكون إلى األرشيفات بداللة المواد األرشيفية التي تؤلف 

 المدن الجزء األكبر من محتوياتيا وموجوداتيا فيي ليست مكتبات بل خزائن لموثائق كأرشيفات

ار)أبوالحبة(،بابل،كيش،تمو،الوركاء،تل العراقية القديمة في : نفر، درييم ، نينوى، ادن ) بسماية(،سب

 الحرمل )شادبو(،اشور و نوزى وغيرىا من خزائن الكتب القديمة في العراق 

 في العهد اإلغريقي : .2.4  

ليس ىناك دليل عمى وجود أرشيفات عند اإلغريق القدامى فالكممة اإلغريقية ببميوتيكة كانت عبارة 

 ARCHIVALعن مستودعات لحفظ الممتمكات والمواد التي نسمييا اليوم بالمواد االرشيفية 

MATERIAL   . إن األرشيفات المنظمة الوحيدة التي كانت تحفظ فييا أصول القوانين كان

ق.م ولم يمض قرن عمى ذلك حيث تم  932لقائد والسياسي األثيني ايفيالطس في حدود أسسيا ا

لسجالت األثينية وحصرىا في مكان واحد في المعبد المخصص لمعبادة أم اتوحيد جميع مخازن 

     METROON   1اآللية الذي يعرف بالميترون 

                                                           
1
 .9 .سالم عبود ؛ مالك، سالم محجوب. األرشٌف: تارٌخه ، أصنافه ، إدارته. المرجع السابق  .صاأللوسً،  
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: طبيعة مضمونة من جية وقدسيتو إن اختيار الصرح المقدس أي المعبد مكانا لمحفظ وفر ميزتين 

م والى  70من جية أخرى إما التمييز بين المواد األرشيفية والمواد المكتبية فيعود زمنو إلى القرن 

كانت القوانين تحفظ في الميترون والقرارات والمراسيم والتقارير ؛ و التطورات الحاصمة في الطباعة 

ومجمس العموم وقرارات المحاكم  SENATEالخاصة باالجتماعات تحفظ في مجمس الشيوخ 

 HIGHERالجنائية والقيود المالية ونسخ القرارات كانت تؤخذ من الييئة القضائية العميا لمدولة 

MAGISTRATE  أما الوثائق ذات الصفة الشخصية االستثنائية فقد كانت تحفظ في مكان

                                                                                مخصص ليا .

                                                                      في العهد الروماني  .3.4

إن ما يتوفر لدينا من الممارسات واألعمال األرشيفية في العيد الروماني أكثر مما كان عند 

صور القديمة تحفظ في بيت الممك ) البالط( اإلغريق وأوضح فقد كانت الوثائق والسجالت في الع

ق.م وألسباب أمنية تم نقل تمك الوثائق والسجالت إلى  0ثم في بيوت القناصل وبحمول القرن 

  aerariumكان األرشيف الرئيسي قد أسسو السياسي الروماني الشيير ايراريوم  المباني العامة .

وىو الو الزراعة عند الرومان وفي ىذا الموضع كانت  saturnاو الخزانة داخل معبد اإللو زحل 

تحفظ القوانين والمراسيم وأنظمة مجمس الشيوخ ومستندات المقاطعات العائدة إلى الشيوخ أما 

 1.الوثائق الدولية أي التي ليا صمة بالدول األجنبية فكانت تحفظ في مبنى الكابيتول 

                                                           
1
 .60إدارته. المرجع السابق . ص.  األلوسً، سالم عبود ؛ مالك، سالم محجوب. األرشٌف: تارٌخه، أصنافه،  
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يد الجميورية وتحت إدارة مختمف الموظفين كان ىناك عدد من األرشيفات في روما حنى في ع

ومسؤولياتيم أما في عيد اإلمبراطورية فقد تم إنشاء دار تعرف بدار الوثائق القيصرية أو أرشيف 

اإلمبراطور الذي كانت تودع فيو ليس جميع األوراق الشخصية العائدة لمممتمكات اإلمبراطورية 

أما أرشيفات المقاطعات فقد كانت تضم ؛ ةفحسب بل وكافة المستمسكات والمستندات الرسمي

حصاء  إضافة إلى الوثائق االعتيادية جميع الوثائق والمستمسكات والمستندات الخاصة باألراضي وا 

النفوس والتعيدات والوالدات  كما كان يقوم في كل معسكر من المعسكرات الرومانية أرشيف 

 لكل معيد أرشيف خاص بو .عسكري وكذلك بالنسبة إلى المعاىد الدينية حيث كان 

 في العصور الوسطى .4.4

إن األسموب القديم في حفظ الوثائق والمواد الميمة األخرى في المعابد نراه يتكرر في العصور 

الوسطى عندما كانت السجالت التابعة لمسمطات المدنية تحفظ في األديرة .وقديما حفظ األباطرة 

 وتنوعت صور الوسطى تعددت السمطاتأما خالل العالرومان قراراتيم في قصورىم ومعابدىم 

 1فكان لكل ناحية ذات سمطة أرشيفيا الخاص بيا اإلقطاع وساداالمتيازات 

 

 

                                                           
1
 . 69األلوسً، سالم عبود ؛ مالك، سالم محجوب. األرشٌف : تارٌخه، أصنافه، إدارته. المرجع السابق . ص.   
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وفي البمدان العربية تؤلف أرشيفات األساقفة و الباباوات في األديرة والكنائس المسيحية جسرا يربط 

األرشيفي في الدولة  استمرار ممارسة العملاألزمنة القديمة بالعصور الوسطى وذلك من خالل 

    البيزنطية حيث كانت األحوال تتميز بشيء من االستقرار في التنظيمات األرشيفية الرومانية. 

بينما نرى الحالة عكس ذلك في أنحاء اإلمبراطورية الرومانية الغربية حيث كان بالط الحكام ينتقل 

تحيال ويمكن القول انو كان لمموك أروبا نوعان من من مكان آلخر مما جعل التنظيم أمرا مس

          م. 70األرشيفات : األرشيف الثابت واألرشيف المتنقل وكانت موجودة منذ القرن 

واألرشيف المتنقل معرضا دائما إلى األخطار وىو بطبيعة الحال محدود بسبب اقتصاره عمى الحد 

م فقد 7779ا التاريخ أن فيميب أغسطس ممك فرنسا األدنى من الوثائق الحيوية و الميمة ويحدثن

كثيرا من وثائقو في حروبو مع ريكاردوس ريتشارد قمب األسد وكان ذلك حافزا ألعوانو أن ينسخوا 

كل ما يمكن نسخو من وثائق وعقود وأودعوا ىذا كمو في صناديق وحفظوىا في دار خاصة 

م إلى  7012-7079ي عيد لويس التاسع بالوثائق الذي كان مقرىا ) الموفر( ثم نقل ذلك ف

saint chapelle du paris   انو كان مستودعا لموثائق التي تثبت حقوق الممك وىذا ما قالو

شارل الخامس ) انو يعتز بكنزه ىذا أكثر من اعتزازه بكنوزه التي يحتفظ بيا ففي ىذا الكنز يحتفظ 

 1بامتيازاتو و بو يحفظ حقوق التاج .

 

 
                                                           

 . 69األلوسً، سالم عبود ؛ مالك، سالم محجوب. األرشٌف : تارٌخه، أصنافه، إدارته. المرجع السابق . ص.  1
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                                                                    في العصر الحديث .5.4

وفي عصر النيضة انتشرت مراكز ودور األرشيف في اروبا خاصة بعد نجاح الثورة الفرنسية 

 7172فأنشأت دار األرشيف وأخذت بتجميع األرشيفات في مركز واحد فأسست األرشيف القومي 

 ا المركز من أىم مراكز الدراسات التاريخية ومصدرا نفيسا لمبحوث العممية .حيث أصبح ىذ

فقد تجاوز معنى ومدلول األبحاث العممية حيث أصبح تطورىا يعتمد  0أما بعد الحرب العالمية 

                                   عمى الوثائق ويرجع ذلك الىتمام الدولة باألرشيف القومي .

( بدأت بعض الدول تولي اىتماميا بمراكز األرشيف القومية والوطنية 02لقرن الحالي )ومع بداية ا

حيث بدأت تحفظ فييا التاريخ القومي والعموم اإلنسانية واألعمال اإلدارية في دواوين الوزارات و 

المؤسسات والدوائر الحكومية فقامت بعض الدول بوضع األنظمة الدقيقة وأخذت بمتابعة الوثيقة 

نذ النشأة والتكوين األولي وصوال بيا إلى اإلدارة ، فاألعمال التي أدتيا وانتياء بالمركز أو دار م

 األرشيف الوطنية والقومية . 

                                                                   في الجزائر :  6.4

 1ثالثة حقب زمنية متعاقبة ومتتالية وىي : يقسم الخبراء تاريخ الوثائق األرشيفية في الجزائر إلى

 

 
                                                           

1
 . 916 .. ص 6896الفنٌة للمعلومات. عمان : منشورات جمعٌة المكتبات األردنٌة ،  هانً. المعالجةالعمد،  
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           ( :1331_ 1526)  11إلى القرن  16أرشيف العهد العثماني من القرن .1.6.4

من الممكن أن تكون ىناك وثائق أرشيفية سابقة لمعيد العثماني تعود إلى الدولة الزيانية عمى وجو 

إلى ذلك المؤرخون عند الحديث عن المسح  الخصوص وقد تعود إلى الدولة الموحدية كما يشير

الترابي الذي أقامو عبد المومن بن عمي غير أن ما وصمنا فعال ىي الوثائق األرشيفية التاريخية 

 7022ويدل عمى تمك الوثائق الموروثة من العمد العثماني فقط والتي قامت فرنسا بسمبيا ) 

تالف القسم ال كبير منيا عند بداية االحتالل كما تشير صندوق حسب تقدير األرشيف الوطني وا 

                                                             إلى ذلك المصادر الفرنسية نفسيا .

يعتبر أرشيف العيد العثماني من األرصدة الثمينة التي يزخر بيا األرشيف الوطني لبالده بعدما 

ستقالل عمى فترات متباينة وتختمف طبيعة الوثائق أرجعتو فرنسا إلى الجزائر في سنوات اال

 العثمانية في الجزائر باختالف األنشطة التي كانت تمارسيا اإلدارة آنذاك كوثائق بيت المال ، 

المحاكم الشرعية ، بيت البايمك ، المراسالت و المعاىدات وغيرىا من الوثائق من داخل ومن خارج 

م ييتم بتسجيل المواليد وليذا لم تخصص سجالت في ىذا الجزائر و بما أن المجتمع بسيط فم

 1الشأن

 

 

                                                           
1
 . 916هانً. المعالجة الفنٌة للمعلومات. المرجع السابق. ص. العمد،   
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وىو أرشيف اإلدارة االستعمارية فقد عرف إنتاج األرشيف في عهد االحتالل الفرنسي :  .2.6.4

الوثائق اإلدارية الفرنسية في الجزائر ارتفاعا كبيرا كما ونوعا الزال يجمب عدد من الباحثين في 

باستمرار كما تشير إلى ذلك سجالت قاعة المطالعة بمركز  7730إلى  7362تاريخ الجزائر 

أرشيف ما وراء البحار بفرنسا ويضم أرشيف المستعمرات الفرنسية حيث يشكل األرشيف الجزائري 

الجزء األكبر منو والذي تم تحميمو قبيل االستقالل الوطني إلى األراضي الفرنسية بحجة التصوير 

في األعراف الدولية التي يحكميا القانون الدولي العام مبدأ تداول الدول المصغر وىذا العمل ينا

السميمة ويقدر خبراء األرشيف الوطني الجزائري حجم األرشيف  .وكذلك مبادئ الممارسة األرشيفية

 طن (  322ألف عمبة ) 022الذي تم تحويمو إلى 

عب الجزائري  من خالل وىو األرشيف الذي كتبو الش: 1162الفترة ما بعد عام  .3.6.4

الحركات الجزائرية وتعتبر وثائق الحركة الوطنية السياسية ، االجتماعية ، الثقافية ، الرياضية 

(  كبيان أول نوفمبر ودساتير الجزائر المختمفة  7733_ 7790وبخاصة وثائق الثورة التحريرية )

يفتخر بو الشعب الجزائري والذي  ومحاضر االجتماع بطرابمس ووثائق الحكومة المؤقتة إرثا ثقافيا

الوطني ويحتفظ ىذا المركز بأرشيف اإلدارة المركزية  بمركز األرشيفيمكن اإلطالع عميو 

غير الحكومية كما تحتفظ مصالح األرشيف  الوطنية والجمعيات واألرشيف الخاص بالشخصيات

 1 .لمواليات بأرصدة تاريخية ىامة تشيد عمى النمو بالجزائر

                                                           
 . 13كرٌكة،  سهام. التنظٌم و المعالجة الفنٌة للوثائق و الوصف األرشٌفً فً األرشٌف الوطنً. المرجع السابق. ص.  6 
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                                                                    خصائص األرشيف   .5

تعتبر الوثائق األرشيفية جزءا من اإلدارة باعتبارىا مؤدية لنشاطيا وعمميا سواء  عدم التجزئة :

كانت عامة أو خاصة وذلك الن األرشيف ىو بحد ذاتو األوراق التي كتبت أو استعممت أثناء 

                                                                 إجراء إداري أو تنفيذ القرارات.

تحفظ الوثائق لقيمة معموماتيا وتبقى تحت وصاية شخص أو أشخاص مسئولين عن ذلك  الصحة:

   . اإلجراء ، ىذا افتراض منطقي ألنو ىو الذي يميز بين الوثيقة األرشيفية وغير األرشيفية

نما مجموعة من التراكمات الطبيعية  الطبيعة: األرشيف ليس بوثائق جمعت بطريقة غير منظمة وا 

 لموثائق واإلنتاج الدائم لإلدارات إلتمام أغراض فعمية وانجاز نشاطات مابين المؤسسات واإلدارات .

لألرشيف عالقات وثيقة مع األرشيفات األخرى نتيجة لمتراكمات داخل وخارج  العالقات المتبادلة :

                                                                     المجموعات لحفظيا .

ويمكن القول بأن لألرشيف تاريخ عتيق الذي يمكن من أن يظير لو أصناف وخصائص تشيد 

لمؤسسات حتى يستفيد األفراد من الوثائق المخزنة داخل مصالح عمى أىميتو داخل مختمف ا

 1األرشيف .

 

                                                           
1
 61محمد. مقدمة فً تارٌخ األرشٌف ووحداته.  المرجع السابق. ص.  إبراهٌم السٌد،  
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الوثائق األرشيفية فريدة من نوعيا ال يمكن أن توجد مكررة في اإلدارات والدول األخرى  الندرة:

وعمى ىذا األساس تبقى الوثيقة دليال يميز الجية المنتجة ليا وتحمل أفكارا ونشاطات وتوقيعيا 

الوثائق المطبوعة ال يمكن أن توجد الوثائق األرشيفية في مناطق مختمفة بنفس  الرسمي عكس

الشكل وبنفس المحتوى وبإعداد كبيرة فنجد فقط النسخ التي أنتجتيا اإلدارة خالل قيا ميا بنشاطيا 

                                    عمما أن لكل ىيئة خصائصيا واختصاصاتيا والمجال الذي تغطيو .

إن كل وثيقة أرشيفية مرتبطة بأخرى بروابط طبيعية مييكمة فالرصيد األرشيفي ال يمكن  الترابط :

تشتيتو والوثيقة األرشيفية منفردة ال تعني شيئا لذلك ويجب العمل عمى وضعيا في إطارىا الصحيح 

ة عمى ترتيبيا الكامل وعمى اإلداري أو األرشيفي أن يحافظ عمى تتابع الوثائق األرشيفية والمحافظ

دون اإلخالل بتماسكيا ، كما تمتاز المعمومة األرشيفية باألصالة ألنيا غير منشورة إال في شروط 

                                                                                    معينة .

بثالث مراحل أساسية وفي كل  تتمثل صفة القدم في األرشيف بكون الوثيقة األرشيفية تمر القدم :

 1مرحمة تكتسب قيمة معينة حيث تتراوح بين القيمة اإلدارية والعممية أو التاريخية .

 

 

                                                           
1
 . 11دلهوم،  إنتصار. تسٌٌر األرشٌف فً المؤسسات واإلدارات العمومٌة. المرجع السابق. ص.   
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دارية حيث يمكن استخدامو لعدة  القيمة: يتميز األرشيف باعتباره يحتوي عمى قيمة عممية وا 

اجل الدفاع عن حق  أغراض مختمفة كان يمكن االعتماد عميو في انجاز البحوث العممية أو من

معين أو إثباتو عمى خالف الوثائق التي ال تمتمك أي قيمة ألنيا ال تحفظ بل تحذف مباشرة بعد 

إثبات ذلك عامل الوالية القانونية : تكتسب المجموعة األرشيفية األىمية من خالل عممية الحفظ 

يو عبارة عن وحدة إدارية باعتبار أن الوثائق يجب أن تحفظ في مقررات حسب ما يحدده القانون ف

 مسئولة عن ميام حفظ في كل جياز حكومي مثل البمدية ، الوالية والوزارة .....الخ

تعتبر الخاصية األساسية في عمم األرشفة وخاصة لمفيوم الرصيد أو بالمعنى  خاصية العضوية :

في سائر مصادر  المجازي ليا حركة الماء عند السميان ألنيا ال تقتني من السوق كما ىو الحال

نما تصدر نتيجة لنشاط الييئة أو  المعمومات األخرى كالكتب والدوريات ومواد السمعية البصرية وا 

اإلدارة التي تنشئيا أو تتمقاىا من إدارات أخرى لصالت فيما بينيا وتحتفظ بيا لمرجوع إلييا عند 

ىيئة ال يمكن أن يستقل بذاتو الحاجة وىكذا فان الوثائق التي تشكل أرشيف أي مؤسسة ، إدارة أو 

نما يكون وحدة متكاممة مع سائر إدارات الييئة التابعة ليا وليا أىمية وخطورة  أو يأتي قائما بذاتو وا 

 1خاصة .

 

                                                           
1
 . 11دلهوم،  إنتصار. تسٌٌر األرشٌف فً المؤسسات واإلدارات العمومٌة. المرجع السابق. ص.   
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: يرجع الفضل إلى اكتشاف ىذه الخاصية إلى  تكون الرصيد األرشيفي ) مبدأ احترام الرصيد (

حيث سجل خطوة أساسية في تاريخ  7397سنة NATALIS DE AILLYالمؤرخ الفرنسي 

 79ووزع في تاريخ  DUCHATELاألرشيف حيث قام بإعداد منشور ممضى من طرف الوزير 

ويتضمن مفيوم الرصيد األرشيفي بمعناىا : تجميع الوثائق عمى شكل رصيد يعني  7397افريل 

 ......(تجميع الوثائق المنتجة من نفس المنتج ) ىيئة ، مؤسسة ، عائمة فرد

يعتبر و إن المبدأ األساسي في عمم األرشفة يعتمد عمى المفيوم األساسي لمرصيد األرشيفي 

 1األرشيف بمثابة وحدة اقتصادية منتجة من عناصر اإلنتاج 

                                                                األرشيفية   الوثيقة المبحث الثاني : 

                                                                            تعريف الوثيقة .1

تعرف الوثيقة عمى أنيا أي شكل من أشكال المعمومات المسجمة سواء في قالب كتابي مكون من 

حروف أو أرقام أو رموز أو مصور أو مسموع واالتجاه في الوقت الحالي إلى اعتبار جميع 

ى إلويات المكتبة ومركز التوثيق كوثائق ويقصد بالوثيقة أي نوع من السجالت دون النظر محت

بياناتيا أو شكميا ال سواء كانت عمى ورق أو فيمم أو أي مادة أخرى والنتيجة أن لفظ الوثيقة 

 2يستخدم عندما تعني في الواقع كتابا أو وسيمة تسجيل أخرى .

                                                           
1
 . 39ص.  .9009. قسنطٌنة، أطروحة دكتوراه فً علم المكتباتحافظً، زهٌر. األنظمة اآللٌة ودورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة.   

 
 
2
 . 393. ص.  9006كتبة األكادٌمٌة، الشامً، محمد ؛ حسب هللا، أحمد. الموسوعة العربٌة. القاهرة : الم  
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محرر صيغ في قالب أو شخص خاص مناسب لمظروف  كما تعرف أنيا عبارة عن مكتوب أو

والحال ويتضمن تصرف أو واقعة قانونية وعندئذ تكون الوثيقة ديبموماتيكية وقد تحفظ في األرشيف 

  1وربما ال تحفظ .

                                                      تعريف الوثيقة األرشيفية   .2

الوثائق المحفوظة لما بيا من معمومات سواء لالستعمال اإلداري أو الوثيقة األرشيفية ىي 

                   االستعمال في البحث التاريخي عندما تصبح غير جارية ويكون ليا قيمة دائمة

الوثيقة األرشيفية كما ذىب شمنبرج ىي مصطمح شامل يستعمل مرادفا لمصطمح المواد التي و 

لمستعممة بشكل مألوف لمداللة عمى المواد ذات الصمة والوثائق التاريخية تتضمن المواد األرشيفية ا

   ا أنيا الوثائق بغض النظر عن شكميا المادي وخصائصيا التي تحتوي  bosnerويرى بوسنر  

           2عمى معمومات ويتضمن مصطمح الوثائق الكتابات والمواد المطبوعة والسجالت الصوتية. 

األرشيفية بأنيا الوثائق الرسمية وغير الرسمية المحفوظة في مراكز حفظ الوثائق  كما تعرف الوثيقة

والتي كانت في يوميا تحمل معمومات تاريخية وقانونية تمثل أساس المعامالت بين األفراد 

، تدوين التاريخ والكشف عن الحقائقوالمؤسسات والدول وتعتبر الوثيقة مصدرا ميما من مصادر 

 سمى مراكز التوثيق خزائن لمتاريخ ومجمعات الخبرة ومرجع الذاكرة .وليذا السبب ت

                                                           
 . 6 .. صالمرجع السابق .مقدمة فً تارٌخ األرشٌف ووحداته .حمدمإبراهٌم السٌد،   1

 
 . 1 .. صالمكتبات و المعلومات. المرجع السابق. مجلة ها فً دعم وتطوٌر األرشٌف الوطنً. التشرٌعات ودوربودوشة، احمد  2

 



 الفصل  الثاني :                                            األرشيف و الوثيقة األرشيفية 
 

 

55 

وقد عرفيا دورز لوز أنيا: قاعدة المعرفة المثبتة عمى مادة ويمكن استعماليا لإلطالع ولإلشارة 

لمدراسة واألمثمة ىي المخطوطات والمطبوعات واألشكال المرسومة أو المصورة أو المواد المجمعة 

موثقين  أنيا كل مدون يعطييا صورة أو جزء من الصورة لممجتمع البشري وكل وقد عرفيا احد ال

 ما يحفظ في زمان ومكان معين .

تختمف بنية الوثيقة االلكترونية اختالفا جذريا عن بنية الوثيقة الورقية ذلك أن مضمون 

ة الوثيقة التقميدية يسجل عمى وسط ورقي في اغمب األحيان ويستخدم الموثق رموز معين

لمداللة عمى مضمون الوثيقة كاألحرف األبجدية ، الصور ورموز أخرى مما يسمح بقراءة 

الوثيقة مباشرة دون وسيط ف يحين أن مضمون الوثيقة االلكترونية يتم تسجيمو برموز 

دون وسيط والبد من الكترونية ) األرقام الثنائية ( ولذلك ال يمكن قراءة الوثيقة االلكترونية 

 1عمى شاشة الحاسوب كي يتمكن اإلنسان من قراءتيا ظيارهإل فك ترميزىا

 

 

 

                                                           
1
 11.ص.  9009المكتبات. قسنطٌنة، مراد، كرٌم. مجتمع المعلومات وأثره فً المكتبات الجامعٌة. أطروحة دكتوراه فً علم   
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ولكنو من وجية  وىذا الفرق ىو احد الفروق الجوىرية بين الشكمين الورقي و االلكتروني . 

األرشيف ليس ىو الفرق األىم فالمشكمة الكبيرة ىنا تتجمى في الصمة بين مضمون  ظرن

رتبطة بصورة مطمقة بوسط التخزين الوثيقة ووسط التخزين ذلك أن الوثيقة الورقية تكون م

وال يمكن لمضمونيا أن يكون منفصال عن ىذا الوسط بينما يسجل مضمون الوثيقة  الورق ك

ضوئي أو شريط  ني محدد) قرص صمب أو مرن أو قرصكترو االلكترونية عمى وسط ال

مقيد بالوسط الذي تم تسجيمو عميو ألول مرة فيو يستطيع أن ينتقل  رولكنو غي (مغناطيسي

 1أخرىمن أداة تخزين الكترونية إلى أداة 

                                                            أنواع الوثائق األرشيفية    .3

     تشمل كل الوثائق الصادرة عن األجيزة الحكومية ذات الصفة التشريعية الوثائق الرسمية : -

األوامر والمراسيم والقرارات والمعاىدات واالتفاقيات إلى جانب الموائح وتسمى  التنظيمية مثل : -

                                                                          الوثائق العامة .

تتمثل ىذه الوثائق في تمك التي أنتجيا األفراد والجماعات ) الييئات  الوثائق شبه الرسمية: -

والمنظمات واالتحادات ( وجاء اكتسابيا بصفة شبو رسمية الن ىذه الجماعات أو الييئات تأخذ 

 من الجيات الحكومية لممارسة نشاطيا وتعرف أيضا بالوثائق الخاصة .الموافقة 

                                                           
 

1
 . 11مراد، كرٌم. مجتمع المعلومات وأثره فً المكتبات الجامعٌة. المرجع السابق. ص.   
 



 الفصل  الثاني :                                            األرشيف و الوثيقة األرشيفية 
 

 

57 

وقد قسم شمنبرج الوثائق األرشيفية إلى ثالث فئات أو ثالث تقسيمات كبيرة ىي : الوثائق النصية ، 

                                 وثائق الرسومات ، الخرائط و الوثائق المصورة وىي بالتفصيل : 

 ويوجد ليا نمطين : نمط عام ونمط خاص النصية المخطوطة :أ_ الوثائق 

                                      _ النمط العام ويتكون من الوثائق واألوراق والمخطوطات .

                                     _ النمط الخاص ويشمل عمى الخطابات والتقارير واليوميات .

                                        وتنقسم أيضا إلى نمط عام وخاص  والخرائطب_ وثائق الرسومات 

                               _ النمط العام وىو الخرائط والرسومات البيانية واألشكال اليندسية وما شابو ذلك .

ة وأنواع أخرى من _ النمط الخاص وىي متعددة منيا الخرائط المساحية والجيولوجية والطبوغرافي

                        الخرائط منيا : الييدروليكية والمالحة الجوية وأنواع أخرى من الرسومات البيانية.

                         وتتكون كذلك من نمطين نمط عام ونمط خاص  ج_ الوثائق التصويرية

 فنية والصور الفنية الصحفية ال _ النمط العام ويتضمن الصور الفوتوغرافية وأصول الصور

عمى الحجر ت نحوال ، الرسوماتالحجرية  المصورة ، الطباعةمط الخاص ويتضمن الطباعة _الن

 1والحفر عمى المعدن ؛ وقد أقيمت األنواع في ىذه الطبقة عمى أساس طريقة اإلنتاج .

 

 
                                                           

1
 . 66محمد. مقدمة فً تارٌخ األرشٌف ووحداته. المرجع السابق. ص. إبراهٌم السٌد،   
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                                               أهمية وقيمة الوثائق األرشيفية  . 4

ير ىذه القيمة من خالل االستفادة منيا مسبقا ليذا يمكن تقسيم ىذه القيمة إلى قسمين رئيسين ظوت

                                                                                     ىما : 

ذه القيمة من أىمية الوثائق المنجزة منذ إنشاءىا في التسيير قيمة عممية : يمكن تفسير ى -أ

                          اإلداري والجاري لشؤون الييئات واإلدارات المختمفة سواء كانت عمومية أو خاصة .

قيمة إثبات :تسجل الوثائق األرشيفية آثار مختمفة األنشطة ألي شخص طبيعي أو معنوي  -ب

عمييا يعد ضروريا إلعادة التشكيل الصحيح الممكن لمسا ىذه األنشطة وىذه القيمة وليذا فاالرتكاز 

                                         المفضمة كونيا تجعل من وثائق األرشيف المادة األولية لمبحث.  

                                                       وتبرز كذلك أىمية الوثائق في كونيا:

تمعب دورا ىاما في اتخاذ القرارات  -أرقى أنواع المصادر التاريخية التي يعتمد عمييا الباحثون  -

تثبت اليوية الشخصية لمفرد وتكسبو حقوقو في المجتمع كما أنيا تحمي حقوق الممكية  -السميمة

 1العامة والخاصة 

 

 

 

                                                           
1
 .918. ص. 6896جمعٌة المكتبات األردنٌة، مجموعة باحثٌن. المعالجة الفنٌة للمعلومات. عمان : منشورات   
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                                                                        تاريخ الوثيقة األرشيفية  

مما الشك فيو أن معموماتنا عن األرشيفات القديمة غير مكتممة كما ىو الحال في تاريخ األرشيفات 

القديمة في بالد الشرق األدنى وبحر ايجة وعمى الرغم من أن لدينا الكثير من المعمومات الممتازة 

الكميات العظيمة من الوثائق ونشأتيا والطريقة التي بيا حفظت ، فان الكثير من  حول

المستودعات األرشيفية لم تكتشف بعد .وعند إمعان النظر في التطور األرشيفي الغربي نجد انو 

ىناك أسباب وجيية لالعتقاد أن المحاكم األميرية لبالد الغرب تدين بتنظيميا األرشيفي واألساليب 

ية لسجالتيا لتراث مزدوج ، وىو المؤسسات الرومانية القديمة التي استمرت في تقاليد المحاكم الفن

الرومانية ، وفي ممارسات المحاكم العميا لمرق القديم التي وصمت ىذه المحاكم الغربية من خالل 

األخر اإلدارة الفاطمية لمصر وصقمية والتي بدورىا استوعبت الفارسي ، ففي الشرق في الجانب 

نجد أن الخبرة الفارسية قد تقرر بيا في حفظ الوثائق لإلدارة المالية لكل بالد الشرق األدنى حتى 

 وأما عن األنواع الرئيسة من الوثائق التي وجدت من الحضارات القديمة فيي : م . 73القرن 

o  قوانين األرض الزراعية 

o ة الماضية مثل الرقائق الوثائق التي تنشأ وتحفظ كدليل عمى اإلجراءات اإلداري

 1الممكية والفارسية أو دفاتر الموظفين الرسمية 

                                                           
. 0277ألرشيف والية تممسان. مذكرة ماجستير في عمم المكتبات. جامعة وىران، شعيب، الحاج. تسيير أرصدة مصالح الوالية   1

 . 797ص.
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o  الوثائق المالية والحسابية التي أنشأت لحاجة الحاكم أو المسئولين اآلخرين لإلدارة

وموارده مثل الوثائق االقتصادية لمقصور والمعابد في الشرق األدنى ة اإلقميمي

 .القديم

o  وثائق كبار المسئولين التي تثبت الدخل الذي يحصمون عميو من األراضي ووثائق

األرض التي تنشأ الممكية لمساحات من األرض ، وتجعل في أماكن النقل المنظم 

لممكيتيا من المالك الحائز والوثائق التي تنشأ لاللتزامات الضريبية من الممكية 

 العقارية 

 الوثيقة االلكترونية    .5

ن محاولة إيجاد تعريف لموثيقة االلكترونية يبدو صعبا لموىمة األولى عمى األقل عمى المستوى إ

التقني والمادي ، إال إن المتأمل في تعريفيا يستنتج أن الوثيقة االلكترونية باعتبارىا وسيمة إثبات 

حديث عن ما ىي إال شكل من إشكال الكتابة حيث ننتقل من الحديث عن الكتب الورقية إلى ال

الكتب االلكترونية و بالتالي يصبح تعريف الوثيقة االلكترونية ما ىو إلى تعريف لمفيوم الكتابة كل 

ذلك دون أن يكون لتطور المفيوم الشكمي لمكتب تأتي عمى مفيوم الوظيفي، وىي مجموعة 

  1.المعطيات المنظمة في جذاذات معموماتية غير ممموسة يمكن معالجتيا بواسطة الحاسوب 

                                                           
1
  «  master2 library information science. متاح على الخط ل الوثٌقة الرقمٌة. خصائص وأشكا .محً الدٌن ، حسانة  

.blog spot .  com»     : 9069افرٌل  91تارٌخ الدخول . 
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ومن المعموم أن المكتوب االلكتروني المسجل عمى الحاسوب نضير لممكتوب عمى الورق اذ يمكننا 

الفصل بين خصائص الوثيقة الكالسيكية أي تنظيميا ) المعطيات الخارجية ( مضمونيا 

 .المعمومات و بناؤىا وذلك يمكن من االستغالل المنفرد لكل خاصية 

إلى الوسائط التي تضم النصوص والصور والفيديوىات بعد إجراء يشير مصطمح الوثيقة الرقمية 

معالجة الكترونية ليا وتحتوي الوثيقة الرقمية عمى معمومات محفوظة في شكل بايت بمغة متعارف 

 .عمييا ومخزنة بشكل دائم عمى نوع معين من الوسائط ) قرص صمب وقرص مضغوط (

 ومن مميزاتيا : 

مع ودمج العناصر بطريقة مماثمة في الوثيقة الواحدة أيا كان نوع تسمح الوثيقة بجالمرونة : 

 .محتواىا فكل مطير لنا ىو دائما قابل لمتعديل 

تسمح الوثيقة الرقمية بالتطابق الكامل بين األصل والصورة وتكون المحاكاة الرقمية المحاكاة : 

ديدة مع االحتفاظ بالنص دائما قابمة لالسترجاع كما تسمح بتعديل وقص ودمج الوثائق بطرق ع

 1.األصمي دون تغيير 

 

                                                           
1
 خصائص وأشكال الوثٌقة الرقمٌة. المرجع السابق.  .محً الدٌن ، حسانة 
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تسمح الوثيقة الرقمية باالحتفاظ بالنص االلكتروني لمدة طويمة غير انو في إعادة نسخ البيانات :

الوقت المناسب البيانات المحفوظة عمى الوسائط االلكترونية عرضة لإللغاء سواء بسبب خطأ من 

الممغنط باإلضافة لذلك بسبب قصر عمر ىذا النوع  المستخدم أو بسبب تغيير في حالة القرص

من األقراص الممغنطة واالسطوانات المضغوطة أصبح ليس من السيل تحديد مدة بقاء المعمومات 

 المسجمة عمييم . 

 : لكترونية أحجام ، قياسات ( الوثيقة اإل أشكال ) 

الوثيقة ويمكن أن تتعمق ىي عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد المعطيات الموجودة في 

بالتخزين ، العرض ، المعالجة ، الطباعة أو نقل المعطيات أو المعمومات حول محتوى الوثيقة 

 وشكل المعطيات وترميزىا. 

 يمكن تجميع الوثائق الرقمية تحت أربعة أنواع :

 األشكال النصية 

 أشكال الرسوم 

 أشكال بنوك المعطيات 

 1األشكال السمعية البصرية 

                                                           
 خصائص وأشكال الوثٌقة الرقمٌة. المرجع السابق. .محً الدٌن ، حسانة 1
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 :أمثمة عن األشكال النصية 

 Word    : ىي وثيقة يتم خمقيا من خالل تطبيقات ميكروسوفت وورد ويندوز انو في الغالب

 .معالجة النص األكثر شيرة في العالم 

pdf  شكل تبادلي لو ممكية ولو برنامج يسمح بقراءتو وىو متوافر مجاني عمى شبكة االنترنت :

 .والجميع يمكنو الحصول عميو بغض النظر عن نوع الكمبيوتر أو النظام 

HTML  ب ، إنيا لغة تسمح بتحديد العناصر المختمفة لمصفحة والتي ال ي: إنيا صفحات الو

ال تسمح إال بتحديد النص والعناصر التالية ) و ما يشابو أو   EXPLORERنالحظيا من خالل 

 URL.1الصورة ، الصوت ....الخ ( إنيا مرتبطة من خالل عنوان 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 رقمٌة. المرجع السابقخصائص وأشكال الوثٌقة ال .محً الدٌن، حسانة 
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 خالصة 

نستنتج أن األرشيف ىو جزء من الموروث الثقافي العربي واحد مقومات اليوية الوطنية ألي دولة  

والمرجع الرسمي ليا ، والمحافظة عميو واجب مقدس و مسؤولية قومية تقع عمى عاتق كل الدول ، 

ل كما يحيط بكل الجوانب وال يستثني أي مصدر أو منتج أو حقبة زمنية وال يقصي أي وعاء حام

 لممعمومات .
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تأثير تكنولوجيا المعمومات عمى تسيير الوثائق 
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                                                                                  تمهيد 

تطبيق تكنولوجيا المعمومات في مجال األرشيف يتطمب القيام بدراسة وافية لما تحتاجو إن    

وتتطمبو من اجل تحقيق التدفق الحر لممعمومات وانجاز األىداف الموجودة والدوافع من وراء تطبيق 

بشكل تطبيقاتيا وتأثيراتيا عمى العاممين وكيفية تقديم الخدمات ، ىذه التكنولوجيا بمختمف أنواعيا

                                                                             .ايجابي

                                                           ماهية تكنولوجيا المعمومات : المبحث األول 

لجة  والتحميل و يعرفيا الحسينية بأنيا البيانات التي  خضعت لممعا مة:تعريف المعمو  -أ 

التفسير بيدف  استخراج المقارنات و المؤشرات  و العالقات  التي تربط الحقائق و األفكار و 

كما يعرفيا الموزي بأنيا كل األشكال و مصادر المعرفة و العمم   1الظواىر بعضيا البعض .

                                                    .  2واإلدراك الحسي والمعنوي لألشياء و الظواىر و الناس وكذلك البيئة 

يعرفو اإلنسان عن قضية أو حادث أو المعجم  ويقدم المنجد التعريف اآلتي لممعمومات بأنيا كل ما

يؤدي إلى كشف الحقائق و  العربي الحديث فيقدم التعريف اآلتي " األخبار و التحقيقات أو كل ما

 3.إيضاح األمور "

 

                                                           
 . 81. ص. 1991الحسنٌة، سلٌم. مبادئ نظم المعلومات اإلدارٌة. عمان : مؤسسة الوراق،  1
 . 971. ص. 0222أللوزي، موسى. التنمٌة اإلدارٌة : المفاهٌم، األسس والتطبٌقات. عمان : دار وائل،  2
 . 91.ص. 9117السٌد غراب، كامل؛ محمد حجازي، فادٌة. نظم المعلومات اإلدارٌة. الرٌاض : جامعة الملك سعود،  3
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أصبحت الكممة تكنولوجيا متداولة بكثرة في الكتابات االقتصادية و :  التكنولوجيا تعريف  -ب

الفنية و القانونية خالل العقود الماضية إلى جانب االىتمام بدراسة جوانبيا السياسية و االجتماعية 

صل و االقتصادية المختمفة ليا عمى الفرد و عمى المجتمع خاصة في بمدان العالم الثالث ويرجع ا

وتعني التشغيل الصناعي و  technoالتكنولوجيا إلى الكممة اليونانية التي تتكون من مقطعين ىما 

                              أي العموم أو المنيج لذا تكون بكممة واحدة ىي عمم التشغيل الصناعي  logosالثاني 

                                                 مفهوم تكنولوجيا المعمومات . .1

ن الكثير من المصطمحات ألك شذمصطمح التكنولوجيات يمكن استخدامو دون حرج شانو في 

األخرى القادمة من الغرب و الحاضرة في االستخدام اليومي في حياتنا مع الظاىرة  والمغات 

د الحدود تشكل حاجزا قائما بين الدول بل األخرى بفضل تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت ولم تع

تم تجاوزىا من الناحية العممية حيث العمم ال تحدده حدود ومن ىدا المنطمق أضحى مصطمح 

التكنولوجيا وتكنولوجيا المعمومات وكل التسميات الالحقة ألنواع ىذه التكنولوجيا المنتشرة وتتماشى 

االت الحياة إذ أصبحنا نسمعيا تردد عمى السنة مع انتشار استخدام ىده المصطمحات في كافة مج

                        العامة والعمماء والقادة السياسيين واالقتصاديين عمى حد سواء كل يوم .

أما فيما يخص تكنولوجيا المعمومات فقد عرفيا المعجم الموسوعي لمصطمحات المكتبات 

ية والمصورة والرقمية وتجييزىا واختزانيا وبثيا والمعمومات = أنيا الحصول عمى المعمومات الصوت

         1الحاسبة واالتصالية عن بعد الميكرو إلكترونيةوذلك باستخدام مجموعة من المعدات 

                                                           
1
 .44 – 49 .. ص. ص0292تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها. عمان : دار البداٌة،  .جعفر الطائً، حسن  
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                                                           خصائص تكنولوجيا المعمومات .2

األخرى بمجموعة من الخواص لقد تميزت تكنولوجيا المعمومات عن غيرىا  من تكنولوجيات 

                          .تقميص الوقت = فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن متجاورة الكترونيا  =أىميا

 تتيح وساءل التخزين التي تستوعب حجما ىائال من المعمومات المخزنة   تقميص المكان =

                                                          التي يمكن الوصول إلييا بسير وسيولة .و 

 نتيجة حدوث التفاعل و الحوار بين الباحث و النظام . اقتسام المهام الفكرية مع اآللة =         

 يا المعمومات من = تتوحد مجموعة التجييزات المستندة عمى التكنولوج تكوين شبكات االتصال

         اجل تشكيل شبكات االتصال وىذا ما يزيد من تدفق المعمومات وتبادليا مع النشاطات األخرى 

 : أي أن المستعمل ليده التكنولوجيا يمكن أن يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت   التفاعمية

فالمشاركين في عممية االتصال يستطعون تبادل األفكار و األدوار وىو ما يسمح بخمق نوع من 

                                                                           1التفاعل بين األنشطة  .

                                                أثار استخدام تكنولوجيا المعمومات . 3

رغم ما تقدمو تكنولوجيا المعمومات من مزايا إال انو ال يجب النظر إلييا عمى أساس خير خالص 

 بل عمى العكس من ذلك في بعض الجوانب وىذا ما سيتجمى لنا من خالل الفروع التالية =

                                                           
1
 .929. ص.  عبد الحمٌد بجت، فرٌد. إدارة اإلنتاج . القاهرة : مكتبة عٌن الشمس، ] د . س[  
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                                                                            آلثار االيجابية :ا –أ   

تصاالت ....ال  لقد زادت من و اال التجارة الطبشبكة االنترنت في التعميم  الخدمات التي تقدميا

                                   اإلنسان بالحرية ورمت عن كاىمو قيود إيقاف الزمن . عورش

أما في المجال العممي ساىمت االنترنت في تعزيز العمل األكاديمي الجامعي وفتحت آفاقا جديدة 

                                                   أمام البحث العممي في مختمف المجاالت .

               مات في مختمف مجاالت الحياة.تقدم تكنولوجيا المعمومات موارد غنية وتوفر معمو 

تساىم شبكات االنترنت عمى الترويج وبيع مختمف أنواع الكتب وتساعد في اإلطالع عمى األدبيات 

                                                         التي تحظرىا الحكومات الظالمة و االستبدادية.

                                                                                       اآلثار السمبية: -ب

استمرار وجود التفاوت االجتماعي والمعرفي بين الناس سواء الدولة الواحدة أو بين الدول ووجود 

فئات الميمشين و األمين من عالم ثورة المعمومات فأصبحنا نسمع بفقراء و أغنياء المعمومات في 

                                                                       صر المعمومات .ع

أدخمت تكنولوجيا المعمومات في حياة البشر ما يسمى بالواقع االفتراضي يسمح لممنتفعين ليذه 

                                                                     1الثورة أن يتالعبوا مع الحقائق التاريخية .

 

                                                           
1
علوم التسٌٌر. المدٌة: االتصال. مذكرة لٌسانس فً . الٌقظة التكنولوجٌة فً طل تكنولوجٌا المعلومات وزواٌٌن، عدٌلة   

  929. ص.  0227المركز الجامعً ٌحً فارس ،
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خر ق حرمة األشخاص و التنظيمات عن طريق الدخول في ممفاتيم الخاصة بيم و معرفة أدق 

                                                               . التفاصيل عن حياتيم الخاصة

ثار سمبية عمى صحة األفراد إن الموجات الكيرومغناطيسية التي تنشرىا ىذه التكنولوجيا ليا آ

كمرض األعصاب و السرطان الناتج عن اليواتف النقالة لذا يجب أن تالزم عممية استخداميا مع 

                                                                      .فترات رياضية وصحية

                                .1. مسالة حقوق المؤلف والناشر إذ تزداد عممية النس  و التقميد

 أثير تكنولوجيا المعمومات عمى قطاع األرشيف ت.4

 الكم اليائل من الوثائق التي تصل إلى مرحمة الفرز النيائي والتي  تأثير االنفجار الورقي =

تفرض مجيودا كبيرا لمفرز و التقييم والمعالجة الفنية في أسرع وقت ممكن وىذا يفرض 

من األرشيفين ذوي الكفاءات العممية الفنية العالية لمقيام بيذه األعمال عمى  عددا كبيرا

نجاحيا ومنو ضرورة تتبع الوثائق منذ نشأتيا حتى مرحمة األرشفة النيائية  أحسن وجو وا 

 وىذا صعب التحقيق في النظم الكالسيكية .

 إمام المعالجة الفنية لعدد من الوثائق في تزايد مستمر في آجال  تأثير المعالجة اآللية=

تاحتيا لممستفيدين عند الطمب لذا  قصيرة و بطريقة فنية جيدة لممحافظة عمييا ،تخزينيا وا 

 استوجب إدخال المعالجة اآللية في مراكز األرشيف .

                                                           
1
  929االتصال. المرجع السابق. ص. . الٌقظة التكنولوجٌة فً طل تكنولوجٌا المعلومات وزواٌٌن، عدٌلة  
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 ية بعد الحرب العالمية = الذي جاء من النشر االلكتروني لموثائق الرسم األرشيف االلكتروني

الثانية خمف مفيوما جديدا لموثائق األرشيفية من إنتاج،تسير، تخزين واسترجاع مع ضرورة 

تباع تقنيات المغة  إتباع معايير الوصف الخارجي مثل معيار دوبمن كور و المحتوى وا 

قامة قواعد بيانات.                       1الوثائقية من مكانز، كشافات ،قوائم لكممات مفتاحيو وا 

                            تكنولوجيا المعمومات وقطاع األرشيف في الجزائر .8

إن كانت فترة التسعينات من القرن العشرين شيدت بطء في دخول تكنولوجيا المعمومات 

تسارع تغمغميا داخل الجامعات، اإلدارة الرسمية وحتى لدى األفراد الحالي فان بداية القرن 

دارة.                             لذي ىو جزء ال يتجزأ من اإلطبيعة الحال قطاع األرشيف اوب

                                      فوائد تكنولوجيا المعمومات عمى قطاع األرشيف  .1.5

 ياعدة أشياء موضوعية تقف في صف تكنولوجيا المعمومات وتجعل تبنييا أمرا طبيعيا حتم

                                               ومصيرا في آن واحد ويمكن ذكر أىميا =

        القدرة الفائقة في خمق ، معالجة ، تخزين وتوزيع المعمومات عمى نطاق واسع. -

.   وتجعميا تكون في متناول الجميع  انخفاض سعرىا المتواصل منذ عقدين من الزمن -

رقل تع رقي والحواجز الطبيعية التي كانتم المادي لمنظام الو التغمب عمى الحج -

 المعمومات بشكل جيد 
                                                           

1
 Unesco .micro Isis / CDs guide  en ligne disponible sur : http:/ / www.UNESCO.org 

 . 
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االستنساخ الالمتناىي لموثائق وبنفس الجودة حيث لم يعد ىناك فرق بين األصل  -

                                                                                 والنس  .

                                      المعمومات عمى مدار اليوم ومن أي مكان .إتاحة  -

اطن البسيط            الباحث ، العامل والمو خمقت خدمات جديدة تستجيب لظروف  -

أعطت اإلدارات الرسمية فرصة المساواة بين المواطنين في خدمتيم وتقديم المعمومات  -

                                      عناء التنقل إلييا  عن بعد ودون التي يحتاجونيا

                         التدرج في إدخال تكنولوجيا المعمومات في قطاع األرشيف  2.5

عمى غرار التجارب الرائدة عالميا في إدخال تكنولوجيا المعمومات فان ىناك اتفاق عمى 

                           واالستفادة القصوى منيا =التدرج في إدخاليا لضمان نجاحيا 

.                              داري المالي لسير مصمحة األرشيف أتمتة التسيير اإل -

تباع برمجة - المجانية والتي ىي معدة   MICRO CDS .ISISأتمتة العمل الفني وا 

                                                               لمعمل في بيئة ويندوز .

.                       ا تحوييا مصمحة األرشيف من أرصدةإعداد قاعدة بيانات ببميوغرافية لم -

 1إعداد قواعد بيانات بالنصوص ن الصور ، خرائط وأفالم ....ال . -

 

 
                                                           

1
 .902بوسمغون، إبراهٌم .تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً مجال األرشٌف. المرجع السابق. ص.   
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  وتأثيرها عمى القطاع   أهم تطبيقات تكنولوجيا المعمومات في األرشيف :المبحث الثاني 

 الحاسوب والبريد االلكتروني  .1

 تعريف الحاسوب  1.1

يعرف الحاسوب انو وسيمة الكترونية صممت الستقبال المجاميع الكبيرة من البيانات بشكل آلي 

ومن ثم تخزينيا ،معالجتيا  وتحويميا إلى شكل نتائج ومعمومات مفيدة قابمة لالستخدام بموجب 

يمات التي يطمق عمييا اسم البرمجيات  ويتألف الحاسوب من مقطعين أساسيين مجموعة من التعم

وكممة كمبيوتر  SOFTAREوالمكونات البرمجية   HARDAREىما= المكونات المادية 

COMPUTER كممة انجميزية اشتقت من الفعلTO COMPUTE  بمعنى يحسب ويعد

فالكمبيوتر ال يفكر وال يدرك ومنفذ أوامر اإلنسان فقط وقد تم اختراع أول حاسوب في جامعة 

واستخدم لتخزين البيانات الكترونيا وكانت ىذه األجيزة كبيرة الحجم وثقيمة  77>4ىارفارد سنة 

 الوزن ويمكن تقسيم الحواسيب إلى األنواع التالية = 

  من نوع الحواسيب الكبرى =CRAY . IBM  

  الحواسيب المتوسطة =ليا أبعاد وسيطة يمكن أن تشغل قاعدة من الحجم العادي ويتطمب

 1مختصين في اإلعالم اآللي 

                                                           
1
 912. ص  0229، قسنطٌنة : مطبوعات جامعة منتوري .محاضرات فً تكنولوجٌا المعلومات. بن ألسبتً، عبد المالك  

. 
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  الحواسيب المكروية = ىي حواسيب ذات أبعاد صغيرة يحكم تشغيميا وحدة مركزية صغيرة

المس وطيفية مبرمجة تجيز بموحة مفاتيح تشمل عمى مالمس رقمية ومالمس لألحرف وم

تكون بمثابة أداة اتصال مابين المستعمل والحاسوب وأصبحت حاليا مجيزة بنظام الفارة 

وىو عبارة عن نظام التحكم عن بعد وىذه الحواسيب ليا خاصية إمكانية استخداميا من 

                                                   .غير المختصين في اإلعالم اآللي 

كما ظيرت حديثا عدة أنواع من الحواسيب من غير المختصين في اإلعالم اآللي 

باإلضافة إلى الحواسيب المحمولة ذات األحجام المختمفة وتستخدم في حاالت شتى في 

 المكتب أثناء السفر وغيرىا 

 ستخدام الحاسب اآللي في مجال األرشيفا                                                    

تعد تكنولوجيا الحاسبات واحدة من أىم التكنولوجيا الحديثة لممعمومات ذلك ألنيا أصبحت قاسم 

مشترك مع بقية تكنولوجيا المعمومات األخرى من جية وأصبح ليا الفضل في سرعة االسترجاع 

يرة عل التخزين من جية ثالثة لذلك يعتبر الحاسوب احد من جية أخرى مضافة عمييا قدرتيا الكب

  1الركائز األساسية في تكنولوجيا المعمومات فمن بداية األربعينيات من ىذا القرن

 

                                                           
1
 19 – 14األرشٌف الوطنً . ص. ص.  . التشرٌعات والتكنولوجٌا ودورها فً دعم وتطوٌربودوشة، احمد  
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ونتيجة ليذا التضخم في المعمومات وصعوبة السيطرة عمييا أصبح الوصول إلييا أمر في غاية 

سيولة تخزين واسترجاع المعمومات داخل الصعوبة وبطيور تكنولوجيا الحواسيب أصبح من ال

المكتبات ومراكز المعمومات لما أصبح لمحاسب دور فعال في تنفيذ إجراءات الخزن واالسترجاع 

حيث أن لمحاسبات طاقة ىائمة لمخزن والمعالجة والوصول إلى البيانات كما انو يستطيع استرجاع 

                                                                             الوثائق بسرعة كبيرة جدا

أن استخدام الحاسب اآللي باختالف أنواعو في مجال األرشيف باعتبار ىذا األخير من بين  كالش

نظم المعمومات وضرورة تقتضييا طبيعة العمل ذاتو من ناحية ومن ناحية أخرى لما يمكن أن 

لدقة والسرعة في إعداد والمستندات وتنفيذ اإلجراءات تحققو ىذه الوسيمة من مزايا وفوائد كا

كالتسجيل، التبويب ، التحميل ،وحفظ المستندات وىذا ما يؤدي بدوره إلى توفير الوقت والمجيود 

وتقميل حجم األخطاء وتخفيض التكاليف وتحسين عممية حفظ الدفاتر والمستندات وتسييل عمميات 

  1 .ل معموماتتجميعيا ،تخزينيا واسترجاعيا في شك

 

 

 

                                                           
 vb .argate  com archive »ً الحاسوب فً مجال نظم المعلومات. متاح على الخط ممٌزات استخدام فرملً أرباب ، حمزة.   1

index »    : 0292جانفً  9تارٌخ الدخول . 
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ويمكن القول أن الحاسوب مجرد آلة يساعد األرشيفي عمى تأدية أعمال مختمفة ومعقدة بأقل تكمفة 

ولكن بدقة اكبر وسرعة فائقة تزيد من دقة النظم التقميدية وسرعتيا فيذا ما نالحظو في مركز 

شمل نظم األرشيف الذي يشمل عمى النظم الفرعية لمجرد والدفع والفيرسة والمراجع واإلعارة مثال ي

          1صغيرة مثل نظام اإلعارة الخارجية ونظم إحصاءات اإلعارة لحركية األرشيف وغيرىا 

لذا فاستخدام الحاسوب في العمميات الفنية وخدمات المستفيدين في المكتبات ومراكز األرشيف ىو 

مييا من فوائد أمر في غاية األىمية لما سيعود بو الحاسوب عمى ىذه المؤسسات التوثيقية ومستخد

أبرزىا السرعة والدقة في التعامل مع المعمومات باإلضافة إلى تحسين مرد ودية العمل وتطوير 

نوعية العمل بين الموظفين وذلك لمتخمص من األعمال الروتينية والتكرارية المممة والتفرغ ألعمال 

                                                                                       .2أخرى

 ي                                                       تعريف البريد االلكترون.  2.1

واستقبال الرسائل عبر ىو برنامج يمكنك من إرسال  اللكترونيتعريف البريد  . 1.2.1

ويعني ببساطة إرسال    electronic mailإن البريد االلكتروني مشتق من عبارة  ، االنترنت

الرسائل و المراسالت عبر شبكة الكمبيوتر فبدال من كتابة الرسائل ووضعيا في ممفات في 

 3صندوق البريد فان بإمكانك إرسال الرسائل عبر االنترنت إلى أي مستخدم .

                                                           

 
 1  Dominique , COLLAS . LOGIQUE CONCEPTIELLE ET RECHERCHE INFORMATION DOCUMENTATION 
.SERIE information . VOL 31 . N 1 . PARIS , 1994 . P 15 . 

. 
2
 .42.ص. 0292. األردن :زمزم للنشر، 2بالل الزعبً، محمد؛ الشراٌعة ،أحمد. الحاسوب والبرمجٌات الجاهزة.ط. 
3
 .0299لٌبٌا:  دار المنهجٌة، عربً[. -مفتاح دٌاب، محمد. معجم مصطلحات إدارة المعلومات وإدارة المعرفة ]انجلٌزي  
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                                                     خدمات البريد االلكتروني  . 2.2.1

لم يشمل التنوع الذي عرفتو التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال مصادر معمومات الكترونية 

فحسب بل تعداه إلى تنوع وتعدد في إشكال كل مصدر من ىذه المصادر فالتطورات التي عرفيا 

البريد االلكتروني لم تقتصر عمى بريد النصوص فقط الذي يشمل إرسال واستقبال الرسائل 

                              ونية حيث وصل التطور إلى خدمات جد متقدمة نذكر منيا=االلكتر 

                                           وتنقسم خدمات بريد النصوص إلى قسمين =بريد النصوص:

صندوق البريد االلكتروني ويتعمق بالمرسل أو المصدر الذي يقوم بطباعة الرسالة عمى بداية  -

                                                                    data terminalالمنفذ 

خدمات التمكس والتيميتكس وارتبط اختراع ىذه الخدمة بطيور خدمة التمغراف التي اخترعيا  -

 télétypeوالتي تعتمد عمى اإلشارات الصوتية والرموز والكممات في جياز 76;4العالم مورس 

Ritter1 

 

 

                                                           
1
 .97 .ص . 0222 ،علوم اإلعالم و االتصال.الجزائر . مذكرة ماجستٌر فًولوجٌا الحدٌثة لإلعالم واالتصالالتكننورالدٌن.  هادف، 
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وتعتمد ىذه الخدمة عمى تسجيل كالم مرسل وتخزين الرسالة ثم نقميا إلى البريد الصوتي : 

                                                                               . المستقبل فبأي وقت 

قبل قرن من الزمن كان إرسال الرسوم والصور يتم عبر آلة *الفاكس ميمي* بريد الرسوم : 

faximile machine  لكن اختراع البريد االلكتروني أدى إلى تطوير نوعية ىذه الرسوم بواسطة

 .إعادة إنتاجيا واستخراجيا بأكثر سرعة وبنفس المون والييئة والحجم الطبيعي

                                            استخدام البريد االلكتروني في األرشيف . 3.2.1

ومن فوائد البريد االلكتروني إمكانية نقل الرسائل بسرعة ىائمة وقد تحتوي الرسائل أي شكل من 

رسال الرسالة الواحدة لعدة عادة إرساليا وا  أشخاص مرة  أشكال البيانات ويمكن تحريرىا وتحديثيا وا 

                                                                  .واحدة وسيولة الرد عمييا 

يمكن أن يقدم البحث إلى األرشيف عبر البريد االلكتروني  أو عن طريق عممية نقل الممفات 

قصيرا أو أو من خالل الويب ويتوقع من المؤلف أن يقدم ممخصا   FTPباستخدام بروتوكول 

مجموعة مقننة من ما وراء البيانات الالزمة لعممية التكشيف ثم تتم عممية المعالجة برمتيا تمقائيا 

وتقدم األرشيفات لممشاركين خدمات البحث المتعددة عمى البريد االلكتروني كما تضم خيارات 

 1البحث في عدة أرشيفات والبحث بالمؤلف ، العنوان والنصوص الكاممة 

 

                                                           
1
 .70ه. ص. 9909المترجمان. المكتبات الرقمٌة. الرٌاض: ]د.م[ ،   
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                                                                 التصوير واالستنساخ .2

خدمة أساسية في األرشيف كونيا تعمل عمى تمبية احتياجات أكثر من الوثائق وتسيير اإلفادة منيا 

يا ببقائيا الدائم وعدم إعارتيا خاصة الوثائق التي يصعب تركيا في متناول المستفيد لقمة نسخ

ولضخامة حجميا وىي نوعان =التصوير عمى الورق والتصوير المصغر عمى شكل ميكروفيمم 

 .وميكروفيش

                                                        التصوير عمى الورق: .1.2

ساعدت تكنولوجيا التصوير واالستنساخ عمى إتاحة نصوص الوثائق عمى أوسع نطاق ويسرت 

من األرشيفي والمستفيد عمى السواء فمم يعد األرشيفي بحاجة إلى الغوص في الوثائق ميمة كل 

الستخراج المعمومات المحددة لتقديميا لمباحثين بل يصور ليم ما يريدون من النصوص ، كما لو 

يعد المستفيدون بحاجة لنس  الوثائق بأيدييم لساعات طويمة وبصفة عامة فان الوثائق األرشيفية 

عة من األسباب يمكن استنساخيا واإلفادة منيا بال حدود وال قيود فيي عادة ال تخضع لمجمو 

                                             .1لقوانين حق المؤلف مع استثناءات قميمة جديدة 

                                                        التصوير المصغر لموثائق .2.2

ىو عبارة عن أسموب تعامل تقني حديث مع مصادر المعمومات يعتمد عمى تسجيل العديد من 

مصادر المعمومات عمى أفالم خاصة بمساحة صغيرة جدا وحفظيا في آماكن صغيرة واسترجاعيا 

                             بسرعة عند الضرورة ويمكن خزنيا من خال ل المصغرات الفيممية 
                                                           

1
 . 22.ص.  . المرجع السابقتنمٌة الخدمات األرشٌفٌةورها فً . األنظمة اآللٌة ودحافظً، زهٌر 
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بالعربية عادة إلى المصغرات الفيممية وىي عبارة عن أفالم صغيرة MICROFILMة وتترجم كمم

  تتكون من خامات ىاليدات الفضة أو خامات أخرى غير تقميدية تصمح لمختمف أشكال 

رجاعيا إلى حجميا  الميكروفيمم وتستند أساسا عمى إمكانية تصوير النس  األصمية من الوثائق وا 

 .تكبيرىا الطبيعي أو تصغيرىا أو 

                                     األدوات المستخدمة في التصوير المصغر لموثائق .1.2.2

                       يحتاج التصوير المصغر إلى عدد كبير من األدوات لجمميا فيما يمي =

ية إلى أوعية = ويقصد بيا األجيزة المستخدمة لتحويل أوعية المعمومات الورقأجهزة التصوير -أ

وتستخدم عادة نوعان من أجيزة التصوير أو  CAMERASفيممية مصغرة وىي أجيزة التصوير 

                                                                               الكاميرات ىي= 

وتصغيرىا في حالة أجيزة التصوير الثابتة وىنا يتم التصوير وكل من الصفحة المراد تصويرىا  _

                                                                                        ثبات ، تمتاز ىذه الكاميرا بالدقة و الكفاءة في التصوير إال انو يعاب عمييا البطء

ا وتصغيرىا أجيزة التصوير الدوارة حيث يتم التصوير وكل صفحة من الصفحات المراد تصويرى _

مكانية تصوير وجيي الورقة في آن واحد  1.  تتحرك بسرعة ، تتميز ىذه الكاميرا بالسرعة العالية وا 

 

                                                           
1
. 9119همشري، عمر؛ علٌان، أحمد. المصغرات الفٌلمٌة فً أساسٌات علم المكتبات والتوثٌق والمعلومات.عمان :دار الرؤى العصرٌة. 

 . 999ص.
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.                                                              أجهزة التحميض والتجفيف -ب

.       األجيزة القارئة = وتشمل أجيزة قياس الكثافة الضوئية وأجيزة التكبير و أجهزة الفحص -ج

المصغر الممفوف والنس  األصمية  = وتقوم ىذه األجيزة بتقطيع الفيمم أجهزة التقطيع والتعبئة -د

شرائح طويمة أو لقطات منفردة لغرض تعبئتيا في  إلىممم 68ممم و49بكافة األحجام خاصة

                                                                                   .الحوافظ 

تنساخ = وتشمل األجيزة التالية=جياز االستنساخ فيمم إلى فيمم ، جياز اس أجهزة االستنساخ -و

طرة ، أجيزة االستنساخ األخرى مثل استنساخ البطاقات ذات الفتحة المؤ الميكروفيمم إلى ميكروفيمم

= وتتكون عمى أشكال وأحجام مختمفة منيا = أجيزة قراءة األفالم  أجهزة القراءة و الطبع -ه

ممم ،جياز 68المصغرة ) الميكروفيم (وتكون أيضا عمى أنواع =جياز قراءة الفيمم  الذي يعرض 

ءة ممم ، جياز قرا 68ممم و 49ممم ، جياز قراءة االثنين مع بعض 49قراءة الفيمم الذي يعرض 

الفيمم الممفوف ، جياز قراءة الفيمم كاسيت ، جياز قراءة الفيمم الكاتردج وأجيزة قراءة البطاقات 

                                                                                     . الشفافة

أفالم مرىاليد و = ىناك عدة أفالم تستخدم في التصوير المصغر وىي أفالم السف األفالم -ن

 1والدياز 

                                                           
 . 27 .. ص 0222لصفاء ، عوض النواٌسة، غالب. خدمات المستفٌدٌن من المكتبات و مراكز المعلومات. عمان : دار ا1
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                          إعداد الوثائق والممفات لتصويرها بأجهزة الميكروفيمم .2.2.2

قبل البدء بعممية التصوير بالمصغرات الفيممية يجب اتخاذ مثل ىذا القرار بعناية فائقة وذلك 

                                                           بدراسة الوضع من النواحي التالية =

                                                              قيمة الوثائق والممفات والسجالت 

    .صالحياتيا وفائدتيا الفنية إن كانت تصمح لمتصوير وبأي شكل يجب أن يكون تصويرىا

ل من تكاليف الحفظ فيما إذا كانت بشكل وثائق وممفات ورقية يمكن تكاليف التصوير وىل ىي اق

 =أن تمر بعد ذلك عبر مراحل عديدة قبل البدء في التصوير وىذه المراحل ىي

                                                               مرحمة اإلعداد: .1.2.2.2

       تجييز موظفين عاممين أو الذين سيتولون عممية تصويرىا وتنظيميا وحفظيا والعمل بيا *

                                                                   توفير المال الالزم لمعممية *

                       .توفير األفالم واألجيزة األخرى كأجيزة الطباعة والتصوير والتحميض*

تحديد الرصيد المعد لمتصوير حسب دراسة عممية وفق أىمية الوثائق ومدى تداوليا وتحديد أي *

                                    1 نوع من التصوير المصغر يناسب نوع معين من الوثائق دون آخر

 

                                                           
1
 .014. . المرجع السابق . صثٌن . المعالجة الفنٌة للمعلوماتمجموعة باح  
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تصنيف وثيقة بوثيقة تحضير الرصيد وتنظيمو حسب الممفات وتقتضي الميكروغرافية الترتيب وال*

 إضافة إلى استعمال الطرق والمقاييس العممية والعالمية الخاصة بالميكروفيمم مثل مقياس 

 4087.9991 NF.Z 43.120وNF.Z   خاص بكيفية تسجيل الجرائد  76.535ومقياس

                                                        وتحضير البطاقات التقنية لألرصدة 

  توفير أجيزة التصوير والحفظ وأجيزة القراءة والموظفين التقنيين والعمميين لمقيام بعممية التصوير*

                                                                             مرحمة التنفيذ  2.2.2.2

 افرت المرحمة األولى وىي مرحمة اإلعداد فينا البد من مراعاة ما يمي =إذا تو 

                                                                             .تركيب المحاليل الالزمة لمتحميض _ 

                                               .الدقة في التصوير مع مراعاة مدة التعرض لكل وثيقة _ 

                                .تنشيف وتجفيف الفيمم جيدا وذلك بعد التحميض والغسل بالسرعة الممكنة _ 

                                                 .مراجعة ما صور عمى الفيمم المصغر وذلك بواسطة القارئ _ 

ية مناسبة وبطريقة فنية مناسبة نظرا لمطبيعة الحساسة حفظ األفالم المصورة تحت ظروف جو _ 

تباع أساليب وقائية حيث درجة الحرارة المثمى  1ليذا الشكل من الوثائق وا 

 

                                                           
1
 019. . المرجع السابق . صثٌن. المعالجة الفنٌة للمعلوماتمجموعة باح  
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مع توفير حوافظ خالية من ° 68ونسبة الرطوبة في حدود  ;4°تبقى ثابتة لباقي الوثائق الورقية  

 ضالحموضة توضع فييا الصورة المصغرة تم تحفظ في خزانات ذات أدراج مخصصة ليذا الغر 

ويجب أن يكون األشخاص القائمون عمى أعمال أجيزة الميكروفيمم والعاممون باألرشيف مؤىمين 

                                                                          1 قة واألمانة وعمميا ومدربين ويجب ان يمتازون بالدعمميا 

                                             استخدام التصوير المصغر في األرشيف  .3.2.2

روبا زادت المعمومات وتضخمت حتى أصبح م وبعد الثورة الصناعية في ا;4في أواخر من القرن 

ليب تقميدية من الصعب السيطرة عمييا من ناحية حفظيا ومعالجتيا واسترجاعيا عند الحاجة بأسا

فكان البد من إيجاد وسيمة حديثة  وماتمع ىذا التزايد الكمي في المعم ئمالتي أصبحت ال تتال

لمعالجة التضخم الكبير في إنتاج المعمومات خاصة والعالم يعيش عصر التقدم التكنولوجي 

باعتباره  الميكرو غرافيوالتقنيات الحديثة في مجال تسيير األرشيف كعممية التصوير المصغر أو 

وبمرور الوقت  >6;4مصغرة وسيمة تسيل عممية الحفظ واالسترجاع حيث تم تسجيل أول صورة 

لمدة طويمة وتتم عممية  وبقاؤىا مقاومتياوتحسين قدرة  فمميةرات أدخمت التعديالت عمى شكل مصغ

وتكبيرىا واخذ نس  منيا بالحجم  التصوير بكاميرا خاصة وأمام جياز قراءة محتوى أشكال مصغرة

 ئةئق لمدة طويمة أكثر من ممى الوثاالطبيعي لموثيقة كما يستخدم التصوير المصغر لمحفاظ ع

                                                     2.سنة

                                                           
1
 . 019 .. المرجع السابق . صمجموعة باحثٌن. المعالجة الفنٌة للمعلومات  

 . 91 .. ص9112الدلٌل العلمً للمصغرات الفٌلمٌة. تونس : قسم نظم اإلنتاج ، . مركز التوثٌق و المعلومات  2
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                                                                     قواعد البيانات   .3

ىي عبارة عن تجميع و ترتيب كمية كبيرة من البيانات و عرضيا بطريقة تعريفها :  .1.3

االستفادة منيا حيث تحتوي عمى بعض التقنيات و األدوات  التي تسيل الوصول إلى تسيل 

المعمومة و تقمل من حجم التخزين فمثال دليل الياتف التي تشمل عمى أسماء و عناوين و 

أرقام يمكن أن تعتبره قاعدة بيانات و تحقق االستفادة من قاعدة البيانات ىذه بإدخال اسم 

                                                 1    مى رقم ىاتفو.المشترك و الحصول ع

                                                 مراحل تشغيل قاعدة بيانات في األرشيف:   .2.3

جمع المعمومات الضرورية لمتعريف بالكتمة األرشيفية و التعرف عمى المنتج أو المصمحة  -

                                                                                       د .الدافعة لكل رصي

ترتيب الممفات و ترقيميا باالعتماد عمى الجية الدافعة و تاري  اإلنتاج و إتباع نظام  -

                                                                              مناسب لمترتيب.

تكشيف المعمومات وتعريف الحقول من خالل لوحة مختارة تم عممية اإلدخال إلى قاعدة  -

المعمومات و تشكيل روابط فيما بين الحقول ألجل فعالية عممية البحث باستخدام أي مدخل 

اإلعالم اآللي و في مجال األرشيف ثم القيام بعممية تحديد شكل بمساعدة مختصين في 

 عرض المعمومات سواء من خالل الشاشة أو محممة عمى الوسائط رقمية أو تكنولوجية.

                                                           
1
 222بالل الزعبً، محمد؛ الشراٌعة، أحمد. الحاسوب و البرمجٌات الجاهزة . المرجع السابق .ص.   
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استمرار عممية المراقبة و البحث من خالل الممف األساسي باستدعاء الجداول المخزنة  -

كما تتم الرقابة من  اإلمالئيةو تصحيح األخطاء في الذاكرة واحدة تموى األخر ألجل المراقبة 

خالل ممفات مرتبة ألفبائية أو زمنيا وذلك الزالت المداخل األقل داللة أو استبداليا وحذف 

                                                   التكرار و الكممات المترادفة أو الفارغة بغرض تحقيق نتائج.

د المعمومات المستخدمة في مجال األرشيف ىي قاعدة المعمومات و أبرز مثال عن قواع

SACA  تشكمت وفق برمجيةCDS / ISIS  كقاعدة مرجعية بيدف تسيير األرشيف

 1ومعالجة محتوى الدفع األرشيفي 

                                              أثير قواعد البيانات عمى األرشيفت  .3.3

تسمح قواعد البيانات بتخزين المعمومات األرشيفية بأشكاليا المختمفة النصية الببميوغرافية أو قوائم 

ووسائل البحث والتي يمكن تحديثيا بشكل دائم و االستفادة منيا بواسطة الطرق من قبل 

نظيم المستفيدين المختمفين ىيئات أو أشخاص وتتوقف فعالية قواعد البيانات عمى المدى دقة و ت

المعمومات المدخمة و تعدد المداخل من خالل تنوع الحقول و بالتالي توفر إمكانيات مختمفة 

لموصول إلى المعمومة المطموبة أو بالكممات المفتاحية أو حسب رقم الوثيقة و موضوعيا ،كما 

 يتوفق ذلك عمى عممية المراقبة و التحسين و التطور المستمر و عمى المدى تغطيتيا لمرصيد

 المتوفر لدى المؤسسة األرشيفية و طرق التكشيف من حيث دقتيا 

                                                           
1
 999. ص.المرجع السابق. العمومٌةمؤسسات و اإلدارات . تسٌٌر األرشٌف فً الدلهوم، انتصار  
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كما توفر إمكانية التشابك و االرتباط بالمواقع المختمفة و االستفادة من خدمات قواعد المعمومات 

العالمية لتبادليا إضافة إلى الخبرات، تستخدم قواعد المعمومات في مجال تسير األرشيف بدا 

ع ، معالجة التخزين استرجاع و الوصف األرشيفي إلى إعداد وساءل بحث بالتحكم في عممية الدف

متنوعة كجداول الدفع االلكترونية الكشافات  و الفيارس بحيث يختص كل حقل من الحقول 

 1بالوضيعة معينة كما يقع عمى عاتق األرشيفي التحكم في الرصيد أو السمسة منذ استقبال الدفع .

 الرقمنة. 4

 الرقمنة :تعريف  .1.4

أن  الرقمنة ليس بالشيء  5333مارس  46المؤرخ في  563-5333عرف القانون الفرنسي رقم 

الصعب و إنما فسرىا القانون عمى أنيا الكتابة عمى الوعاء االلكتروني ىي نفسيا الكتابة عمى 

 2الشكل الورقي لكن يمكن االختالف فقط في كيفية الحفظ .

ىي تعني إعادة إنتاج وثيقة توجد مسبقا عمى حامل ورقي أو غيره ) رقمنة الوثائق أو األرشيفات 

فيمم ، مصغرات الفيممية ( عن طريق تسجيل صورة كل جزء من الوثيقة في صورة متتالية و 

 3مزدوجة .

                                                           

 .9. . المرجع السابق  صمالك. محاضرات فً تكنولوجٌا المعلوماتبن السبتً، عبد ال 9

 
2  Loi n 2000 -  230 du 13 mars 2000 , jour du 14 mars 2000 , P. 3968 . 

3   Article 1316 – 1 du code civil , instruction dg / du 14 octobre .  
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الرقمنة ىي أية عممية يتم عن طريقيا تحويل المعمومات من شكميا التقميدي  الحالي إلى شكل  -

 1المعمومات صور أو بيانات نصية أو ممف صوتي أو أي شكل آخر . رقمي سواء كانت ىذه

وكتعريف آخر يمكن القول أن الرقمنة ىي عبارة عن تقنية حديثة لمعالجة المعمومات حيث يتم  -

تحويل البيانات إلى إشارات رقمية عن طريق استقطابيا من طرف جياز محمل الذي يعمل عمى 

 2يق نظام ثنائي بصورة دقيقة .ترجمتيا إلى بيانات رقمية عن طر 

                                                                  متطمبات الرقمنة .2.4

تتطمب عممية الرقمنة تضافر عدة جيود بدءا بالتخطيط وتوفر العامل البشري المتمثل في العاممين 

توفر األجيزة والبرمجيات الخاصة بانجاز ىذه القائمين بالرقمنة وكذا العمل المالي باإلضافة إلى 

 العممية عمى العموم يمكن إيجاز متطمبات الرقمنة فيما يمي =

يتعمق التخطيط بوضع اإلطار العام لالحتياجات المطموبة في بيان الطرق األزمة  التخطيط : –أ 

تبر من المتطمبات لتحقيق الوصول إلى أىداف محددة فالتخطيط ىو التنبؤ بمسارات المستقبل .ويع

الرئيسية لعممية الرقمنة إذ يمكن القول انو عبارة عن عممية تحديد األىداف ووضع السياسات 

عداد الميزانيات التقديرية ووضع البرامج الزمنية لتحقيق األىداف  جراءات التنفيذ وا  والطرق العمل وا 

دة ما يتم التخطيط لرقمنة الموضوعة وقد يكون التحقيق عمى مدى قريب أو عمى مدى بعيد ؛ وعا

رصيد معين في مؤسسة توثيقية ، يستند مشروع الرقمنة إلى لجنة تشرف عمى المشروع وتعرف 
                                                           

1  Assama français. les nouvelle technologie de l’information. Paris :le hormation , 2001,P121.   
2  Andreas . dictionnaire de le informatique et le internet . paris : aubin imprimer , 1992 . 
P.378 . 
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باسم فريق عمل الرقمنة والتي يجب أن تتكون من عناصر يشيد ليا بالكفاءة العممية و العممية 

ناصر ىذه الخطة ىي = شروع وابرز عحيث تقوم ىذه المجنة بوضع خطة مناسبة لمراحل تنفيذ الم

                                                                     تحديد أىداف المشروع  -

طارات دراسة جدوى يتم فييا تحديد المتطمبات الضرورية لعممية الرقمنة)  - وساءل وتجييزات وا 

                                                                                      بشرية( .

قرار ميز  -                                                    انية مناسبة لممشروع مع تبويبيا.تحديد تكاليف المشروع وا 

                                            تنفيذ المشروع وضع خطة زمنية واضحة لمراحل  -

تحديد -اءات اإلدارية التنظيمية والعمميات الفنية بما يتناسب والتحول الجديد إعادة ىندسة اإلجر  -

                    .اإلجراءات التي سوف تتخذ بخصوص المشاكل التي سوف تتعرض لممشروع

إن عممية التخطيط لمشروعات الرقمنة يعتبر بمثابة االنطالقة الصحيحة التي تسمح بتوضيح 

 1يد المسؤوليات وابرز معالم المشروع والوصول عمى اليدف المطموبمراحل الرقمنة و تحد

 

 

 

                                                           
1
 .  20.. ص0299] د .م [: دار األلمعٌة،  .تبات الرقمٌة و النشر االلكترونً. المك، حمزةمنٌر  
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يعتبر الماسح الضوئي من األجيزة اليامة في عممية الرقمنة  أنواعه : و  الضوئي  الماسح -ب

والماسح الضوئي ىو جياز يقوم بتحويل أي شكل من أشكال البيانات المتوفرة في الوثائق 

المطبوعة والمصورة والمخطوطة والمرسومة إلى إشارات رقمية قابمة لمتخزين في ذاكرة الحاسوب 

صورة رقمية متعددة األشكال وأكثرىا استعماال ولمماسحات وتكون نتيجة المسح الضوئي عبارة عن 

                                                                ضوئية أنواع عديدة نذكر اشيرىا =ال

                                                        المسطحة : الضوئية   الماسحات_ 

المستندات حيث تم وضع الصورة فوق شاشة زجاجية ثم يترك رأس المسح فوقيا تشبو آلة تصوير 

داخل الوحدة نفسيا وىذا النوع المسطح ىو اشير أنواع الماسحات وأكثرىا استعمال لسيولة 

وبعض الماسحات الضوئية المسطحة مزودة A3، A4 استخداميا ومعالجتيا لموثائق ومن حجم

                                                     عالجة المواد الشفافة لتمكينيا من م  ADAPTERبأداة 

                                                          اليدوية: الضوئية   الماسحات_ 

تتطمب قيام المستخدم بتمرير الجياز فوق الصفحة بنفسو ويقتصر ىذا النوع عمى مسح الوثائق 

 1 ليدوية من خالل عممية تسمى تجميعبر حجما بواسطة الماسحات اوالصور األك

 

 

                                                           
1
  .  20.صالمرجع السابق . .تبات الرقمٌة و النشر االلكترونً. المك، حمزةمنٌر 
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ويتم فييا مسح الصورة عمى قطاعات متوازية ومتابعة يتم دمجيا معا من   STITCHINGالفرز

                             احيا يعتمد عمى ثبات يد المشغل .خالل برنامج الماسح غير أن نج

                                                        االسطوانية: الضوئية   الماسحات_  

ىذا النوع من الماسحات شائع داخل دور اإلخراج والتصميم المحترفة ومؤسسات النشر وتفوق دقتو 

كل األنواع السابقة الذكر كما تختمف فكرة عممو عن الماسحات األخرى حيث تثبت الورقة عمى 

ويسطع الضوء من داخل االسطوانة ليضيء الورقة ، يقوم جياز حساس  االسطوانة الزجاجية

لمضوء يسمى أنبوبي الفوتونات ليحول الضوء المنعكس إلى تيار كيربائي ويتميز ىذا النوع بتكمفة 

                                                                                      1.عالية 

                                                         الرأسية:   الضوئية الماسحات _ 

ويطمق عمييا أيضا بماسحات المكتب وتتميز بالحد من مخاطر اإلتالف لممصدر أثناء عممية 

األسعار مقارنة المسح الضوئي ناىيك عن تجاوزىا عائق انحناء المكتب والمجمدات وىي مرتفعة 

 ىبالماسحات األخر 

 

 

                                                           
 . 20  .منٌر حمزة . المكتبات الرقمٌة و النشر االلكترونً . المرجع السابق . ص 1
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                                                                            الحواسيب  -ج 

يعتبر الحاسوب المظير األساسي لتكنولوجيا المعمومات ومن أىم األجيزة المستخدمة في عممية 

الرقمنة ، ويتفق معظم الخبراء في مجال الرقمنة إلى أن الحواسيب المستخدمة في مجال الرقمنة 

ي البد أن تتمتع بإمكانيات تسمح  بانجاز عممية الرقمنة خاصة اليوم في طل التطور التكنولوج

السريع الذي يعتبر في حد ذاتو مشكمة بالنسبة لممؤسسات التي تتبنى ىذه التكنولوجيات عمى 

 العموم البد أن تتوفر ىذه الحواسيب عمى مجموعة من الخصائص أىميا= 

 PENTIUM  5.8إلى  GHZ3والمعالج يكون من نوع   SERVERبالنسبة لمخادم او الموزع_ 

                                                             MO512إلى  G01ذاكرة قدرىا 

                                                73GOأقراص صمبة سعة الواحد  6=   الداخمية الطاقة

 آالت التصوير الرقمية  -د

و من الناحية يتعمق األمر باالت التصوير الرقمية المنتظمة نظام رقمنة داخمي وأغمبيتيا متشاب

البصرية عمى غرار نظيرتيا الكالسيكية وحاليا تصل إلى إحاطات بالصورة إلى عدد من 

مالين بيكسال وىذا ما يسمح بالوصول الى نوعية مذىمة من الصور  6البيكسالت يصل إلى 

 1والوثائق 

                                                           
 . 20  .السابق . صمنٌر حمزة . المكتبات الرقمٌة و النشر االلكترونً . المرجع  1
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التناظري وىناك نوع آخر يسمى كاميرا كالسيكية وىو صمة ببطاقة امتالك والتي تعمل بالنظام 

صوير الرقمية و موجودة عمى الحاسوب وقد كانت ىذه الطريقة أكثر استعماال قبل طيور آلة الت

                                                                                  انخفاض أسعارىا .

                                                                                    التجهيزات  البرمجية : -د

  Unixمكن استخدام الحاسب اآللي بدون برامج أساسية سواء برامج تشغيل مثل نظام ويندوز والي

                                                1أو برامج تطبيقات التي تستخدم لمقيام بميام الرقمنة

                                                    مراحل عممية الرقمنة لمرصيد األرشيفي   .3.4

إن عممية  الرقمنة لألرصدة األرشيفية بمراكز األرشيف من أىم العمميات التي تخضع ليا الوثائق 

                                                 لتنفيذ مشروع الرقمنة البد من إتباع مجموعة من المراحل =

                                                                        التخطيط وبناء خطة: مرحمةأ _ 

تعتبر ىذه المرحمة من أىم المراحل األولى لتحقيق وتنفيذ مشروع الرقمنة حيث تسمى أيضا بمرحمة 

رقمنتيا واختيارىا وتحديد كمياتيا و أشكاليا وأنواعيا الدراسة والمسح وتبدأ بحصر الوثائق المزعوم 

التي تختمف حسب المون ، الحجم و الجودة الورقية ة غيرىا ، كما تتضمن ىذه المرحمة أيضا 

 وضع خطة فيما يتعمق بحفظ الوثائق أي تحديث القواعد لمدد استبقاءىا ومدى حفظيا وتقرير 

                                                           
1
 . 22.. صالمرجع السابق الرقمٌة والنشر اإللكترونً . المكتبات .منٌر، حمزة  
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ضا القيام بميام أخرى ترحيميا وتتضمن ىذه المرحمة أي مصيرىا النيائي وتحديد تاري  إتالفيا أو

=                                                                                     تتمثل في 

    تحضير الوثائق الرقمية في أماكن حفظيا أو تواجدىا في المكان المخصص لتنفيذ المشروع

المحدد مثل الشكل المون الحجم وبمختمف بياناتيا التوثيقية و مستنداتيا وتجميعيا حسب التصنيف 

                              و استبعاد الوثائق المكررة منيا و التي ال تصمح لمتكرار رقمنتيا .

   تصوير أو نس  الوثائق القديمة التي يصعب رقمنتيا مباشرة أو التي ال تتضمن وضوح في

                                                               تضمنيا الوثائق المراد رقمنتيا .إزالة الدبابيس التي ت  =جوانب منيا 

                           ييل إرجاعيا بعد نياية المشروع .وضع عالمات عمى الوثائق لتميزييا وتس

                                           مسبقا . قمنة حسب نظام تصنيف معدترميز الوثائق المعدة لمر 

                                                                  مرحمة المسح الضوئي: -ب

تأتي مرحمة المسح الضوئي بعد اختيار  الوثائق وتجييزىا ومن أىم متطمبات ىذه المرحمة توفير -

 الوثائق المراد رقمنتيا والتي يمكن إجماليا في نوعين أساسين=العتاد المستخدم تبعا لطبيعة 

المخطوطات و المطبوعات) صور، خرائط ،ميكرو فيمم ، ميكرو فيش( وىي التي تعتمد في  -

 1رقمنتيا عمى الماسحات الضوئية و الكاميرات الرقمية .

 

                                                           
1
  927 .. صورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة. المرجع السابق. األنظمة اآللٌة ودحافظً، زهٌر 
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قات يتم تضمينيا و وسائط متعددة ) صوت ، فيديو ( وتعتمد في رقمنتيا عمى بطاقات و ممح -

                                                                                      تثبيتيا بالحاسب اآللي .

                                                  ألجيزة المسح وتنقسم إلى قسمين =أما بالنسبة 

لتي الوثيقة بسطح الماسحة و تصمح بالنسبة لموثائق اتالمسية = ماسحات مسطحة وفييا تتالمس 

                                                                  ال تضر بمالمستييا لمماسحة .

مس المصدر غير تالمسية مثل =ماسحات الكتب الراسية و الكاميرات الرقمية وىي ال تحتاج لتال-

                                                                                     عند التقاط الصورة لو 

             ن ىذه المرحمة انجاز بعض الميام=والى جانب اختيار نوع الماسح الضوئي = تتضم -

إنشاء ممف أساسي واحد عال الجودة وغير مضغوط يصمح لجميع أغراض و يمكن تحويمو  -

                                                    المستخدمة في العرض و الطباعة . مثللألشكال األخرى 

تحديد دقة الوضوح في استخدام المتوقع لمصورة المنتجة حيث تختمف درجة الوضوح المستخدمة -

تحديد  -في التعرف الضوئي عمى الحروف عن تمك المستخدمة في العرض عمى الشاشة فقط .

                       tiff.jpg. GIF  .1الصورة نوع ممف 

 

 

                                                           
1
 . 927 .. صالسابق ورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة. المرجع. األنظمة اآللٌة ودحافظً، زهٌر 
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                                                                     مرحمة ضبط الجودة و المعالجة : -ج 

تيدف ىذه المرحمة إلى ضمان سالمة مخرجات الماسح الضوئي دون اإلخالل و التعديل في 

البرمجيات تحرير الصور لتصحيح األخطاء الناتجة عن عممية المسح محتوى الوثائق وتستخدم فيو 

الضوئي مثل تنظيف الصور من البقع و الشوائب أو تنقيح نسب اإلضاءة و التباين الموني أو 

و البرامج  تصحيح ميل و اتجاه الصورة و من اشير البرمجيات المستخدمة في معالجة  الصورة

adop Photoshop                                                                                 

                                                                         مرحمة التعرف الضوئي عمى الحروف   -د 

من ضرورة تسجيل مالين الكتب  OCRتنبع أىمية تقنيات التعرف الضوئي عمى الحروف

و البحوث العربية الكترونيا لتسييل تداوليا و إتاحة إمكانية البحث و التعديل فييا كما  والدوريات

تساعد عمى الربط مقاطع النص و الوسائط األخرى فيما يعرف بالنص الفائق وتيدف إلى تطوير 

برمجية تحويل النصوص المخزنة عمى شكل صور ونصوص قابمة لممعالجة بواسطة محررات 

من اجل االقتصاد في الوقت و الجيد وتكمفة إدخال عدد كبير من النصوص و النصوص كل ىذا 

 1إنشاء ممف نصي يسمح بدعم إمكانية البحث في النص الكامل .

 

 

                                                           
1
 922. المرجع السابق  ص ورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة. األنظمة اآللٌة ودحافظً، زهٌر 
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                                                                         مرحمة الفهرسة و التكشيف : -و

تعتبر ىذه المرحمة من أىم العمميات التي يجب القيام بيا في مشروع الرقمنة بحيث يقوم فريق 

العمل بإدخال البيانات الخاصة بالوثائق المرقمنة عبر قاعدة البيانات وىي عممية فيرسة مادية و 

كن وصفية و تكشيف الوثائق و يتم االعتماد عمى مواصفات و برمجيات محددة ليذا الغرض و يم

أن يكون عبر الرمز المشفر و بالتالي ربط الوثيقة مع البيانات المتعمقة بيا كما يمكن اعتماد عمى 

                              .تقنية الربط الفائق لربط الوثائق بغيرىا من الممفات األخرى و توزيعيا لمعمل و البحث 

                                                                                    ضبط الممفات : -ه 

تستحوذ الوثائق المرقمنة عمى حيز مكاني كبير عمى العامل لذلك يجب التقميل من حجم التخزين 

األصمي و يجب إتباع عدة تقنيات من اجل ضغط المعمومات بيدف جعل الممفات اقل حجما  و 

الوثائق المرقمنة في قاعدة بيانات فمثال بالنسبة لموثائق  بالتالي يسمح بالتخزين اكبر قدر ممكن من

فعندما ال تكون مضغوطة فأنيا  533dpiتحتوي عمى نص مرقمن  a4النصية فالصفحة من حجم 

تصبح تشغل حجما  g4فعندما تضغط ىذه الصفحة وفقا ل 833koتشغل حيز مكاني يقدر ب

ذا رقمنت نفس الصفحة  83koالى 53يتراوح مابين  بدال من  3ko:تصبح تشغل  633dpiوا 

4mo .1                                                                                      
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 922. المرجع السابق  ص ورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة. األنظمة اآللٌة ودحافظً، زهٌر  
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                                                                        مرحمة االختزان و الحفظ الرقمي : -ن 

ىي مرحمة ميمة ألنيا ركيزة لعممية البحث و االستغالل و تداول المعمومات لدى من غير المعقول 

في ضمان استخدام و إتاحة استخدام نظام رقمي دون التفكير الخزن و الحفظ و تكمن أىميتيا 

 أشكال و  عتاد و البرمجياتالمرقمنة عمى المدى البعيد ذلك لمعدالت تطور ال المعموماتية المصادر

الممفات تؤدي إلى زيادة احتمالية عدم إمكانية قراءة محتوى المرقمن و ذلك عمى العكس من حفظ 

 مصادر المطبوعة الذي ال يتعدى الكيان المادي لموعاء.

                                                                        مرحمة البحث و االسترجاع : -ي

ز النظام االلكتروني لموثائق األرشيفية بالقدرة عمى البحث سواء السترجاعيا لممستفيد يجب أن يتمي

أو الستعماليا أو لتحويميا لمستفيد آخر أو عدة مستفيدين عمى الخط كما أن دقة وسرعة عممية 

البحث في نظام التسيير االلكتروني لموثائق بواسطة لغة بسيطة إلى أقصى درجة بحيث أن 

لجيد يسمح بتوجيو عمميات البحث بشكل يؤدي إلى تدني معدل الضجيج بمعنى أنا التكشيف ا

 1الوثائق التي توصل إلييا المستفيد خالل عممية البحث ال تحقق إشباعا لديو 

 

 

                                                           
1
 22السابق. ص. نة وتقنٌاتها فً المكتبة العربٌة. المرجع . الرقمنجالءأحمد ٌاسٌن، 
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                                              تأثير الرقمنة عمى قطاع األرشيف  . 4.4 

عبر العالم أىمية رقمنة وثائقيا اليامة والمعرضة لمتمف والتي لقد أدركت جل مصالح األرشيف 

يخشى عمييا من الضياع وكذا أىمية وضعيا عمى الخط استجابة لطمبات المستفيدين باختالف 

لما  .أنواعيم ولعل أىم خدمة قدمتيا تكنولوجيا المعمومات وتطبيقاتيا لميدان األرشيف ىي الرقمنة

مى األرشيف األصمي أو ما تعمق بالخدمات المقدمة لممستفيدين داخل ليا من فوائد عديدة سواء ع

الشبكات المحمية أو مباشرة عمى الخط وقد انطمقت عدة عمميات الرقمنة عبر مختمف مراكز 

 = األرشيف الوطني وتحقق الرقمنة من الفوائد التالية

الوثائق األرشيفية حسب مبدأ عادة ما تصنف سهولة االسترجاع وفقا لموضوع الوثيقة:  .1.4.4

النشأة ووحدة الرصيد وفقا لمتسمسل الزمني وىذا ما يجعل استرجاع المعمومات األرشيفية الخاصة 

 بالموضوع أمرا صعبا في النظام الورقي أما خاصية النسخة الرقمية فبالرغم من ترتيبيا

فقا لمضمون الموضوع سواء وفقا لألسس المتبعة في األرشيف الورقي إال انو يمكن استرجاعيا و 

 1.كان منطقة جغرافية أو اسم شخصية أو التسمسل الزمني أو اسم الجية التي أصدرتيا 

 

 

                                                           
1
 . 42 .. ص. المرجع  السابق. تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً  مجال األرشٌفإبراهٌم، بوسمغون  
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تحويل األرشيف الورقي إلى أرشيف رقمي يمكن سهولة وسرعة اإلنتاج واالستخدام :  .2.4.4

م في الطريقة من استرجاع المعمومات في ثوان معدودة بدال من الدقائق والساعات وحتى األيا

الكالسيكية الورقية كما تمكن الشبكات الداخمية والخارجية عمى الخط عدد كبير من المستفيدين 

الوصول إلى نفس الوثائق في نفس الوقت ومن أماكن متعددة وىذا ما يعجز عميو نظام الشكل 

ار الخطية الورقي ميما بمغ حسن تنظيميا كما يمكن لمقرص الصمب لمحواسب من تخزين أالف أمت

في الرفوف كما أن لألقراص الضوئية قدرة عالية عمى تخزين األشكال المادية لألرشيف سواء 

كانت مخطوطات ، خرائط ، اسطوانات سمعية،أفالم فيديو، ميكروفيش و ميكروفيمم وىي أيضا 

الحل األنسب لمشكمة الحيز المكاني الذي يعاني منو معظم مراكز األرشيف حيث تمكن وساءل 

التخزين االلكترونية من التغمب عمى مشكمة الحيز المكاني وتفادي توزيع الوثائق حسب شكميا 

المادي الذي يتطمب عدة قاعات لمتخزين وتقمل كذلك من التكاليف الباىظة لعممية حفظ األرشيف 

 1.المادي 

 

 

 

                                                           
1
 41 .. ص. المرجع  السابق. تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً  مجال األرشٌفإبراهٌم، بوسمغون  
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يجنبيا من إن حفظ الوثائق األصل في ظروف مالئمة حفظ الوثائق من الضياع والتمف  .3.4.4

التمف جراء كثرة االستنساخ والضياع وىذا يتطمب تقميل التعامل مع الوثائق الكترونيا عن طريق 

عطاءىا رقم خاص بيا لممتابعة والبحث واالسترجاع لذا يمكن لإلدارات  المسح الضوئي ليا وا 

يؤدي إلى  والمؤسسات أن تحتفظ بأصل الوثائق بمكان امن بعد أن يتم إدخاليا في النظام وىذا

 .توفير حيز كبير داخل المؤسسة من اجل حفظ الوثائق الورقية 

في بمد كالجزائر يستورد معظم ما تحتاجو من الورق اإلقالل من استعمال الورق : .4.4.4

بالعممية الصعبة فان تبني الوثائق الرقمية في اإلدارات الرسمية يمكنيا من ربح المال من جية 

ية من جية أخرى مع التقميل من التضخم الورقي الذي أصبح يعيق سير وتحسين الخدمات اإلدار 

اإلدارات الرسمية والمؤسسات االقتصادية .ىذا ضمن الحكومة االلكترونية التي من أىدافيا 

 1 .الوصول إلى إدارة الالورقية

 

 

 

                                                           
 41  .. المرجع السابق . صفً مجال األرشٌفمات وتطبٌقاتها . تكنولوجٌا المعلو، إبراهٌمبوسمغون   1
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                                                                و األتمتة الحكومة االلكترونية    .5

 الحكومة اإللكترونية: .1.5

يرى الباحث سعيد بن المعال العمري أن اإلدارة االلكترونية تمثل تحوال أساسيا تعريفها:  .1.1.5 

في مفيوم الوظيفة العامة بحيث ترس  قيم الخدمة العامة ويصبح جميور المستفيدين من الخدمة 

محور اىتمام المؤسسات لمدولة كما يتعد مفيوميا ىدف التمييز في تقديم الخدمة إلى التواصل مع 

 1المعمومات والرقابة من خالل تطوير عالقات اتصال أفضل بين المواطن والدولة الجميور ب

أما الدكتور سعد غالب إبراىيم فيرى أنيا إطار يشمل كل من األعمال االلكترونية لمداللة عمى 

  2 .اإلدارة االلكترونية ألعمال الحكومة الموجية لممواطنين واألعمال والمؤسسات

 مبادئها :  .2.1.5

 يرى الدكتور عمار بوحوش أن من مبادئ اإلدارة االلكترونية ما يمي=

تقديم أحسن الخدمات لممواطنين وذلك بخمق بيئة عمل تتوفر فييا الميارات والكفاءات المييأة مينيا 

الستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل يسمح بالتعرف عمى كل مشكمة وتشخيصيا واستخالص 

 .النتائج

                                                           
محمد محمود الطعامنة ، طارق شرٌف العلوش .الحكومة االلكترونٌة وتطبٌقاتها فً الوطن العربً . األردن : المنظمة    1

 . 92 .. ص 0229اإلدارٌة ، العربٌة للتنمٌة 
ربٌة .المملكة العربٌة السعودٌة : معهد اإلدارة العامة ، سعد غالب ٌاسٌن . اإلدارة االلكترونٌة وأفاق تطبٌقاتها الع   2

 . 22. ص.  0224
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نتائج حيث ينص اىتمام اإلدارة االلكترونية عمى تحويل األفكار إلى نتائج مجسدة التركيز عمى ال

عمى ارض الواقع وان تحقق نتائج وفوائد لمجميور من تحقيق العبء من حيث الجيد ، المال 

                                                                                 .والوقت 

عمال واإلتاحة لمجميع أي إتاحة تقنيات الحكومة االلكترونية لمجميع في منازل والعمل سيولة االست

 1.والمدارس والمكتبات لكي يتمكن كل مواطن من التواصل

                                            تأثير الحكومة االلكترونية عل األرشيف: .3.1.5

متكاممة ومتواصمة لتقديم الخدمات العمومية باستعمال  إن الحكومة االلكترونية ىي طريقة جديدة

      مع تغيير نظم وطرق عمميا وتطوير تكنولوجيا المعمومات واالتصال في اإلدارات العمومية

مؤىالت مينية جديدة لموظفييا من اجل تحسين نوعية الخدمات العمومية التي تنتيجيا الحكومات 

                                                                        .عمى جميع األصعدة 

إن االنتقال إلى الحكومة االلكترونية معناه االنتقال من العالم الورقي إلى العالم الرقمي أي من 

العالم المادي إلى العالم الالمادي فمصالح األرشيف التي اعتادت التعامل مع السجالت ، الخرائط 

ت وحتى األرشيف السمعي البصري سوف يصبح غير مادي أي عمى شكل الممفات ، الرسوما

( داخل القرص الصمب لمحاسوب أو وحدات التخزين الخارجية ىذا 4-3رقمي موحد في ثنائية )

 يعني أن المينة األرشيفية التي ارتسمت بعد الثورة الفرنسية امتدت عمى مدى قرنين من الزمن

                                                           
 . 21 .. ص 0229. بٌروت : دار الغرب اإلسالمً، 09ٌات اإلدارة الحدٌثة فً القرن . نظربوحوش، عمار   1
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يف والعاممين فييا التأقمم معيا وتغيير السموكيات واكتساب سوف تتغير وتفرض عمى مراكز األرش

                                                                                               1ميارات جديدة 

                                                                                                 األتمتة .2.5

مع التقدم التقني  الحاصل في العالم طير في مفيوم جديد في عمم إدارة  فها :يتعر  .1.2.5

جز بشكل المعمومات يقوم عمى مبدأ االستفادة من الحاسب اآللي في انجاز ميام التي كانت تن

يدوي بواسطة البشر سواء كانت تمك األعمال معقدة أو بسيطة وىذا العمم يسمى األتمتة 

automations .2                                                                                          

السريعة والتغيرات  يتميز عصرنا الحالي بالتطورات دوافع أتمتة مراكز األرشيف    1.1.2.5

المستمرة باإلضافة إلى زيادة االكتشافات العممية وتداخل فروع المعرفة وتوسع مجاالت 

االختصاص ومع طيور استفحال مشكمة الحجم اليائل والكم المتزايد لممعمومات والوثائق وتنوع 

ة بسرعة أوعيتيا أصبح من الضروري تنظيميا وتصنيفيا حيث يمكن الوصول إلييا عند الحاج

لكن البد في البداية إلى اإلشارة إلى أن ىناك جممة من األسباب دفعت مراكز  ودقة وبأقل جيد .

 األرشيف إلى استخدام ىذه التقنية الحديثة لتسيير خدماتيا وتتمثل فيما يمي =

إن ثورة المعمومات ولدت مشكمة كبيرة ناتجة عن نمو حجم الوثائق في العالم وقد ورد تداول 

حيث أثبتت التقديرات االحصاءية أن مقدار ما كان  88;4التحذيرات المبكرة من تفجر المعمومات 

                                                           
 . 71بوسمغون ، إبراهٌم . تكنولوجٌا المعلومات وتطبٌقاتها فً مجال األرشٌف .المرجع السابق  ص    1
2
  www.ebusweb.comعبد الحفٌظ . مدونة التجارة العالمٌة . متاح على الخط   
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ألف من المجمدات لذا أثبتت ما لم ترتيب ىذا الكم  53ينشر سنويا من أوعية المعمومات يبمغ 

اليائل من الوثائق بطريقة مناسبة ولم يتم إعداد الوسائل الالزمة ، فسوف يطل الباحثون طريقيم 

                                                                         1إلى أكياس اإلنتاج الفكري.

                                                 تأثير األتمتة عمى األرشيف: 2.1.2.5

جاءت برمجيات التسيير الخاصة  بميدان األرشيف بتعديل و مالئمة البرمجيات الخاصة 

بالمكتبات و مراكز المعمومات حيث تم تعديالتيا لتستجيب لخصوصيات األرشيف مثل برمجيات 

amcsmorc  التي جاءت من معيار مارك األمريكيisismicro/cds  التي جاءت من برمجية

كو المتان تبينيا عمى المستوى العالمي من مختمف الجمعيات األرشيفية و مراكز األرشيف اليونس

لمشركة العالمية المتخصصة في البرمجيات  Accessكما يمكن إضافة ليما برمجية  الوطنية .

ميكروسوفت التي تسمح بإنشاء قواعد البيانات بالغة العربية ،الفرنسية و االنجميزية وىي تمتاز 

طة االستعمال إذ ال يحتاج لمختص في برمجة اإلعالم اآللي و تتكيف مع حاجيات المكتبات ببسا

المعمومات و األرشيف خاصة الصغيرة منيا التي ال تممك اإلمكانيات المادية ومن أىم  ومراكز

                                                             الفوائد ىذه البرمجيات عمى ميدان األرشيف يمكن ما يمي=

السرعة في التعامل مع المعطيات المختمفة، الدقة في النتائج المتحصل عمييا ، التخفيض من حدة 

 2.األعمال الروتينية ، التقميل من األعمال الورقية ، توفير الطاقة العالية لتخزين البيانات  

                                                           
 . 922  .المرجع السابق .  ص .ورها فً تنمٌة الخدمات األرشٌفٌة. األنظمة اآللٌة ودحافظً، زهٌر  1
2
 42ص.، إبراهٌم . تكنولوجٌا المعلومات وتأثٌرها على مجال األرشٌف .  المرجع السابق . وسمغونب  
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 خالصة 

تكنولوجيا المعمومات تشير إلى المدى الواسع من األجيزة و األدوات و الوسائط و األساليب و     

المختمفة ، إذ قربت ىذه التكنولوجيا  ظائفالقدرات التقنية التي تستخدم لحسن تنفيذ األنشطة و الو 

والبث لحجم ىائل  المسافات بشكل لم يعرفو اإلنسان من قبل ، و إتاحة إمكانية التخزين والمعالجة 

من البيانات مما ساعد مركز األرشيف من الحصول عمى المعمومات األزمة بسرعة و دقة منا 

مناسبتين بالدقة و الوقت المطموب ، و بالتالي اتخاذ قرارات أكثر  واقعية و رشدا و بناء أنظمة 

 معمومات إدارية فعالة .
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  تمهٌد

تعتبر الدراسات الميدانية ضرورة حتمية لكافة الدراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية وىي 

ل بنتائجيا وىي الوجو التطبيقي المتمم لألفكار ئدراسات مستمدة من الواقع وترتكز عمى الدال

ى   ىي  المقابمة  بدورىا انقسمت عموالمعمومات النظرية وقد اعتمدنا عمى أداة البحث إال و 

محورين @ المحور األول تحت عنوان استخدام تكنولوجيا المعمومات في األرشيف والمحور الثاني 

 األرشيف الوالئي . يندرج تحت عنوان تطبيق عممية الرقمنة  داخل 

 التعريف بمكان الدراسة :المبحث األول :  

 التعريف بالمؤسسة المستقبمة : -1

لقد عرفت والية مستغانم عدة تسميات عبر التاريخ فأطمق عمييا عدة أسماء منيا موريس تاقا  ثم 

مشتى غانم  ثم مسك الغنائم  ومن ثم مستغانم وأصبحت مستغانم والية في عيد االحتالل الفرنسي 

وكانت تسمية ىذه المؤسسة في ذلك العيد  >;?6جوان  <8بموجب المرسوم المؤرخ في 

عة وكان التنظيم اإلداري فييا يخضع لمنظام االستعماري آنذاك ثم أعيد تنظيميا بموجب بالمقاط

المتضمن التنظيم اإلقميمي لمبالد وانفصمت  :=?6جويمية  68المؤرخ في  150/74المرسوم رقم 

المتضمن إعادة  :<?6فيفري  98المؤرخ في  ?9-:<عنيا بذلك معسكر وبموجب القانون رقم 

 الوطني انفصمت غميزان عنيا .تقسيم التراب 
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لقد اختمفت في تعريف المؤسسة وتسميتيا حيث عرفت بصفة عامة بأنيا تقسيم إداري يتربع عمى 

جزء من تراب الجميورية ككل ، ولقد أطمق عمييا البعض * المحافظة* لكن حتى نصل إلى تاريخ 

 .المتعمق بالوالية 9??6افريل  =9المؤرخ في  ?9-9?الوالية يجب عمينا الرجوع إلى القانون رقم 

الوالية هي الجماعة المحمية اإلقميمية العمومية تتمتع بالشخصية ىذا األخير يعرفيا كما يمي@* 

 المعنوية و االستقالل المالي وهي تشكل أيضا مقاطعة إدارية لمدولة * .

                                                                    الموقع والتقسيم اإلداري : 

يحدىا من  8كمم ?>88تقع والية مستغانم في الشمال الغربي من الجزائر تغطي مساحة قدرىا 

الشرق والية الشمف ومن الجنوب واليتي غميزان ومعسكر ومن الغرب والية وىران ومن الشمال 

 ?98ة سكانية قدرىا ألف نسمة وكثاف 99<البحر األبيض المتوسط ويبمغ عدد سكانيا حوالي 

 نسمة .

قسمت والية مستغانم إداريا إلى عشرة  6??6فيفري  =8بتاريخ  8=بموجب البرقية الرسمية رقم 

دوائر @ مستغانم ، حاسي ما ماش  ، عين تادلس ، سيدي عمى ، بوقيرات ، عشعاشة ، ما سرة ، 

 .بمدية  98عين النويصي ، سيدي لخضر ، خير الدين وكذلك مقسمة الى 
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                                                         الهيكل التنظيمي لوالية مستغانم :  

 قسم الوالية إلى أربعة أقسام @نت 

 الوالي .

 المندوبية العامة .

أحدث ديوان الولي من اجل مساعدتو في ميامو عمى مستوى الوالية يتولى التشريعات ،  الديوان @

التسيير ، التنسيق مع مصالح األمن والحماية المدنية والعالقات مع الجمعيات المدنية والسياسية 

 كما ينشط اليياكل المكمفة بالبريد والمواصالت .

                                                                          المفتشية العامة .

األمانة العامة  @ يخضع األمين العام الذي يتولى دور جد ميم عمى مستوى الوالية حيث يقوم 

              بمساعدة الوالي وتنشيط وتنسيق عمل المصالح و بدورىا تنقسم إلى مديريتين @

ثالث مصالح ، مصمحة المستخدمين ، مصمحة التنشيط مديرية اإلدارة المحمية التي تنقسم إلى 

                                              المحمي ومصمحة الميزانية وممتمكات الدولة .

مديرية التنظيم والشؤون العامة والتي تتكون من ثالث مصالح أيضا مصمحة الشؤون القانونية 

ة تنقل األشخاص وثالثة مصالح لألمانة العامة @ والمنازعات ، مصمحة التنظيم العام و مصمح

 مصمحة التوثيق بيا مكتبين مكتب التمخيص ومكتب التوثيق وبنك المعمومات .
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                                                            مصمحة التنسيق بيا ثالث مكاتب @

                               مكتب التنسيق ، مكتب الصفقات العمومية ومكتب التنظيم.

 مكتب الحفظ ومكتب اإلعالم و المساعدة .  مصمحة األرشيف وبيا مكتبين @

 

 

 : الهٌكل التنظٌمً لوالٌة مستغانم   01الشكل

 الوالً

 األمانة العامة المفتشٌة العامة

مدٌرٌة اإلدارة 
 العامة

مصلحة 
 المستخدمٌن

مصلحة التنشٌط 
 المحلً
مصلحة 

المٌزانٌات 
زممتلكات 

 الدولة

مصلحة 
 األرشٌف

 مكتب الحفظ

مكتب اإلعالم 
 والمساعدة

مصلحة 
 التلخٌص

مكتب الصفقات 
 العمومٌة

 مكتب التنسٌق

 مكتب التنظٌم

 مصلحة التوثٌق

 مكتب التلخٌص

مكتب التوثٌق 
 وبنك المعلومات

مدٌرٌة التنظٌم 
 والشؤون العامة

مصلحة الشؤون 
القانونٌة 

 والنمازعات

مصلحة التنظٌم 
 العام

مصلحة تنقل 
 األشخاص

 مندوبٌة األمن الدٌوان
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                                 تاريخ إنشاء مصمحة األرشيف لوالية مستغانم :. 2

 >;?6لوالية مستغانم إلى تأسيس مقر والية مستغانم سنة ويرجع تاريخ إنشاء مصمحة األرشيف 

حيث كانت عبارة عن مستودع لألرشيف بالمجمس الشعبي الوالئي يترأسو موظف يسمى محافظ 

                                                                             األرشيف .

 ><?6و :<?6لى مصمحة المحفوظات ما بين إ :<?6و 6<?6وقد تحولت من مديرية ما بين 

بموجب قرار وزاري مشترك  9??6و =<?6لتصبح فيما بعد مكتبا لمتوثيق واألرشيف وما بين 

 :??6خاص بتنظيم مصالح األمانة العامة المذكورة سابقا تحولت إلى مصمحة األرشيف سنة 

م تكن تتوفر فييا جميع والتي كانت تضم ثالثة مستودعات لمحفظ و ثالثة مكاتب إال انو ل

                                                           الظروف المالئمة لمحفظ و العمل .

تم توسيع وتحويل المصمحة إلى مبنى جديد ومستقل لتبقى المصمحة بدون رئيس  8969وفي سنة 

                                         . ?899وذلك بعد أن تقاعد رئيس المصمحة السابق 

لم يوظف رئيس مصمحة أخر بعد تقاعد السابق مما أدى برئيس مكتب الحفظ بتقمد المنصب 

 ومزاولة ميام رئيس المصمحة .

                                                     تعريف مصمحة األرشيف لوالية مستغانم   

تقع مصمحة األرشيف لوالية مستغانم قرب جناح األمانة العامة في الوالية بحيث أنيا تابعة ليا 

وىي بمبنى مستقل داخل الوالية ، قريب من المصالح  األخرى وتنقسم ىذه المصمحة إلى عدة 



 الفصل  الرابع:                                                       الدراسة  الميدانية 
 

 

113 

بق                                          ابق تحتي وثالث طواطوابق @ طابق ارضي وط

                                                               ع المصمحة إلى قسمين@تتفر 

                                                                               القسم اإلداري :

                                بو ستة مكاتب وىي موجودة في الطابق األرضي ونجد فيو @ 

قاعة الفرز، األمانة ، مكتب رئيسة المصمحة ، مكتب رئيس الحفظ ، مكتب رئيس اإلدارة العامة، 

                                          رئيس مكتب اإلعالم والمساعدة ، قاعة المطالعة .

                                                                                   القسم التقني :

اعة الفرز و مكتبة بيا قاعة مطالعة حيث تضم بعض الدوريات ، مجالت و جرائد ق مركب من @

المخازن @ وتضم المصمحة خمسة عشر قاعة موزعة عمى ثالث طوابق ، في كل طابق  .رسمية

           ت مناسبة إلى حد ما لمحفظ إال الطابق التحتي نجد ست قاعات لمحفظ.يوجد خمس قاعا

                                                    الطابق التحتي @ بو أرصدة أرشيفية متفرقة .

                       الطابق األرضي @ مكاتب الموظفين باإلضافة إلى قاعة الفرز والمكتبة .

                           ( .(DRAGطابق األول @ يحوي أرشيف مديرية التنظيم والشؤون العامةال

                              (.(DALالطابق الثاني @ يتمثل في أرشيف مديرية اإلدارة المحمية 

 إلىجمس الشعبي الوالءي باإلضافة ( والم(ACالطابق الثالث @ ويشمل أرشيف ديوان الوالي 

                                                                      األرشيف التاريخي .

م  .                                                          6:;6المساحة اإلجمالية تقدر 
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.                                                      م  ;=.=>68مساحة المخازن تقدر ب 

                                                م. ;.=;6مساحة المكاتب اإلدارية تقدر ب 

 .م ;=.6=6مساحة األروقة  تقدر ب 

                                                                              التجهيزات : .3

إن الغرض من حفظ الوثائق ىو استعماليا في المستقبل وليذا يجب تشخيص الوسائل     

                                               والتجييزات المناسبة لتحقيق ىده الحفظ السميم و الطويل لموثائق 

 @قيام باألعمال الموكمة لياتحتوي مصمحة أرشيف والية مستغانم عمى تجييزات لمباشرة نشاطيا وال

.الماسحات  98.اآلالت الناسخة عددىا  99.آالت الطابعة عددىا =9أجيزة اإلعالم اآللي عددىا 

                                ( وأجيزة كمبيوتر ممحقة بيدف تأليو الرصيد   A0.A2.A3.A4)  :9الضوئية عددىا 

 بالنسبة لمكيرباء ، ومسحوق بالنسبة لمخشب و الورقسائمة ) ماء(  =6أجيزة إطفاء عددىا 

  ،وأجيزة التدفئة بمكاتب الموظفين مكيفات ىوائية،دية بالمخازن والخشبية بالمكتبة الرفوف الحدي

 عمب كرتونية لحفظ الوثائق و اليواتف السمكية بمكاتب الموظفين وكل طابق يحتوي عمى ىاتف .

                                                                    الموارد البشرية : 

عون ، 98عون حجز ،  96 يي اإلعالم اآللتقني سام ف ، 98وثائقي أمين محفوظات  ويوجد@

 :9مساعد أرشيفي   ، 96حفظ البيانات 
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                                         وصف األرصدة المتواجدة داخل المصمحة :  .4

تزخر المصمحة بتراث وثائقي معتبر تراكم عمى مر السنين ، حيث توجد بيا ما يقدر بأكثر من 

 تزايد مستمر مع مرور الوقت نظرا عمبة أرشيفية وىذه النسبة غير ثابتة وىي في 9;?9;

البمديات التابعة لموالية . وىي موزعة لممدفوعات التي تستقبميا المصمحة من مختمف المديريات و 

 قاعة  86عمى أربع طوابق والتي بدورىا موزعة عمى قاعات حوالي 

 عدد العلب األرشٌفٌة
مساحة األرشٌف 

 بالقاعة)بالمتر الطولً(
 القاعات

10131المجموع   
 

 الطابق األول

31رقم  061 0613  

30رقم  15185 1515  

30رقم  11183 1113  

31رقم  03183 0313  

32رقم  10181 101  

11065المجموع   الطابق الثانً  

33رقم  013 0135  

34رقم  00181 0011  

35رقم  034 0343  

36رقم  01180 0110  

1161161 ,1 13رقم    

11133المجموع   الطابق الثالث  

11رقم  010 0103  

10رقم  031 0313  

10رقم  12185 1215  

11رقم 03285 0325  

12رقم  013 0133  
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o  مجموع العلب

 األرشٌفٌة

o 23623 علب  

 

 

 

 

 : الرصٌد الوثائقً بمصلحة األرشٌف لوالٌة مستغانم  02لشكلا

 

 مصلحة األرشٌف  التطبٌقات التكنولوجٌة المعتمدة داخل. 5

الحاسوب : اصبح الحاسوب من األمور الضرورٌة فً الحٌاة المهنٌة والدراسٌة و    الشخصٌة * 

وال ٌخرج فً اطار قطاع األرشٌف باعتباره من األدوات الحدٌثة الكفٌلة بتحسٌن أداء مصالح 

رٌة والتسٌٌر الفنً لذا فان التمكن من التسٌٌر األلً لألعمال اإلدا استغاللهاألرشٌف اذا احسن 

 لألرشٌف الرقمً 

تسٌٌر على  أثرت بالشكل اإلٌجابً والمصلحة تعتمد على سبع  اجهزة حاسوب وثالث طابعات

بتخزٌن كمٌات هائلة الوثائق األرشٌفٌة من خالل  تسهٌل العمل والسٌطرة على الرصٌد األرشٌفً 

 لٌة الرصٌد الوثائقًتأمن المعلومات اضافة الى 

التً تدخل فً التسٌٌر   Excelو    Wordالبرمجٌات : حٌث تتعامل المصلحة مع برمجٌة * 

المالً لإلدارة سواء تعلق األمر بإعداد  المٌزانٌة أو دفع مستحقات العاملٌن كما تفٌد األرشٌفً فً 

تسٌٌر المخازن كحساب نسبة تزاٌد الكتل األرشٌفٌة والمساحات المخصصة لكل مصلحة 

 المرتقبة مستقبال واألحجام 

6110المجموع   الطابق التحت أرضً  

 أ 00385 0035

 ب 11180 1110

 ج 100 1003

 د 60 603

 ه 6080 600

 و 01485 0145
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المرقمنات : أصبح جهاز المرقمن من االجهزة المألوفة فً اإلدارات ومراكز البحث وحتى *  

عند األشخاص العادٌن من خالل الخدمات التً تسمح بتحوٌل النصوص والصور من شكلها 

لك بتحوٌلها المادي الى الرقمً وٌمكن المرقمن من انقاذ العدٌد من الوثائق المهددة باالندثار وذ

الى الشكل الرقمً وإدخالها الى جهاز الحاسوب وتسٌٌرها إلكترونٌا ونسخها على األقراص 

ات ومصالح منها على أكمل وجه خاصة الخرائط والمخطط االستفادة ما ٌمكنالضوئٌة وهذا 

 ٌخٌة ائد القدٌمة والمجالت التً ٌعتمد علٌها فً البحوث العلمٌة والتارالبناء و التعمٌر والجر

األقراص الضوئٌة :نظرا للدور الذي أصبحت تلعبه األقراص الضوئٌة بتخزٌن شتى المعلومات * 

 ٌعتمد على هذه التكنولوجٌا الحدٌثة وهذا بالنظر إلى :الرقمٌة وقطاع االرشٌف للوالٌة  

 سمتها الكبرى فً التخزٌن وانخفاض تكلفة تخزٌنها  -

 ٌة استنساخها سهولة وسرعة استرجاع المعلومات وإمكان -

 سهولة االحتفاظ بها  -

وخاصة هذه    DVDاو   CDقف فً صف األقراص الضوئٌة سواء تعلق االمر هذه كلها أمور ت

 ملٌون وثٌقة نصٌة  1.2على   DVDاألخٌرة لطاقتها الكبٌرة حٌث ٌمكن ان ٌحتوي

 

  تحلٌل نتائج الدراسة المبحث الثانً : 

 عرض المقابلة : .1

 المحور األول : استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً األرشٌف  

 وكانت المقابلة مع رئٌسة مصلحة األرشٌف لوالٌة مستغانم 

 : ما طبٌعة الوسائل التكنولوجٌة المتاحة لدى مصلحتكم ؟1س
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بمختلف أنواعها وأجهزة  الوسائل التكنولوجٌة المتاحة لدى مصلحتنا هً :المرقمنات: 1ج

 االقراص الضوئٌة ( . les flache desk .disque dureحاسوب ووسائط التخزٌن ) 

  Access و Excel و  Wordاضافة الى البرمجٌات   

:هل ٌوجد مختصٌن أو مهندسٌن فً اإلعالم اآللً وفً مجال المعلومات لهم مؤهالت  2س

 ا ؟التعامل مع التكنولوجٌا بمختلف تطبٌقاته

نعم , ٌوجد مختصٌن : تقنً سام فً اإلعالم اآللً مكون فً مجال األرشٌف ورقمنة : 2ج

الرصٌد الوثائقً , رئٌسة المصلحة مختصة فً مجال األرشٌف , عون حفظ البٌانات مدربٌن فً 

 األرشٌف .

 ً ؟: هل لدٌكم إطالع على التقنٌات الحدٌثة فً األرشٌف مثل الرقمنة والتسٌٌر االلكترون3س

نعم , بفضل االنترنت المتاحة بشكل كبٌر ٌمكن مواكبة آخر المستجدات الحاصلة فً المٌدان : 3ج

 وتطبٌقها على ارض الواقع .

: هل تعتقد أن عملٌة استخدام التكنولوجٌا فً األرشٌف سٌؤثر على طرٌقة التسٌٌر داخل 4س

 المصلحة ؟

توي على المعلومات ٌمكن تمثٌلها بالفهرس نعم ,تؤثر اٌجابٌا مثل قاعدة البٌانات التً تح:4ج

 والبحث بكل سهولة وٌسر فٌها .

 : ما هو مستقبل أرشٌف المصلحة باستخدام التكنولوجٌات أو بدونها ؟5س

ومتطورة مواكبة للتطور  وذلك بإضافة تقنٌات جدٌدة جٌدة األرشٌف أصبح فً وضعٌة : 5ج

 . معظم الرصٌد الورقً المتواجد بالمصلحة  رقمنةالتكنولوجً الراهن اضافة الى 

 : هل توجد حواجز أمام تطبٌق التكنولوجٌا فً مصلحتكم وما هً ؟6س
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ال توجد أي مشاكل تذكر من ناحٌة العمل والتقنٌات المعتمدة بالمصلحة بل ٌوجد مشكل : 6ج

 نقص العمال المختصٌن فً المجال .

 مصلحة األرشٌف الوالئً .  المحور الثانً :تطبٌق عملٌة الرقمنة داخل 

 وكانت هذه المقابلة مع المختص فً عملٌة الرقمنة للرصٌد األرشٌفً .

 : طبقا ألي قانون تمت عملٌة الرقمنة ومتى نشأت الفكرة ؟1س

جاءت فكرة الرقمنة طبقا للتعلٌمة التً وردت من طرف وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة : 1ج

 لوالٌة ( وذلك بأمرها بتطبٌق العملٌة .إلى الجماعات المحلٌة ) ا

 : ما الدافع األساسً لرقمنة الرصٌد األرشٌفً ؟2س

الدافع األساسً من وراء انتهاج المشروع هو تسهٌل عملٌة البحث واالطالع بالنسبة : 2ج

للمستفٌدٌن ومساعدتهم فً بحوثهم العلمٌة بالنسبة للطلبة وتٌسٌر العمل األرشٌفً للعاملٌن فً 

جال مثال : سٌكون االطالع الكترونً على الوثائق الضرورٌة باستخدام حاسوب مخصص الم

 لذلك .

 : ما هً أنواع المرقمنات المتواجدة بالمصلحة وما هً البرمجٌات المعتمدة ؟3س

                    خاص بالوثائق ذات الحجم الكبٌر A2,  خاص بالخرائط   A0ٌوجد أربعة مرقمنات ) : 3ج

A3     خاص بالكتب ,A4     وهو مقسم إلى أربعة أنواع مختلفة . 17-12خاص بوثائق                                

 ACCESSوإعتمدنا على برمجٌة 

: بالنسبة لإلطارات العاملة بالمشروع هل تم تكوٌن أرشٌفٌن عاملٌن بالمصلحة أم تم  4س

 االستعانة بمختصٌن من الخارج ؟

 نعم , ٌوجد مختصٌن مكونٌن فً عملٌة الرقمنة ولم ٌتم االستعانة بأشخاص من  الخارج. : 4ج

 : ما هً الوثائق واألرصدة المعنٌة بعملٌة الرقمنة ؟5س
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تقرٌبا كل الوثائق معنٌة بعملٌة الرقمنة حٌث بدأنا بالوثائق األكثر تداوال مثل : البطاقات :5ج

ق الحالٌة بصدد الرقمنةهً الوثائق الخاصة بالبناء و الرمادٌة واألرشٌف التارٌخً والوثائ

 التعمٌر. 

 : ما هً المراحل التً مرت بها عملٌة الرقمنة ؟6س

بعد التسٌٌر والمعالجة العلمٌة و الفكرٌة للوثائق األرشٌفٌة ) الفرز والتصنٌف والترتٌب و : 6ج

الخاص بعدها تحول مباشرة  الفهرسة بعدها تأتً عملٌة الرقمنة أي وضع الوثٌقة على المرقمن

إلى ملف موجود فً الحاسوب أي تكون فً قاعدة البٌانات ثم نقوم بوضع اسم لها وجمٌع 

 المعلومات الموجودة فً الفهرس التقلٌدي ومن ثم حفظها .

: هل تطنون أن تحوٌل الوثائق من شكلها المادي إلى وثائق الكترونٌة وتسٌٌرها آلٌا هو 7س

 لمشاكل التً ٌعانً منها األرشٌف ؟األمثل لكل ا الحل

 نعم , هو حل لكن ال ٌعوض الوثٌقة التقلٌدٌة بل هم وسٌلة لتسهٌل البحث . :7ج

: هل بدأتم بالتعامل مع األرشٌف االلكترونً وما نوع مصادر المعلومات االلكترونٌة 8س

 المتوفرة ؟

 : ال , ألننا لم ننتهً من عملٌة الرقمنة .8ج

 المقابلة  تحلٌل . 2

 المحور األول :استخدام تكنولوجٌا المعلومات فً األرشٌف  

إن استخدام مختلف التقنٌات التكنولوجٌة فً األرشٌف ٌساهم فً تسهٌل العمل األرشٌفً والحفاظ 

أسرع وقت ممكن إلى المعلومات والتقلٌل  فًالضٌاع أي أنها وسٌلة للوصول  على الوثائق من

مقابلة التً أجرٌناها مع رئٌسة مصلحة األرشٌف لوالٌة مستغانم الحظنا من الجهد ومن خالل ال

إن المصلحة تمتلك بعض التجهٌزات لتكنولوجٌا المعلومات مثل أجهزة الحاسوب , المرقمنات 

( واستعمال الوسائط التخزٌنٌة كاألقراص A0. A2. A3. A4المختلفة بأنواعها وأشكالها ) 
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التطورات الراهنة فً  واكبون ٌ من خالله إنهم لنا نٌة وهذا ٌتبالضوئٌة والحوامل المغناطٌسٌ

, أما فٌما ٌخص العاملٌن فٌوجد تقنً سام فً اإلعالم اآللً ولكن لٌس بشكل كبٌر المجال

ومختصٌن فً األرشٌف وهم رئٌسة المصلحة ورئٌس مكتب الحفظ الذي تم تحوٌله إلى جهة 

الحفظ والرجوع إلٌه عند الضرورة وحسب ما  أخرى خارج المصلحة مع إبقاءه تابع لمكتب

صرحت به المبحوثة أن عدد العمال قلٌل جدا مقارنة بالمبنى الكبٌر والرصٌد الوثائقً الضخم 

وبالنسبة ألخر التقنٌات فً مجال األرشٌف فهم نوعا ما ٌجٌدون صعوبة فً ذلك بسبب عدم  

أي مؤسسة وهً العامل الرئٌسً لتسهٌل  االرتباط بشبكة االنترنت باعتبارها وسٌلة فعالة داخل

التنقل ومن هنا تبٌن أن األرشٌف أصبح فً وضعٌة  ئونقل الوثائق عبر المصالح دون عبالعمل 

مقارنة بحالته فً السابق والمصلحة ال تجد أي حواجز أمام تطبٌق  الى جٌدة نوعا ما متوسطةمن 

 تكنولوجٌا المعلومات .

 ة الرقمنة داخل مصلحة األرشٌف الوالئً المحور الثانً : تطبٌق عملٌ 

من خالل اإلجابات المحصل علٌها فً المحور الثانً من المقابلة تحت عنوان تطبٌق عملٌة 

الرقمنة داخل األرشٌف الوالئً والتً تمت مباحثة تقنً سام فً اإلعالم اآللً الحاصل على 

عملٌة الرقمنة وفقا لقانون أو منشور من تكوٌن فً مجال األرشٌف وارتأٌنا إلى استنتاج انه لم تتم 

مركز األرشٌف الوطنً بل جاءت نتٌجة لتعلٌمة صدرت من وزارة الداخلٌة والجماعات المحلٌة 

إلى الجماعات المحلٌة ) الوالٌة ( فً طل الحكومة االلكترونٌة التً تسعى إلى استعمال تكنولوجٌا 

ٌر نظم وطرق عملها وتطوٌر مؤهالت مهنٌة المعلومات واالتصال فً اإلدارات العمومٌة لتغٌ

جدٌدة لموظفٌها من اجل تحسٌن نوعٌة الخدمات المرجعٌة وبمبادرة من رئٌسة المصلحة التً 

 تبنت الفكرة ورحبت بها من خالل اقتناء مختلف المرقمنات من بٌنها أربع مرقمنات وتعاملهم مع 

عد البٌانات العالئقٌة حٌث ٌسمح هذا التً هً عبارة عن نظام لتسٌٌر قوا   ACCESSبرمجٌة 

النظام بجمع المعلومات من أي نوع كان لحفظها واستطالعها واستخراجها وفً طرٌقهم للعمل 

باألنترانت كذلك , والدافع األساسً لرقمنة الرصٌد الوثائقً هو تسهٌل عملٌة البحث و اإلطالع 

ة وتٌسٌر العمل على العاملٌن على سبٌل بالنسبة للمستفٌدٌن والباحثٌن من انجاز البحوث العلمٌ



 الفصل  الرابع:                                                       الدراسة  الميدانية 
 

 

122 

المثال سٌكون اإلطالع الكترونٌا على الوثائق الضرورٌة باستخدام حاسوب مخصص لذلك من 

اجل اختصار الوقت والجهد لكال منهما وبالنسبة لإلطارات العاملة بالمشروع تم بتكوٌن أرشٌفٌٌن 

ولوجٌا المعلومات والهدف من هذا عاملٌن لدى المصلحة لتمكٌنهم من التحكم الجٌد فً تكن

المشروع  هو تمكٌن األرشٌفٌٌن من إدارة وحفظ األرشٌف االلكترونً كما أن المصلحة لم تتم 

 االستعانة بمختصٌن من الخارج .

والحظنا أن الوثائق و األرصدة المعنٌة بعملٌة الرقمنة هً الوثائق األكثر تداوال مثل البطاقات 

ارٌخً و الوثائق الحالٌة بصدد رقمنتها هً الوثائق الخاصة بالبناء و الرمادٌة واألرشٌف الت

التعمٌر أي التصامٌم والخرائط للمشارٌع المنجزة , وتكون عملٌة الرقمنة وفق مراحل وخطوات 

أوال نقوم بعملٌة التسٌٌر و المعالجة العلمٌة و الفكرٌة للوثائق أي الفرز والتصنٌف و الترتٌب 

ك تأتً عملٌة تحدٌد أماكن الوثائق أي اختٌار الوثائق وتحدٌد أماكنها داخل والفهرسة وبعد ذل

المخازن للمصلحة ثم وضع الوثٌقة على المرقمنة أو الماسحة الضوئٌة وبعدها تتحول مباشرة 

على ملف متواجد فً الحاسوب أي تكون فً قاعدة بٌانات التً نقوم بوضع علٌها البٌانات 

علومات الموجودة فً الفهرس التقلٌدي مثل : رقم الجرد والتصنٌف و الخاص بالملف وجمٌع الم

الترمٌز الخاص بالمصلحة أي كل البٌانات الموجودة بالعلبة , وٌتم تحوٌل الوثائق من شكلها 

المادي إلى وثائق الكترونٌة وتسٌٌرها آلٌا ارتأٌنا إلى أنها لٌست الحل األمثل والبدٌل عن كل 

منها األرشٌف المادي , بل ٌعتبر وسٌلة لتسهٌل البحث والحفاظ على الوثٌقة المشكالت التً ٌعانً 

األصلٌة من الزوال و االندثار بسبب كثرة التداول علٌها , ولكن مصلحة األرشٌف الوالءي لم تقم 

, ولم تحول الوثائق  إلى حد اآلن بالتعامل مع األرشٌف االلكترونً ألنها لم تتمم عملٌة الرقمنة

 طالع .ألٌا لإلم نحو نظا

 النتائج و االستنتاجات :  .3 

 من خالل الدراسة المٌدانٌة فً مصلحة األرشٌف لوالٌة مستغانم تبٌن لنا عدة استنتاجات :

مصلحة األرشٌف حققت قفزة نوعٌة وذلك ومن خالل اكتسابها لمجموعة من التجهٌزات  - 2

متطورة وتستعمل فً رقمنة الوثائق األرشٌفٌة وبفضل  ثة مثل : الماسحات الضوئٌة وهً الحدٌ
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هذا ٌمكن ٌمكنها رقمنة كل الرصٌد الموجود داخل المصلحة وبمختلف أحجامه ) وثائق , كتب , 

 مخطوطات ( .

العاملٌن بالمصلحة ذو كفاءات متمكنة من هذه الوسائل وفً المجال ولهم القدرة على التعامل  - 1

  لباحثٌن الحصول على المعلومات : هناك وثائقً أمٌن محفوظات ٌقوممعها بطرٌقة تسهل على ا

بعملٌة الرقمنة وهو غٌر متفرغ طوال الوقت لها ألنه ٌعمل فً مجال أخر باإلضافة إلى تقنً فً 

 اإلعالم اآللً و اثنان من أعوان حفظ البٌانات .

على التقنٌات الحدٌثة بفضل وجود مختصٌن فً الرقمنة وفً مجال المعلومات هناك إطالع  -3

 فً مجال األرشٌف وتطبٌقها فً مٌدان العمل .

نتٌجة لتزاٌد حجم المعلومات بالشكل الذي جعل اإلنسان ٌصبح عاجزا عن جمعها واالحتفاظ  – 4

بها بالطرق التقلٌدٌة والسٌطرة علٌها وتحلٌلها مما دفع برئٌسة المصلحة ألرشٌف مستغانم إلى 

ل تكنولوجٌة حدٌثة تساعدهم على مواكبة ثورة المعلومات واالستفادة السعً وراء إٌجاد وساء

منها ولقد ساعد االعتماد على تكنولوجٌا المعلومات على إمكانٌة تخزٌن المعلومات بالشكل 

المطلوب ومعالجتها وتحلٌلها والحصول على النتائج المراد تحقٌقها وكذلك توفٌر إمكانٌة تخزٌن 

ات عند الحاجة ولعل أهم و أبرز مظهر من مظاهر التكنولوجٌا المعتمدة االسترجاع لهذه المعلوم

فً المصلحة هً تكنولوجٌا الرقمنة للمصادر الوثائقٌة الموجودة داخل مخازن األرشٌف و التً 

استطاعت بإمكانٌاتها الحالٌة أن تقضً على الكثٌر من الصعاب والعراقٌل التً كانت تقف حائال 

لحة وقد غٌرت من طرق التعامل مع المعلومات فً القطاع وأصبحت جسرا أمام العاملٌن بالمص

للتحول نحو العالم الرقمً االلكترونً ونتٌجة حتمٌة للتطورات التقنٌة والتكنولوجٌة التً ٌعرفها 

عصرنا الحالً والذي أصبح ٌسمى بالعصر الرقمً نتاجا لالستخدام المكثف للتكنولوجٌا الرقمٌة 

 لحٌاة والمعرفة فً جمٌع مجاالت ا

استنتجنا كذلك انه ال توجد صعوبات كبٌرة فً دمج وتطبٌق التكنولوجٌا فً المصلحة غٌر  - 5

أنه ٌوجد النقص فً عدد العاملٌن المؤهلٌن وغٌاب أهم تطبٌق أال وهو اإلنترنت التً تعتبر 
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لة فً عنصر ضروري فً الوقت الراهن لإلطالع و مواكبة كل المستجدات والرهانات الحاص

 المجال 

لقد تبنت مصلحة األرشٌف التكنولوجٌا من اجل التغلب على الصعاب وتسهٌل العمل الٌومً  – 6

للقائمٌن على األرشٌف مثل : الحد من التضخم الورقً والتخزٌن السلٌم للوثائق األرشٌفٌة 

ولالسترجاع السرٌع والحصول على المعلومات الدقٌقة وكذلك من اجل مواكبة التطور 

 ة .األرشٌف وإعطاءه األهمٌة الالزمالتكنولوجً المعاصر والنهوض ب

 مناقشة النتائج على ضوء الفرضٌات :   .4 

النتائج التً ٌتم التوصل إلٌها فً مختلف األبحاث والدراسات حوصلة لكل مراحل البحث  تشكل

 المنجز وهً التً تثبت أو تنفً تحقق الفروض التً انطلقت منها الدراسة والتً كانت بمصلحة 

األرشٌف لوالٌة مستغانم وكانت تهدف بالدرجة األولى إلى معرفة أهم التطبٌقات التكنولوجٌة 

دة داخل المصلحة وكٌفٌة تأثٌرها على المجال ومن خالل هذه الفكرة تم وضع فرضٌتٌن المعتم

 لإلجابة على هذه اإلشكالٌة التً تدور فً أذهاننا 

 ومن خالل هذه الفرضٌات تمكنا من استخالص بعض النتائج : 

 الفرضٌة األولى : فٌه استخدام لتكنولوجٌا المعلومات فً مصلحة األرشٌف الوالءي 

ن مصالح األرشٌف لوالٌة مستغانم تمتلك بعض تجهٌزات تكنولوجٌا المعلومات المتطورة إ

والحدٌثة مثل : جهاز الحاسوب واستفادت من جملة من التطبٌقات الخاصة بالرقمنة كالماسحات 

الضوئٌة ووسائط التخزٌن والكامٌرات  الرقمٌة والبرمجٌات والطابعات التً سعت إلى اقتناءها 

ا من أجل الحفاظ على الوثائق من التلف و الضٌاع وتسهٌل طرق تداولها عند المستفٌدٌن وامتالكه

 منها 

 وعلٌه الفرضٌة األولى تحققت 
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الفرضٌة الثانٌة : أصبح أرشٌف والٌة مستغانم فً وضعٌة ممتازة أمام ما جاءت به تكنولوجٌا 

 المعلومات 

التً استفادت منها المصلحة أصبح األرشٌف من خالل جملة من التطبٌقات التكنولوجٌة الحدٌثة 

 األرشٌف أصبح فً » ٌسٌر فً وضعٌة مستحسنة نوعا ما هذا حسب ما صرحت به الرئٌسة 

وهذا بسبب وجود نقص فً عدد العاملٌن «  تسٌر من الوضعٌة المتوسطة الى الجٌدةوضعٌة 

 بالمصلحة مما ٌؤدي إلى نقص وتٌرة العمل وسرٌانها بالشكل الممتاز 

 تحققت نسبٌا وعلٌه الفرضٌة الثانٌة 

 التوصٌات  . 5 

وفً األخٌر كان البد من تقدٌم مجموعة من التوصٌات واالقتراحات تعد كحل لبعض المشاكل 

 التً ٌعانً منها أرشٌف والٌة مستغانم والمتمثلة فٌما ٌلً :

مجموعة من العاملٌن المتخصصٌن فً مجال األرشٌف بصفة عامة وفً مجال التعامل  توظٌف -

 مع التقنٌات التكنولوجٌة الحدٌثة بصفة خاصة 

ضرورة استخدام شبكة اإلنترنت فً العملٌات اإلدارٌة الن الهدف لٌس فً الشبكة فً حد ذاتها  -

 بل المزاٌا  التً تجنى من وراءها 

 لتسهٌل مرور األرشٌفٌٌن والتنقل بحرٌة بٌن الرفوف توسٌع قاعات الحفظ  -

 وضع موقع الكترونً لمصلحة األرشٌف واالهتمام أكثر بالوثائق غٌر التقلٌدٌة   -

 االهتمام أكثر بالحوامل االلكترونٌة وتوفٌر ظروف وأماكن الحفظ المناسبٌن  -

 إنشاء مخبر للتصوٌر والتصوٌر المصغر  -

 مستخدمً األرشٌف وتحسٌن مستواهم العلمً والتقنً إعداد برامج لتكوٌن  -
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 خالصة 

وفً دراستنا هذه تبٌن أن مصلحة األرشٌف لوالٌة مستغانم تسعى جاهدة لمواكبة 

التكنولوجٌا وذلك باقتناء أجهزة وعتاد حدٌث من شبكة الحواسٌب والماسحات الضوئٌة 

ال ٌجب الوقوف إلى هذا الحد  وتدرٌب العاملٌن علٌها ولكن وتدرٌب العاملٌن علٌها ولكن

 فقط بل التخطٌط مستقبال لتبنً مختلف المشارٌع التكنولوجٌة الحدٌثة .
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لقد حاولنا من خالل دراستنا التي كانت تحت عنوان تطبيقات تكنولوجيا المعمومات وتأثيرىا في 

بتسميط الضوء عمى مصمحة األرشيف لوالية مستغانم وذلك من خالل استخداميا  مجال األرشيف

لتكنولوجيا المعمومات في معالجة أرصدتيا الوثائقية من تنظيم ، تصنيف ، فيرسة ، تخزين 

واسترجاع وتطوير لخدماتيا  كما أوجدت تكنولوجيا المعمومات مولودا جديدا ىو األرشيف الرقمي 

ديدا لألسرة األرشيفية سواء عمى مستوى ممارسة ميمتيم أو عمى مستوى الذي يطرح تحديا ج

ة ممارسة ميمتيم أو عمى مستوى الحفاظ عمى التراث األرشيفي أي الحفاظ عمى الوثيقة األصمي

بإدخال التكنولوجيا الحديثة مثل الماسحات الضوئية وأجيزة   الوالءيكما قامت مصمحة األرشيف 

كما تحتوي عمى العنصر   Accessحجام واالعتماد عمى قاعدة البيانات الحواسيب المختمفة األ

البشري المتمكن من ىذه الوسائل و التعامل معيا بطريقة تسيل عمى الباحثين الحصول عمى 

الكبير والتضخم في المعمومات  الوثائقيالمعمومات ولكن يوجد نقص في عددىم مقارنة بالرصيد 

التي تعترض المصمحة في مواكبة جميع التطورات  العوائقر أحد الموجودة بالمصمحة وىذا يعتب

   .الحاصمة في المجال

كما توصمنا في األخير أن عممية الرقمنة لمختمف األرصدة المتواجدة بالمصمحة تساعد الباحث و 

األرشيفي في سرعة وسيولة استرجاع الوثائق في وقت قصير والحفاظ عمى الوثائق من اإلتالف 

ال يمكن االستغناء عمى الوثيقة األصمية أي األرشيف الورقي التقميدي الذي يمثل الحمقة إال أنو 

 .األساسية التي يجب الرجوع إلييا 
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 ممخص
جاءت دراستنا ىذه لمعرفة أىم التطبيقات التكنولوجية المعتمدة داخل المصمحة وتأثيرىا عمى 

والية مستغانم حيث بدأت دراستنا بمدخل إلى تعريف األرشيف وتاريخو وخصائصو  أرشيف

إضافة إلى الوثيقة األرشيفية والرقمية ولبعض التطبيقات التكنولوجية ) الحاسوب ، البريد 

 اإللكتروني ، الرقمنة ، قواعد البيانات  إلخ ( 

وىي في وضعية جيدة  وتوصمنا في األخير أن مصمحة األرشيف تستخدم بعض التطبيقات

ومتطورة في مشروع الرقمنة لمختمف األرصدة األرشيفية ، كما توصمنا أن المصمحة ال 

تعاني من صعوبات في دمج تكنولوجيا المعمومات في المجال غير أنيا تحتاج إلى 

 يفي .متخصصين من أجل رفع و تحسين وتيرة العمل األرش

 األرشيفية . جيا المعمومات . األرشيف . الوثيقةتكنولوجيا . تكنولو الكممات المفتاحية : 
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Résumé 

 

notre étude a permis de connaitre les applications les plus 

importantes adoptées au service et leur impact sur les archives de la 

willaya de Mostaganem ,ou notre étude a commencé avec une 

introduction a la définition de le archives et son histoire et 

caractéristique , en plus des documents et du numérique et quelques 

applications technologique ( ordinateur , courrier électronique , bases 

des données …etc ).                                                          

enfin ,nous avons constaté le service des archive utilise certaines 

applications ce qui est une position bonne et avance dans le projet 

du numérisation dans divers actifs de surveillée  .                         

nous avons également constate que le service n a pas de difficultés 

a intégrer les technologiques de le information sur les terrain, mais 

qu il a besoin de spécialistes pour le amélioration et le efficacité du 

travail le archivés . 

mots clés : 

technologie – les technologiques de l’information – archive 
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 أسي الماسح الضوئي الر :50الشكل 

 

 

 

 آلة تصوير رقمية  :  50الشكل
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