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  : مقدمة

ذات قیمة تاریخیة تقترن صورة األرشیف دائما بذاكرة الشعوب واألمم لما تحتویه من وثائق      

فهي ترمز لنشاط اإلدارات الرسمیة المركزیة والمحلیة وكذا المؤسسات  ال تقدر بثمن،

فهي إذا دلیل على تطور الدول والشعوب واآلن یتعدى  والصناعیة و الخدماتیة،قتصادیة اال

األرشیف هذه الفكرة إلى ما هو أوسع وأشمل لما یحتویه من معلومات یحتاجها المسیرون 

  .المستقبلیة ومرجعا قیما للدراساتالتخاذ القرارات وبناء السیاسات 

 األمة وٕاحیاء تاریخها فأن هناك حاجة ماسةولما كان لألرشیف من أثر حیوي في حیاة     

، مدربة على القیام بواجباتها ومسلحة باألخالقیات و المعارف لقوى بشریة مؤهلة تأهیال علمًیا

، نماطها المختلفة العامة و الخاصةالمهنیة لتكون قادرة على إدارة وتسییر مؤسسات األرشیف بأ

ین أرشیفیین متخصصین للقیام بهذه المهام فقد اهتمت المعاهد والمؤسسات الجامعیة بتكو 

لضمان سیر جید لألرشیف ویعتبر تلقي المتكونین الطرق واألسالیب النظریة والعلمیة واطالعهم 

على كامل النصوص القانونیة الخاصة بهذه المهنة كونها الدلیل والمرشد الذي یجب االلتزام به 

، فهي تساعدهم على التحكم األساسیة للتكوینتبر من األهداف ألداء المهام المختلفة التي تع

  . في أداء مهامهم بشكل جید

:  المهنة األرشیفیة بین النظري والتطبیقي" : بعنوان وانطالًقا مما سبق جاءت دراستنا    

، قسمناها إلى جانبین نظري وتطبیقي"  والیة مستغانم لبلدیات الدراسة میدانیة ألرشیفیي 

  :ري إلى ثالثة فصول حیث قسمنا الجانب النظ

، أسباب نا فیه مشكلة الدراسة، الفرضیاتالفصل األول خاص باإلطار المنهجي للدارسة تناول

  .الدراسات السابقةأهداف الدراسة ،منهج الدراسة ، ختیار الموضوع ، أهمیة الموضوع،ا

واألرشیفي مبادئ ومفاهیم ، تطرقنا فیه إلى لمحة  الثاني الذي یحمل عنوان األرشیف أما الفصل

إلى تكوین  تاریخیة عن األرشیف وتعریفه ثم إلى األرشیفي ومؤهالته والمهام الموكلة إلیه ثم

  .األرشیفین في الجزائر



 

 
  ب

شیفیة بین التحدیات واآلفاق المستقبلیة تطرقنا أما الفصل الثالث الذي یحمل عنوان المهنة األر 

قیات المهنة األرشیفیة ثم إلى التشریع الجزائري المنظم للمهنة األرشیفیة ثم إلى فیه إلى أخال

  .التحدیات واآلفاق المستقبلیة للمهنة األرشیفیة 

في الفصل الرابع تطرقنا إلى الجانب المیداني لهذه الدراسة حیث أجرینا الدراسة المیدانیة مع 

،  تطرقنا فیه إلى التعریف والیة مستغانم ف في مختلف بلدیاتالمهنیین العاملین في األرشی

بمكان الدراسة وأدوات جمع البیانات وتحلیلها، عرض نتائج الدراسة ومناقشتها على ضوء 

  .الفرضیات وختمنا الفصل بمجموعة من االقتراحات  الخاصة بتحسین المهنة األرشیفیة 
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  :مشكلة الدراسة.1.1

مدى  تعتبر مهنة األرشیف من بین أقدم المهن التي ضربت جذورها بوجود اإلنسان على     

، هذا لعالقتها المباشرة بحیاة المجتمعات وبقیت إلى حد اآلن تحظى باألهمیةعصور من الزمن 

، حیث أصبحت تلعب دور بارزا في حفظ ذاكرة األمة والحفاظ على وخاصة المؤسسات واإلدارات

ت الحكومیة والخاصة  ، وتساهم بشكل فعال في تسییر المؤسسالموروث الثقافي والتاریخي من جهةا

، وكذالك مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصال بما من جهة أخرى

ماشى وطبیعة الوثائق المنتجة من طرف المؤسسات واإلدارات  ویعتبر العنصر البشري قطًبا یت

  .ضروریا ومهًما في أي إدارة أو مؤسسة كونه المحرك األساسي لخدماتها ونشاطاتها

، ونظًرا للدور الریادي الذي العناصر الهامة في تسییر األرشیففاألرشیفي كونه یمثل أحد هذه    

لة ذات مستویات أنشأت مجموعة من المعاهد والمؤسسات تعنى بتكوین إطارات بشریة مؤهیلعبه 

، وهذا ما یتطلبه توفیر بیئة عمل ووعي مناسبین من أجل تطبیق المعارف عالیة من التكوین

، كما ظهرت العدید من وازن المطلوب على مستوى الممارسةوالمكتسبات النظریة وتحقیق الت

هدف إلى تنظیم وحمایة المهنة األرشیفیة حیث اهتمت باألرشیفي والمهام الموكلة التشریعات التي ت

، إال أن األرشیفي تصادفه مجموعة من الصعوبات لتسییر لمختلف األرصدة الوثائقیةإلیه وطرق ا

، من هنا نطرح السؤال مكتسباته النظریة على أرض الواقعوالعراقیل تجعله غیر قادر على تجسید 

ا مدى موائمة ما تلقاه األرشیفي نظریا من خالل التكوین والتشریع مع واقع الممارسة م: التالي

 .المهنیة في المیدان ؟
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    : تساؤالت الدراسة. 2.1

  : سة اإلجابة عن التساؤالت التالیةنحاول من خالل هذه الدرا

 ؟  المیدانتسباته النظریة على أرض ما هي األسباب التي تحول دون تطبیق األرشیفي لمك 

 ما هي الصعوبات التي یتلقاها األرشیفي أثناء أدائه  لمهامه ؟ 

  :فرضیات الدراسة .3.1

للفرضیات دور أساسي في أي بحث علمي فهي تضفي مزیدا من العلمیة كما تعد حلقة      

وصل بین جانبي البحث النظري والتطبیقي كما أنها تعتبر اإلطار المنظم لتحلیل وتفسیر البیانات 

فالفرضیات هي تفسیرات مقترحة للعالقة بین متغیرین أحدهما  ،1المحصل علیها وكذا تفسیر النتائج

، ویمكن أن یقال عنها أنها إجابات مؤقتة لتساؤالت ر المستقل واآلخر المتغیر التابعغیالمت

 : وبناءا علي هذا األساس قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة  2 ،مطروحة

  : الفرضیة الرئیسیة 

 في نظریا وما هو على أرض المیدانال یوجد تالئم بین ما یتلقاه األرشی. 

  :الفرضیات الثانویة

  في في تأدیة مهامه علي أكمل وجه األرشی ىالعمل غیر مناسبة مما انعكس علف ظرو 

  االعتماد علي األسالیب النظریة في التكوین ساهم في افتقار األرشیفیین للمؤهالت الكافیة التي

 .الصعوبات أثناء تأدیة وظائفهم في تجنبهم الوقوع

                                                           
 .19.ص. 2003,دار ریحانة: الجزائر . ث العلمي ، خالد منهج البححامد  1

 .46.ص. 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة: زائر الج. البحث العلمي وطرق إعداد البحوث مناهج. ، عماربوحوش   2
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  التشریع الجزائري المنظم للمهنة األرشیفیة یعاني من مجموعة من الثغرات والنقائص وعدم

 . مواكبة التطورات الطارئة في القطاع 

 مهنة األرشیف في الواقع تعاني من العدید من التحدیات و الصعوبات . 

  :أهمیة الدراسة. 4.1

باهتمام كبیر من  الجوانب التي تحظىة بجانب مهم من تتمثل أهمیة الدراسة في كونها مرتبط    

، وقد تناولنا هذا ات والمتمثل في المهنة األرشیفیةطرف المختصین في میدان المكتبات والمعلوم

الحفاظ على ذاكرة  الموضوع نظًرا لألهمیة التي یتمیز بها من حیث الدور الذي یلعبه األرشیفي في

یة كبیرة خاصة بعد االنفجار المعلوماتي الهائل فالمهنة األرشیفیة الیوم أصبحت لها أهم ،األمة

وتطور تقنیات التعامل مع الوثیقة األرشیفیة إنتاجا وٕاخراجا حیث ترتكز دراستنا على إبراز مدى 

  .مطابقة كل ما هو نظري مرتبط بالمهنة األرشیفیة مع ما هو موجود على أرض المیدان

  :أهداف الدراسة. 5.1

  :ینة وأهداف هذه الدراسة تتجلى فيق أهداف معإن كل دراسة تسعى إلى تحقی

  :الهدف األساسي في الدراسة 

  اقع الممارسة المهنیة في المیدانمعرفة مدى موائمة ما یتلقاه األرشیفي نظریا مع و.  

  : ا یليأما األهداف الثانویة تتمثل فیم

  التكوینالرضا الوظیفي، ( من كافة الجوانب التعرف على واقع مهنیي األرشیف ،

 ). المشكالت 

 معرفة معوقات ممارسة المهنة األرشیفیة. 

  إبراز العالقة بین الصعوبات التي یتلقها األرشیفي في أداء مهامه مع التكوین الذي تلقاه

 .النصوص المنظمة للمهنة األرشیفیةو 
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 كتسباته النظریة على أرض المیدانمعرفة األسباب التي تحول دون تطبیق األرشیفي لم.  

  :أسباب اختیار الموضوع. 6.1

 مواجهة تحدیات تزاید أهمیة مهنة األرشیفي وزیادة الحاجة على أرشیفیین مؤهلین كما یجب ل

  .المهنة في المیدان

  التحسیس بأهمیة المهنة األرشیفیة والدعوة إلى لم الجهود نحو االهتمام بها من طرف

  .ؤولین واألكادیمیین من جهة ثانیةالمس

 لمجال األرشیف المیل الشخصي.  

 ي تناولت موضوع المهنة األرشیفیةالنقص الملحوظ للبحوث األكادیمیة الت.  

  :المنهج المستخدم في الدراسة. 7.1

 جراءات واألسالیب التي تجعل العقل یصل إلى معرفة حقةالمنهج هو مجموعة من القواعد واإل    

  .بدون أن یبذل مجهودات غیر نافعة بجمیع األشیاء التي یستطیع الوصول إلیها

 هر افة إلى منهج دراسة الحالة باعتباوقد تم اعتماد المنهج الوصفي القائم على التحلیل باإلض     

أسلوبا لدراسة ظواهر المتغیرات الواقعیة من خالل وصف الدراسة وصًفا دقیًقا بالكم والكیف مرفقا 

  .موضوعات مختلفة من الحیاة دراسة بتحلیلها ، لذا یرتبط هذا المنهج في

  :الدراسات السابقة. 8.1

أن البحوث السابقة هي مصدر إلهام ال غنى عنها بالنسبة للباحث فكل بحث ما هو إال امتداد   

للبحوث التي سبقته لذالك ال بد من استعراض األدبیات أي معرفة األعمال التي أنجزت من قبل 

ضوع بحثه النصوص المالئمة تسمح للباحث باإلحاطة بمو حول الموضوع الذي یشغل بالنا فقراءة 

، وتتمثل أهم الدراسات السابقة التي تمكنا من الحصول علیها والتي الخاص وضبطه بصورة جیدة

  : فیما یلي عالجت موضوع المهنة األرشیفیة رغم قلتها ونذرتها
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األرشیفیة ضمن النصوص المهنة : " ، بوسعادة نسرین بعنواندراسة الباحثة: الدراسة األولى  

دراسة میدانیة بمصلحة األرشیف الوالئي ومصلحة أرشیف بلدیة قسنطینة لسنة " الوطنیة الجزائریة 

، تخص تقنیات أرشیفیة حیث تطرقت إلى إبراز مدى نیل شهادة ماستر في علم المكتباتل 2010

تطلبات هذه األخیرة خاصة تماشي النص القانوني الحالي المسیر للمهنة األرشیفیة في الجزائر لم

في عصر مجتمع المعلومات ثم تناول المهنة األرشیفیة من خالل التعرف على األرشیف الذي یعد 

، ومدى تأثیر هذا األخیر بالبیئة الرقمیة ، حیث توصلت إلى المسؤول مهنیا على تسییر األرشیف

لخاصة بالمهنة األرشیفیة غیر أنه لم النتائج التالیة أن المشرع الجزائري قد ألم بأغلبیة التوصفات ا

یسلط الضوء على بعض المحاور كتطبیق التكنولوجیات الحدیثة في قطاع األرشیف إضافة إلى 

عدم وجود قانون خاص بالمهنة األرشیفیة لتأطیر هذه المهنة من حیث المهام والصالحیات مما 

  .یفیین مخاوف حول مستقبلهم المهنيخلق لدى بعض األرش

التكوین المستمر ودوره في تفعیل المهنة " ، كرفة مرزاقة بعنوان دراسة الباحثة: ة الثانیةالدراس

لنیل شهادة ماستر في علم المكتبات  2013دراسة میدانیة بمدیریات والیة بسكرة لسنة " األرشیفیة 

كوین ، حیث تطرقت إلى ضرورة استفادة األرشیفیین العاملین من برامج التقنیات أرشیفیةتخصص ت

المستمر، ویرجع هذا إلى التطور السریع الذي تعرفه المهنة األرشیفیة ومنه یجب على األرشیفي 

أن یملك المؤهالت العلمیة الضروریة لمواكبة هذا التطور وأوضحت الدراسة أن اغلب األرشیفیین 

ال في طلب المبحوثین لم یستفیدوا من برامج التكوین المستمر وال توجد من طرفهم أیة مبادرات 

  .وال حتى من ناحیة التكوین الذاتيالتكوین من الجهات المسؤولة 
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  :تحدید المصطلحات . 9.1

الفرز الشخص المسؤول الذي یعمل في أحد األنشطة أو أكثر من أنشطة األرشیف مثل : األرشیفي

المعارض ونشر ، تقدیم الخدمات المرجعیة للباحثین، والصیانة ظوالتنظیم ن الترتیب والوصف، الحف

  .الوثائق

حفوظة لقیمتها التاریخیة ، والمالجاریة لهیئة أو إدارة أو دیوانتطلق على الوثائق غیر : األرشیف 

، وهي مجموعة وثائق تم تسلیمها أو وضعتها شخصیة معنویة أو مادیة عامة أو خاصة الدائمة

  .بواسطة هذا الشخص نفسه أو الهیئةومقدرا لها بطبیعتها أن  تحفظ 

 تقوم التي الوظائف و الخدمات مجموع نهاأ رشیفیةاأل مهنةبال نقصد  :األرشیفیة لمهنةا

 األنشطة كل في استغالل أحسن رهامصاد استغالل أجل من األرشیف مراكزیمها بتقد

  .للمستفیدین جیدة خدمة تقدیم إلى للوصول

 إلیصال الالزمة التدابیر جمیع تتناول شاملة، عملیة ھو دراستنا سیاق في التكوین :التكوین

  .الوظیفة ههذبهاتتطل التي مهامال وٕانجاز معینة، بوظیفة لتحاقاال من نهایمك وضع إلى الفرد

  
 



 

  

  

  الفــصـــل الــــثانــي 

   ومفاهیم مبادئ واألرشیفي األرشیف

  

  

   األرشیف عن تاریخیة لمحة

   ومؤهالته األرشیفي

   األرشیفیین تكوین
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  تمهید 

 

إنه ذاكرتها الرسمیة،  یشكل األرشیف بالنسبة إلى كل أمة ذاكرتها الرسمیة وتراثها التاریخي     

وهو تراثها التاریخي، ألنه  ولة، وعلى سیادتها وعمل مؤسساتهاألنه یشهد على وجود أمة أو د

یث بالمقارنة مع العلوم دفاألرشیف علم ح شاهد على تاریخ األمة وعلى مكونات هویتها وذاتیتها

اإلنسانیة األخرى، والتي حددت مصطلحاتها كالتاریخ والجغرافیا وٕادارة األعمال مثًال غیر أن 

، فالعاملین في ة ومازالت دون الكمالمازالت قلیلالدراسات واألبحاث التي كتبت حول علم األرشیف 

األرشیف خاصة في المجال األكادیمي أو اإلداري لم یكتبوا بقدر كاف في مجال تخصصهم فإن 

الوعي الوثائقي سیظل وعي قاصرا وحتى یمكن الوصول لتعریفات ومفاهیم واضحة لألرشیف 

ف وهذا ما ل األرشیواألرشیفي ینبغي التدقیق فیما یختص بالمصطلحات المستخدمة في مجا

 .سنتناوله في هذا الفصل
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  :لمحة تاریخیة عن األرشیف..1.2

 : تاریخ األرشیف .1.1.2

لنشاطات الرسمیة ا قیة تشهد على تاریخ الحضارات وعلىلقد عرف األرشیف منذ القدم كمادة وثائ 

وهذا المفهوم  نشاط المؤسساتلي وجود ایة أخذ األرشیف طابع رسمي یرمز إالبد ، فمنذلمؤسساتها

كل الوثائق المنتجة من قبل  ، وقد  امتد مفهوم األرشیف إلىیومنا هذا بقي ساري المفعول إلى

دأ تاریخ األرشیف مع الوثائق ،  فباصة و الجمعیات بل وحتى األفرادالمؤسسات العامة والخ

ة في العراق خاص الرسمیة في شكل لوحات من الصلصال التي اكتشفت في المشرق العربي

  .ت التي تسلسلت في البالد العربیةتاریخ الحضاراوسوریا والتي تشهد على 

في مصر الفراعنة وجد مخازن لحفظ األرشیف داخل المعابد في تل الحریري بسوریا اكتشفت      

 یرجع تاریخها إلى" ماري" بقصر ملوك الئحة في مخازن لحفظ األرشیف  2500م  1933في سنة 

ویكتسب هذا األرشیف الضخم طابع سیاسي ودبلوماسي وقانوني واقتصادي، كما  ، م.ق 31 القرن

م نقش هذا القانون في .ق 1792- 1750اكتشفت في العراق قانون حمورابي مؤسس دولة بابل في 

وفي سوریا كذالك ، اكتشف في فرنسا بباریس مسلة من البازلت وهي محفوظة حالیا في متحف 

وثیقة دبلوماسیة واتفاقیة دولیة ورسائل  200فیة أرشیف مملكة أوقاریت عبارة عن قرب األض

العقود الخاصة وجل ظیم الحرف و د واألوامر اإلداریة والتموین وتنالملوك تتعلق بالدفاع عن الحدو 

قصر آشور بانیبال  ، لنختم هذه السلسلة من أقدم أرشیف فيم.ق 14و 13لي القرن الوثائق ترجع إ

  1.ملكیة وأحكام قضائیة وعقود خاصة م كتب علیها أوامر.ق 7لي القرنتاریخها إ یرجع

                                                           
1
مركز : أبوظبي .  مجلة لیوا . لكترونیة من الثورة الورقیة الي الثورة اال: األرشیف في فجر األلفیة الثالثة .،عبد الكریم بجاجة    

           .74ص. 2004،الوثائق والبحوث 
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تمیز العهد اإلغریقي ببدایة تنظیم األرشیفات التي كان یخزن فیها أصول القوانین فلم یكن یمر  

قرن من الزمن حتى تم توحید جمیع مخازن السجالت الالتینیة وحصرها في مكان واحد أال وهو 

metroun  .1صص لعبادة اآللهة المعروف بالمترون المعبد المخ
 

 509وذالك حوالي " ولیو كوال فلیروسب" أما في العهد الروماني في إنشاء األرشیف یعود ل       

في خزانة معبد اإلله زحل وكان یحفظ القوانین " ، وكان موضع هذا األرشیف في ابراریوم م.ق

، أما الوثائق الدولیة التي كانت تأتي من مجلس الشیوخ ومستندات المقاطعات والمراسیم وأنظمة

جانب  لىلقد ضمت روما مجموعة من األرشیفات إ" الكابیتول " خارج روما فكانت تحفظ في 

أرشیف اإلمبراطوریة الذي كان تودع فیه جمیع األوراق التي تهم الممتلكات اإلمبراطوریة 

ولعل أهم ما ورثته أوروبا من ذالك في هذه الفترة هو وثائق  ،یع وشراءوالمستندات الرسمیة من ب

الكنیسة التي كانت تسلم من النهب والسلب إال أن الطابع الممیز لهذه الفترة هو حضور نوعین من 

األرشیفات الثابتة والمتنقلة التي كانت ترافق الملوك و الحكام لكن انهزام ملك فرنسا لویس فلیب في 

في  م وضیاع مجموعة من الوثائق كان سببا في إعطاء أوامر بترك األرشیف1194معارك إحدى ال

2.باریس لیصان من التلف الضیاع
 

  

أما في العصور الوسطي فقد اقتصرت مراكز دور األرشیف على حفظ الحجج والمسندات الخاصة 

ائق كانت تمتلكها ، حیث أن هذه الوثت اإلقطاعیة والملوك وامتیازاتهمبحقوق األسر والعائال

ة لم تكن تحتفظ بمثل هذه ، وذالك بعد إقالتهم ألن الدولشخصیات الهامة كالوزراء والسفراءال

  3 .الوثائق

  

                                                           
  .9ص . 1979دار الحریة ، : بغداد . األرشیف تاریخه وأصنافه أدارته . أللوسي ، سالم عبود   1

2
  13.14. ص. نفس المرجع . األلوسي ، سالم عبود    

  جمعیة  تمنشورا: عمان .األرشیف  الفهرسة، التصنیف، التوثیق، التكشیف،: لجة الفنیة للمعلومات المعا. هاني .الغمد    3

  .264.ص. 1998,المكتبات األردنیة 
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ید  علىتعتبر إسبانیا الدولة األولى التي جمعت الوثائق الحكومیة في مركز واحد وكان ذالك      

م أنشأت انجلترا أرشیفها المركزي المسمي  1578، و ابتداء من سنة م 1545سنة " شاركت " 

office paper state    وأصبح یحمل  م ، 1611وفي ایطالیا تأسس األرشیف المركزي بروما سنة

م أحدثت مركز األرشیفات  1789، بعد الثورة الفرنسیة  archiveun secretun vaticanumاسم 

التي كلفت " البرلمان " لجمعیة العامة من لدن ا   les archives nationqlesالوطنیة بباریس 

جمع وصیانة وثائق الدولة ومستنداتها  م باإلشراف على 1789في شهر یولیو" كاموس " البرلماني 

م صدر مرسوم االستفادة من الوثائق وبما أن  1994یونیو  25وقد تم فتح هذه األرشیفات یوم 

أسیس المجلس الدولي لألرشیف بعاصمة فرنسا كانت سباقة في هذا المیدان كان من الطبیعي ت

  1. 1948باریس سنة 

  : علم األرشیف .2.1.2

من المعروف أن ممارسة العمل األرشیفي قد سبق بقرون عدیدة تنظیر و تأطیر هذا العمل    

شقین أحدهما نظري فلسفي والثاني تطبیق عملي  ذالك شأن كل المهن التي تنطوي علىوشأنه في 

وظهر علم األرشیف كنتیجة للتطور الذي ، یؤطر بحیث یمارس العمل أوال ثم قرون عدیدة ینظر و

  2.عرفه هذا المصطلح عبر مختلف المراحل التاریخیة 

لعلم األرشیف في الفترة الممتدة مابین القرن السادس عشر ونهایة القرن  ظهرت المالمح األولى  

التاسع عشر في شكل منظم تمثل في خلیط من األفكار النظریة لعلم الدیبلوماتیك الذي یهتم 

بدراسة المكونات الوثائقیة وأشكالها ونشأتها ونقلها وأثارها و األفكار المنهجیة واألرشیفیة وكذا 

  .ظهاطبیقیة المتعلقة بترتیب وتنظیم الوثائق ووصفها واستخدامها وحفالعملیات الت

                                                           
متاح على الرابط التالي ] متاح على الخط[14:22على الساعة 12/02/2016زیارة یوم األرشیف وأهمیته في كتابة التاریخ .، عزیز سعیدي  1

:http://www.alukah.net/culture/0/82181/.  

تجربة تخصص تقنیات أرشیفیة في نظام ال أم دي : تكوین األرشیفیین بالجامعة الجزائریة بین النظریة والواقع . شواو، عبد الباسط 2

 .57ص . 2014جامعة منتوري ، : قسنطینة . علم المكتبات : مذكرة دكتوراه .  2بجامعة قسنطینة 
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الجانب العلمي والجانب  أطلقت تسمیة علم األرشیف كون هذه األخیر یتمیز بجانبین     

، فالجانب العلمي یتعلق بالناحیة النظریة واألفكار األساسیة لهذا العلم وهي المعلومات التطبیقي

ع برامج تتعلق المشوار الدراسي علي مستوى المعاهد والجامعات من خالل وضالمكتسبة أثناء 

المتخصصین  یشیر بعض 1،طویرهاوتتنمیة الثقافة المعرفیة لدي الدارس  باألرشیف تساعد على

وٕانما  ،ید والواقع أن علم األرشیف قدیمن علم األرشیف هو علم جدفي مجال علم األرشیف إ

  .تفادة من المعلومات الموجودة فیهحدثت في معالجته للوثائق واالس الجدید في التطورات التي

فعلم األرشیف هو العلم الذي یقوم بدراسة وتقنین النظریات واألسالیب الفنیة لعملیة الوثائق من  

الت الناحیة المادیة ووضعها في شكل مادي یتیح االستفادة منها بواسطة الدارسین في جمیع مجا

العلم بتعریف المواد األرشیفیة كما یهتم بدراسة نشأة وتطور األرشیف  ة ویهتم هذاالمعرفة اإلنسانی

خالل العصور التاریخیة المختلفة ویحدد الطرق واألسالیب المعتمدة في التزوید والترتیب والحفظ 

  2.زمة لحمایة الوثائق و األرشیفاتوالوصف ویشمل كذالك دراسة التشریعات األرشیفیة الال

  :تعریف األرشیف.3.1.2

 : التعریف اللغوي   

، فجاءت كفعل بمعنى یضع األوراق  بصیغتین فعل واسم archiveجاءت لفظة أرشیف    

الدوام بصیغة  ، كما جاءت علىبمعني أرَشفَ  archivedوالملفات في األرشیف والفعل الماضي 

التي تتصل   archeionمشتقة من الكلمة اإلغریقیة أرخیون أو أرسیون   archivesاسم جمع 

   3.بدائرة من الدوائر وفي األصل كانت تطلق علي سجالت الحكومة ووثائقها أي األرشیف العمومي

                                                           
  .59.ص . نفس المرجع السابق . عبد الباسط  ,شواو 1
  .61ص . نفس المرجع 2
 .5.ص . نفس المرجع السابق . سالم عبود  ,األلوسي3
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و الحدیثة بحیث أصبح معناها الوثائق الناتجة عن  وتطور معناها في العصور الوسطى       

یف تعني السجالت ، وفي المفهوم المعاصر باتت كلمة أرشأعمال المؤسسات الحكومیة المنظمة

  1.والمحفوظات والمستندات والمخطوطات وأماكن الحفظ 

 : التعریف االصطالحي  

والمحفوظة ) المحفوظات (الوثائق الغیر جاریة لهیئة أو إدارة أو دیوان  على األرشیف یطلق     

مجموعة وثائق ، وهي ا المواد األرشیفیة أو المحفوظاتأحیان ، وتسمىقیمتها التاریخیة الدائمةل

ن تحفظ امة أو خاصة ومقدر لها بطبیعتها أتسلمتها أو وضعتها شخصیة معنویة أو مادیة ع

  .أن یكون أحسن تنظیمها ىبواسطة هذا الشخص نفسه أو الهیئة عل

المواد ( اإلدارة ذاتها المسؤولة عن انتقاء وحفظ وتسهیل تداول الوثائق  تطلق أیضا على     

المبنى  ئق أو دار المحفوظات كما تطلق علىكذالك دار األرشیف أو دار الوثاوتسمي ) األرشیفیة 

  2.مخزن األرشیف بالمستودع الذي تحفظ فیه الوثائق ونطلق على أو جزء من المبنى

 و المؤسسةنه الوثائق الغیر جاریة للمنظمة أبأ: ة األرشیفیین األمریكیین األرشیفتعریف جمعی    

، وهذه الوثائق تمثل نشاط المؤسسة فقد أنشأت بنظام وغرض ا الدائمةوالتي حفظت بسبب قیمته

  3.معین وفي شكل معین

ویمكن تعریف مصطلح األرشیف بأنه الهیئة التي تتولى مهمة حفظ الوثائق والسجالت والقیود      

  .والمعامالت  والمدونات وبصورة منظمة إن كانت صادرة عن مؤسسة عامة أو شبه عامة

 

  

                                                           
  .13 .ص. 2003درا النهضة العربیة، :  بیروت. األرشیف والوثائق والمحفوظات .حالق ، حسان      1
دار الثقافة للطباعة والنشر ، : القاهرة . انجلیزي  ،فرنسي ،عربي: قاموس مصطلحات الوثائق واألرشیف . علي میالد، سلوي  2

  .9ص .  1982
  .13ص . 1987دار الثقافة ،  :القاهرة . مقدمة في تاریخ األرشیف ووحداته . ابراهیم السید ، محمد    3
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كانت دائرة أعمال أو هیئة خاصة وكذالك الدوائر والمصالح والشركات الحكومیة التي تقوم سواء 

بتسییر األعمال المتصلة بشؤونها وتتطلع بمهمة حفظها والعنایة بها وبتداولها ومن یتناولها علي 

رشیف المسؤولیة أو أي جهة مخولة باالحتفاظ بها وذالك من خالل اتساع المفهوم األصلي لأل

، وكذالك حفظ ما یخص تاریخ أنساب العائالت والشخصیات البارزة لمقصود به حفظ هذه الموادا

تاریخ البالد وأصول  ادر األولیة واألدلة والشواهد علىالتي تقدم عند حفظها فائدة في توفیر المص

  1. شعبها

 : التعریف العلمي 

أنه عبارة عن مجموعة الوثائق المنتجة عن  غلب التعاریف العلیمة لألرشیف علىتتفق أ   

نشاطات األفراد واإلدارات وتحفظ بهدف الرجوع إلیها نظرا لقیمتها ومن أبرز تعاریف بعض العلماء 

  : یلي والمختصین في علم األرشیف ما

هو تلك الوثائق ألي مؤسسة عامة أو خاصة والتي حكم : یلي یعرف شلنبرج األرشیف كما    

إلیداعها  ختیرتراجعة والبحث والتي قد أودعت أو اجدیرة بالحفظ الدائم ألغراض الم علیها بأنها

أن األرشیف هو كل األوراق والوثائق المكتوبة : " شارل سامران ویرى،  في المؤسسة األرشیفیة

الناتجة عن نشاط جماعي أو فردي بشرط أن تكون قد نظمت لیسهل الرجوع إلیها عند الحاجة 

  .بحث وبشرط أن تكون قد أحسن حفظها في داخل منظمة واحدة إلیها في ال

أن األرشیف هو كل األوراق والوثائق الرسمیة فیقول أن األرشیف هو الوثائق :" ویري جنكنسون 

، وینبغي أن یتكون من كل من كل زاء رسمي وحفظت للمراجعة الرسمیةالتي كونت جزء من أج

  2.اإلجراء الرسمي أو التي اشتمل علیها جراء الوثائق التي أنشئت خصیصا ألجل 

  

                                                           
  .3ص . نفس المرجع السابق . لوسي ، سالم عبود األ -1

 .14ص . نفس المرجع السابق .   ابراھیم  محمد,  السید   2
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 .التشریع الجزائري : التعریف القانوني 

من األحكام ون الجزائري ورد في الباب األول ضإن الحدیث عن تعریف األرشیف في القان     

جانفي  26ه الموافق ل  1408جمادي الثاني  09المؤرخ في   09- 88العامة من القانون 

  .م1988

أن الوثائق األرشیفیة " یلي   في تعریفها لألرشیف ما 09- 88من القانون  02ص المادة تن     

ظم أخبارا مهما یكن تاریخها أو شكلها أو سندها هذا القانون هي عبارة عن وثائق تنبمقتضى 

المادي أنتجها أو استلمها أي شخص طبیعي أو معنوي أو أي هیئة عمومیة كانت أو خاصة أثناء 

  ".اطها ممارسة نش

یتكون األرشیف بمقتضى هذا القانون " من نفس القانون  03وورد تعریفه أیضا في المادة       

من مجموعة الوثائق المنتجة أو المستلمة من الحزب والدولة والجماعات المحلیة  واألشخاص 

بفوائدها الطبیعیین والمعنویین سواء من القانون العام أو الخاص أثناء ممارسة نشاطها معروفة 

 1" وقیمتها سواء كانت محفوظة من مالكها أو حائزیها أو نقلت الى مؤسسة األرشیف المختصة 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تعلق باألرشیف الوطني الم،  1988ینایر  26ھـ الموافق ل 1408جمادي الثانیة عام  7المؤرخ في  09- 88رقم قانون 1

  .135.ص. 04الصادر في الجریدة الرسمیة رقم .
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  األرشیفي ومؤهالته  .2.2

 تعریف األرشیفي .1.2.2

األرشیفي هو الشخص الذي توكل إلیه مهمة تسییر األرشیف القدیم والحدیث اللذان         

التي )  ، وسائط سمعیة بصریة أو ورقیة ، مطبوعاتمخطوطات( ائق األصلیة یتكونان من الوث

، عائالت أو أفراد یقوم بجمع وجرد وحفظ األرشیف مؤسسات حكومیة أو خاصةیكون مصدرها 

 1.خالل إعداد أدوات البحث بأنواعهامن 

كثر من أنشطة واألرشیفي هو الشخص المسؤول الذي یعمل في إحدى األنشطة أو أل      

دمات ، الترتیب والوصف تقدیم الخصیانة، التنظیم اإلضافة والحفظ والل الفرزاألرشیف مث

. ، نشر الوثائقالمرجعیة للباحثین، المعرض
2  

 صفات وممیزات األرشیفي   .2.2.2

 مؤهالت األرشیفي  

متالك األرشیفي مجموعة من المؤهالت تجعله في مستوى االتسییر الجید والناجح لألرشیف  یستلزم

  : الموكلة إلیه  ومن هذه المؤهالت المهمة

  تتمثل في التكوین العلمي العالي والجید لألرشیفیین وأهمیة التكوین المستمر : مؤهالت علمیة

 .لتغیرات التي تمس قطاع المعلوماتخاصة في ظل ا

 لي والخدمات التي انة التي أصبح یحتلها اإلعالم اآلنظر للمك: يلمؤهالت في اإلعالم اآل

مال الحاسوب لقطاع المعلومات أصبح من الضروري علي األرشیفي التمكن من استعیقدمها 

 .عماله الیومیة أو استخدامه في كامل 

                                                           
1 Groupe de travail prisme bassecourier/le métier dartiste   20/02/2016. 17   [45   : en ligne  ] disponible:  http 

://www.info / métier / fich-métier . php .page consultée. 

  . 9.ص. نفس المرجع . سلوى  ،علي میالد  2
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 أصبح  أمام التطورات التكنولوجیة في عصر الرقمنة: مؤهالت خاصة باألرشیف االلكتروني

تباع إجي بكتروني من ناحیة الشكل الخار وصف األرشیف االل ىاألرشیفي مطالب بالقدرة عل

یحفظ علیها وعمرها البرامج التي معاییر الوصف االلكتروني لألرشیف ومعرفة الوسائط التي 

 1.نشأت بها وغیرها أ

 : صفات األرشیفي 

   دین والموظفین یتظهر من خالل تفهم المستف: القدرة على التعامل مع الناس والموظفین

 .وحسن التعامل معهم

  بالدقة في العمل من خالل المحافظة على الترتیب والنظام  والتقید : الدقة والقابلیة في العمل

 .احات المستمرة لتحسین ظروف العملقتر وتقدیم اال

  وتظهر من خالل تحدید األرشیفي لموقع المعلومات : القدرة على التذكر والسرعة في العمل

 .لمؤسسة الوقت وسرعة اتخاذ القراربدقة وسرعة مما یوفر ل

  تتمثل في السعي الدائم لتحقیق أعلى مستوي من المعرفة المهنیة والكفاءة  :صفات شخصیة

 .ة مختلف التطورات في مجال تخصصهممن خالل متابع

  ت  وهي الحصول على مؤهل في المكتبات والمعلوما: صفات تتطلبها بیئة العمل التقلیدیة

 .والقدرة على اإلبداع والتنظیم

 يلل مع الحاسب وبرمجیات اإلعالم اآلالقدرة على التعام:  صفات تتطلبها بیئة العمل الرقمیة  

 2.ومعرفة التعامل مع قواعد البیانات و شبكات المعلومات

 

 

                                                           
دراسة میدانیة بمصلحة األرشیف الوالئي ومصلحة بلدیة : المهنة األرشیفیة ضمن النص الوطني الجزائري . بوسعادة ، نسرین  1

  .40.ص. 2010,جامعة منتوري  :قسنطینة : علم المكتبات : ماستر مذكرة. قسنطینة
  . 91. ص. نفس المرجع . شواو ، عبد الباسط 2
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 :  مهام األرشیفي.3.2.2

  :ة معالجة األرشیف هناك إجراءات للحمایة یجب القیام بها وهيیقبل شروع األرشیفي بعمل

 العالمیة في المجالقة للمواصفات تهیئة محالت وظروف الحفظ مطاب. 

 لحة من إداریین وأرشیفیین وغیرهمتهیئة المحالت للمهنیین العاملین بالمص. 

  ثائق من قبل منشئها عند االقتضاءتهیئة محالت معدة لإلطالع على الو. 

 وبة والحرارة والتهویة واإلضاءة توفیر ظروف حفظ مالئمة تأخذ بعین االعتبار نسبة الرط 

  لذالك عن  ثائق من العوامل الطبیعیة وأخذ اإلجراءات الضروریةالعمل على حمایة الو

یب شبكة األسالك الكهربائیة واستعمال رفوف معدنیة وٕابعاد ضطریق منع التدخین و تو 

 .عن المخازن وغیرها من اإلجراءات شبكات المیاه

  عاء خزن بأیسر وأسرعترقیم الرفوف وٕاعداد مخطط یمكن من الوصول إلى أي حافظة أو و 

  1. طریقة ممكنة

  : المعالجة العلمیة لألرشیف : أوًال 

  ستقبال الوثائق یتكون رصید المؤسسة أو إدارة من التجمع الطبیعي للوثائق الناتجة امهمة

ستقبال دفع أرشیفیة حسب نوع المؤسسة واختصاصها  وحتى اأو من خالل ، عن نشاطها 

ستقبال في ظروف جیدة وبطریقة قانونیة یجب على األرشیفي إعداد تتم عملیة الدفع أو اال

التأكد من  ،خطة عمل لتحویل األرشیف بصفة دوریة ومنتظمة من قبل الجهات المحولة 

التطابق بین البیانات المنصوص علیها في جداول الدفع والملفات والوثائق الواردة في 

 2.ل الخاص بهاانات التحویل في السجتسجیل ببی، وحدات الحفظ

  

                                                           
  .49. ص.نفس المرجع . بوسعادة ، نسرین 1

  .50.ص.نفس المرجع 2
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  إذا لم صاحب عملیة الدفع فأن األرشیفي مكلف بتشخیص الرصید : عملیة التشخیص

المدفوع عن طریق جمع وحصر األرصدة  ومعرفة كل الوحدات المكونة لها وفي نفس 

كما أن التشخیص ما هو إال خطوة أولیة نحو معالجة الوقت تقدیم المعلومات للباحثین 

تكتسي هذه البطاقة صبغة تعریفیة أعدت  1، ألرصدة في المستقبلفكریة وعملیة لهذه ا

لغرض تطبیقي ولیس لطابع نظري من مواصفاتها األولیة إعطاء نتائج ملموسة لهذا لبد 

 2. تبسیط الطرق واألسالیب وتوحیدها من العمل على

   هي العملیة التي نقرر بموجبها حفظ الوثائق إما مؤقتا أو نهائیا أو حذفها : الفرز

 .جدول التسییرباالعتماد على  قیمتها وٕاقصاءها من خالل تحدید 

 مصیر الوثائق التي لم یعد لها  رالیة لعملیة الفرز فیها یتقر تهو المرحلة ال: حذف األرشیف

أي قمة إداریة أو تاریخیة وعلیه یجب إقصائها النعدام فائدتها حیث أشار المشرع الجزائري 

الخاص بحذف بعض أنواع األرشیف الوالئي   94-06لهذه العملیة من خالل المنشور 

.الممكن حذفه وضبط كیفیة أتالفه
3 

  تباع نظام ومنهج معین من خالل تجمیع الوثائق حسب عالقاتها ببعضها إیتم ب: التصنیف

دون المساس بمبادئ األرشیف خاصة ما یتعلق بالوحدة المتكاملة لألرشیف وال تعتبر خطة 

 .إذا لبت احتیاجات المستفیدینالتصنیف المعتمدة ناجحة إال 

  رفوف في مخازن الحفظ ویتمثل في ترتیب الوثائق األرشیفیة ووضعها على ال: الترتیب

الترتیب حسب الجهة المنتجة  ،الطریقتین التالیتین في الترتیبرشیفي إتباع إحدى ویمكن لأل

  .الترتیب المستمر،

                                                           
  .51. ص. نفس المرجع . بوسعادة ، نسرین  1

  .بطاقة التشخیص خاص بتطبیق  2003جویلیة  01المؤرخ في  23منشور رقم 2

 . 27. ص.  2011األرشیف الوطني ، : الجزائر  2011 -1990مدونة النصوص التنظیمیة . المدیریة  العامة لألرشیف الوطني 3
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 مزا ا لتسهیل عملیة الوصول إلیهاوهي منح الوثائق أو الوحدات ر : الترقیم والترمیز. 

 للربط بین المستفید والرصید من جهة یقوم األرشیفي بإعدادها : إعداد وسائل البحث

ئل بحث داخلیة وتسهیل عملیة البحث من جهة أخرى وتنقسم هذه األخیرة إلى قسمین وسا

 .ووسائل بحث خارجیة

  ل تبلیغ األرشیف المحفوظ للباحثمن خال: اإلطالع واالتصال األرشیفي. 

  المعالجة الفنیة لألرشیف : ثانیا

 متها والوصول الوثائق بأنواعها حسب نظام یضمن سال هو عملیة ترتیب وتخزین: الحفظ

معدات سلیمة قصد صیانتها والحفاظ علیها و ، وهو خزن الوثائق في أماكن إلیها بسهوله

والسرقة وتخضع هذه والحشرات وحمایتها من العوامل الطبیعیة والبشریة مثل الحرائق 

الحرارة والرطوبة ویشمل الحفظ و العملیة لمقاییس مواصفات عالمیة تتعلق بتهیئة المخازن 

 1.لهمختلف عملیات المعالجة المادیة للرصید والمراقبة المسمرة  ىعل

 األرشیفي اتخاذ جملة التدابیر وتوفیر الوسائل الالزمة لوضع حد أو القضاء  ىالصیانة عل

وخاصة إذا تعلق  ، على مختلف العوامل التي تؤثر في تلف الوثائق ألن الوقایة أفضل

غیر مجدي وتكون مر بوثائق ذات أهمیة تاریخیة والعالج یصبح في بعض الحاالت األ

 في نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة توفیر أجهزن تكییف الهواء والتحكمالصیانة من خالل 

یائیة وضع األدویة والمواد الكیم، حرائق وتفادي التجهیزات الخشبیةوضع أجهزن تنبیه لل

التخلص من مصادر تسرب المیاه وغلق النوافذ في فصل  ،لمحاربة الحشرات والقوارض

  2.الشتاء

                                                           
جامعة منتوري ، : قسنطینة . حفظ األرشیف في الجزائر بین الحمایة القانونیة واإلجراءات الفنیة . فتیحة , ؛ شرقي قموح ، نجیة  1

  . 11.ص. 2006
: القاهرة . نحو استراتیجیة عربیة لمستقبل مجتمع المعلومات : التقنیة الحدیثة في المعلومات والمكتبات  . الهوش ، محمود أبوبكر  2

  .85. ص.  2002دار الشروق للنشر والتوزیع ، 
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 في حالة إلحاق الضرر بوثیقة ما فعل األرشیفي ترمیمها وفق تقنیات وطرق : الترمیم

خاصة بكل نوع من التلف من احتراق أو تبلل بالماء أو إصابة المصغرات الفیلمیة بالبقع 

ضرار التي حدثت ودرجة الحموضة وكذا مع مراعاة طبیعة المادة المصنوعة ودرجة األ

ترقیم وتتبع الصفحات فیقوم األرشیفي بتنظیف الوثیقة المعنیة بغسلها وتقویتها حیث تتطلب 

 .أرشیفي مؤهل وأدوات مناسبة لذلكعملیة الترمیم واإلصالح 
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  :تكوین األرشیفیین  .3.2

  :تعریف التكوین  .1.3.2

التكوین عملیة شاملة ومعقدة تتناول جمیع التدابیر الالزمة إلیصال الفرد إلى وضع یمكنه         

متابعة العمل  من االلتحاق بوظیفة معینة وانجاز المهام التي تتطلبها هذه الوظیفة وجعله قادرا على

  1. في اإلدارة العامة

میع مراحل التعلیم والرعایة الصحیة التكوین مرتبط بتنمیة الموارد البشریة ویشمل ج       

 2.لواالجتماعیة واألخالقیة وغیرها التي تسبق العمل وكذالك التطویر والتدریب في مرحلة العم

ن هو عملیة تقوم بنقل مجموعة مترابطة من المعارف والمهارات تؤدي بالفرد إلى تغییر عام التكوی

مخططة ومنظمة موجهة إلكساب الفرد معارف فالتكوین هو عملیة  تسمح له بالقیام بمهام أخرى 

.ومهارات وخبرات وسلوكات تمكنهم من القیام بأعمال معینة بكفاءة وفعالیة
3  

فها من مصطلحات متقاربة مثل وما یراد" تكوین " صطالحي لكلمة وقد جاء في المفهوم اال     

  : مرادفة أنتعلیم ، تدریب ، تأهیل وغیرها من المصطلحات ال

 هو مجمل المعارف والقدرات و السلوكات بحیث تكون هذه الكفاءة تؤهله للعمل  التكوین

 .ابل للتوظیف الفوري في إطار مهنيالناجح وق

  هو عملیة محددة مسبقا تطمح إلى الحساب المكون لمجموعة من األنماط الفكریة والمهارات

  .یة التي تمكنه من القیام بوظیفتهالسلوك

                                                           

. ص.  2006للنشر والتوزیع ،دار صفاء : عمان . دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والمعلومات . علیان، ربحي مصطفى  1

275.  

  .51. ص. 2003مكتبة لبنان ، : بیروت . عربي :انجلیزي : معجم إدارة الموارد البشریة وشؤون العاملین . ، حبیب الصحاف 2

  . 104. ص. نفس المرجع . ،عبد الباسط شواو 3
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 تسب ولیس مجرد تسجیل للمعلومات أو مجرد تعلیم لعادات معینة یك التكوین فعل بیداغوجي

فالتكوین ینبغي أن یسعي إلى البناء وٕالى تحلیل المواقف البیداغوجیة وٕالى التوضیح المكتسب 

  1.ات مع إمكانیة استثمارها من جدیدالمعرفي وامتالك المهارات والكفاء

 الحذر والتخطیط الوجیه ألنها تتعلق بشكل حدى السیاسات التي تتطلب تعد عملیة التكوین ا

وین ، فأهداف من التكلهذا فإنه البد من تسطیر الغایة دقیق بمستقبل الفرد والمؤسسة والمستفید

  :متعددة ویمكن حصرها فیما یلي

 العاملة وتحقیق الكفاءة المهنیة تأهیل الید. 

 یص هاجس الخوف من العملتحقیق الثقة بنفس المتكون وذالك بتقل. 

 ل سواء كان تغییر داخلي أو التكوین یضمن ویطور الكفاءات وذالك بإعطاء فرصة للتشغی

 .خارجي

  الرفع من طموحات العامل والمتكون المستمرة نحو المستقبل وتمكنه من فهم سیاسة التكوین

ة تمكنها من خلق فأهداف المؤسسة ال یمكن حصرها ألنها تعطي نفسا جدیدة وانطالقة قوی

  . عالیةمردودیة 

  :أهمیة التكوین

 األنظمة االقتصادیة واالجتماعیة ختراع لمواجهة التغیرات فيالحاجة إلى التجدید واال. 

 ا هو مطلوب منهم وتطویر زیادة اإلنتاجیة واألداء التنظیمي وذلك یتجلى بتعریف األفراد بم

 . مهاراتهم

 المساعدة في انفتاح المؤسسة علي العالم الخارجي. 

 2.لیة التوجه الذاتي لخدمة المؤسسةي تنمیة وتطویر عمالمساهمة ف  

                                                           
دراسة میدانیة بمراكز األرشیف : وممارسة المهنة  تثمین رأس المال البشري في میدان األرشیف بین التكوین. بودویرة ، الطاهر 1

  .87. ص. 2009 ,جامعة منتوري: قسنطینة . علم المكتبات : ر مذكرة ماجیست. بالشرق الجزائري  الوالئیة

    . 108.ص. نفس المرجع . شواو ، عبد الباسط 2
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   :بدایات التكوین في علم المكتبات واألرشیف بالجزائر .2.3.2

لقد بدأ تكوین المكتبیین واألرشیفیین بالجزائر قبل افتتاح األقسام المتخصصة إلى عهد        

المستوى  المستویات وبخاصة علىعلیم على كل االستقالل حیث أولت الجزائر أهمیة بالغة للت

الجامعي حیث سخرت الجامعات كل طاقتها وٕامكاناتها حرصا منها على ضمان تكوین جید 

لطلبتها المتزاید أعدادهم من سنة إلى أخرى وفي سبیل ذاك شهدت البالد حركة مكتبیة تستحق 

ات إلدارة وتنظیم هذه التقدیر وأصبحت تحتاج إلى إعداد جیل من المكتبین والمختصین في المعلوم

المؤسسات لتلبیة حاجیات المترددین علیها من طلبة وأساتذة وباحثین  وغیرهم في أسرع وقت مما 

جعل المسؤولین یدركون أهمیة التوافر مجاالت التكوین للذین یرغبون في التخصص أو التكوین 

نظمت المكتبة الوطنیة تربصا للتكوین في مجال  1963وفي سنة  1،في علم المكتبات والمعلومات

المكتبات بغیة تغطیة النقص في الید العاملة للعمل على مستوى المكتبات ومراكز التوثیق 

  2. 1964واألرشیف وبدأ هذا التكوین رسمیا في عام 

 diplôme professionnel de technicien enصدر أول دیبلوم تقني للمكتبات        

bibliothèque et archive وكان مقر التكوین في المكتبة  ،1964أفریل  24، حیث كان ذالك في

ائقیین واألرشیفیین ببرج الوطنیة ومعهدي الفنون الجمیلة بالعاصمة ومركز تكوین المكتبیین والوث

كان یدوم هذا التكوین مدة عام دراسي وهو مفتوح للحائزین على شهادة البكالوریا ولكن ، الكیفان

وي المستوى مكتبات واألرشیف فتحت المسابقة لذام الحاجة المتزایدة للمتخصصین للعمل في الأم

  .الثالثة ثانوي لاللتحاق بالتكوین

                                                           
. الندوة العربیة الثالثة لإلتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  أعمال : المعلومات في خدمة التنمیة بالبالد العربیة .بومعرافي ، بھجة  1

  .10.ص.1995مركز التوثیق القومي ، : تونس 

الصادربالجریدة المتضمن تأسیس دیبلوم تقني للمكتبیین واألرشیفیین ، ، 1964أفریل  24المؤرخ في  ، 135/64المرسوم رقم 2

  . 614. ص. 1964ماي  24الصادرة یوم ، 44الرسمیة العدد 
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كان یشمل التكوین محاضرات وأعمال تطبیقیة متبوعة في األخیر بتربص میداني لمدة شهر      

غرافیا واألرشیف المكتبات والتوثیق والبیبلیو في المكتبة الوطنیة ویشمل البرنامج مقاییس في مجال 

لى التصنیف والتحلیل الوثائقي وتاریخ المتاحف وتقنیات الكتاب وینتهي التكوین والتاریخ ومدخل إ

بالتحصل على دیبلوم في تقنیات المكتبات و المحفوظات  هذا بعد التفوق في االمتحانات التي 

      1.ختبارات مكتوبة و تطبیقیة وشفویةتتضمن ا

تم افتتاح قسم علوم المكتبات بالجزائر العاصمة تحث اسم معهد علوم المكتبات  1975 وفي سنة  

یسمح بالتسجیل في التخصص لحاملي شهادة بكالوریا غیر أنه سمح   1975والتوثیق سنة 

لحاصلین علي شهادة تقني للمكبات واألرشیف بااللتحاق بالتكوین بعد ثالثة سنوات من العمل 

المیداني حیث یحصل الطلبة الدارسین بالمعهد على شهادة لیسانس بعد أربعة سنوات من الدراسة 

دون التخصص في میدان األرشیف كما كان التوقیت المخصص لمادة األرشیف ضئیال جًدا حیث 

یصل إلى ثالث ساعات أسبوعیا مقسمة بین النظریة و التطبیقي وقد تكفل معهد التاریخ بتدریس 

إلى جانب شهادة ) DTBA(األرشیف ومن جهة أخرى تجدد التكوین التقني المكتبي لألرشیف مادة 

وجودها إلى الوقت الحالي حیث  هذه األخیرة استمر) TS(تقني سامي في التوثیق واألرشیف 

تعكف معاهد ومراكز التعلیم والتكوین المهني الجزائریة لتأطیر هذا التكوین وتخرج أعوان التوثیق 

قلیمیة كما كانت توجد سابقا شهادة ي الوثائقیین أمناء المحفوظات لإلدارة اإلشیف ومساعدواألر 

 وفترة الدراسة بها محددة بثالثة سنوات وفي السنوات األخیرة) DUEA( جامعیة للدراسات التطبیقیة 

بالتسجیل في السنة الثالثة للحصول على شهادة ) DUEA(أصبح من الممكن لحاملي شهادة 

.2.في نظام أل أم دينس لیسا
 

                                                           
1   CHAFAI , Rouchdy. La formation en matière de bibliothéconomie et documentation en 

Algérieaproblématique et perspectives . revue maghrébine de documentation . Tunis : institut 

supérieur de documentation ,1984 .p. 69. 

  . 183. ص.المرجع نفس . شواو ، عبد الباسط 2
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  :نشأة أقسام علم المكتبات بالجامعة الجزائریة 

 عهد علوم المكتبات لقد كانت البدایة افتتاح قسم علوم المكتبات بالجزائر العاصمة تحت اسم م

ثم أحدثت معاهد أخرى لتأهیل المكتبیین أحدهم في قسنطینة فتح أبوابه  1975 والتوثیق سنة 

وكان ذالك لتلبیة الحاجة المتزایدة إلى المؤهلین في  1983واألخر في وهران سنة  1982سنة 

لفتیة هذا المجال ومع بدایة األلفیة الثانیة تأسست العدید من أقسام علوم المكتبات والمعلومات ا

  .في الجزائر على غرار كل من

  د بدأ نشاطه الفعلي في وق: قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقیة بجامعة باجي مختار عنابة

 2007/2008.1السنة الجامعیة  

  یضمن التكوین المتخصص  2007قسم علم المكتبات بجامعة تبسة فقد بدأ نشاطه في سنة

أنظمة المعلومات والتكنولوجیا الحدیثة وفي مرحلة الماستر تضمن جامعة تبسة التكوین في 

 .تتخصص إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعلوما

 تبات والمعلومات بجامعة محمد خیضر ببسكرة ، بدأ التكوین في تخصص تكنولوجیا شعبة المك

 .2009/ 2008یة من الموسم الجامعي وأنظمة المعلومات بدا

   اعتمدت التخصص بدایة من سنة شعبة علم المكتبات والوثائق بجامعة الحاج لخضر بباتنة

2009 . 

 شعبة علم المكتبات بسیدي بلعباس.  

 عبة علم المكتبات والمعلومات بجامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم فتحت أبوابها بدایة من ش

وفي مرحلة الماستر تضمن التكوین ضمن تخصص نظم  2012/2013الموسم الجامعي 

 .ات التكنولوجیة الحدیثة والتوثیقالمعلوم

 ي هذه الجامعات تدخل كل هذه التخصصات والتكوینات الفتیة في علم المكتبات والمعلومات ف

في إطار الجدوع المشتركة للعلوم اإلنسانیة ماعدا قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقیة بجامعة 

  . م أل أم دي ضمن مناهجها الدراسیةباجي مختار عنابة كما تم اعتماد نظا

  

                                                           
1
. التخصص واآلفاق المستقبلیة : یوم دراسي حول التكوین في علم المكتبات . واقع التكوین في علم المكتبات .  رابح, عالهم    

   .2016فیفري  24.جامعة مستغانم 
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  مناهج التكوین  .3.3.2

وضوح األهداف لكي تساعد علي التنفیذ والتطبیق  ىعتمد المنهاج في تحقیق أهدافه علی    

، وٕان خلى أي منهاج من األهداف شودة التي وضع المنهاج  من أجلهاوالوصول إلى الغایات المن

، تشمل ا لدراسة في علم المكتبات عدد من المواد به یؤدي إلي العشوائیة واالرتكابالخاصة 

جانبیه التكوین النظري والعلمي باإلضافة إلي األساسیة ذات مساس مباشر لتأهیل األرشیفي  ب

  .مساعدة ال بد من معرفة شي ء عنهاجملة من المواد الموازیة أو ال

لمواد سواء األساسیة أو یمثل محتوى برنامج التكوین بشكل عام إلى كل المستویات حسب نوع ا

  .الثانویة

  :المواد األساسیة : أوال 

 مواد في األرشیف  :  

  األرشیفات العامة  -

  التشریع في األرشیف  -

  التطبیقات األرشیفیة  -

 مواد في المكتبات : 

 البیبلیوغرافیا العامة والمتخصصة -

 لوجیا و البیبلی -

 التحلیل الوثائقي  -

 اللغات التوثیقیة  -

  مواد في مجال المعلومات 

 ظمة المعلومات نتنظیم وتسییر أ -

 تكنولوجیا المعلومات  -
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 ت شبكات أنظمة المعلوما -

  :المواد المساعدة : ثانیا 

 منهجیة العلوم االجتماعیة  -

 وم اإلعالم واالتصال لمدخل لع -

 .مناهج وتقنیات البحث  -

 اللغات  الفرنسیة واالنجلیزیة  -

  1 .قاآللي والتوثی اإلعالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

یوم دراسي : دراسة تقیمیة : برامج التكوین الجامعي في علم المكتبات بالجزائر في ظل مجتمع المعلومات . غرارمي ، وھیبة  36

  . 5.ص. 2006جامعة الجزائر ، .  06/2006/ 21جیجل . حول تكوین المكتبیین 
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     الفصل خالصة 

  

تطبیقها بما یواكب تبقى من أولویات األرشیفي معرفة األسس النظریة لألرشیف والحرص على    

ي تفید بأن التكوین أساس التغیرات والتطورات الحاصلة والسعي نحو تحقیق المعادلة الرئیسیة الت

    .التطبیق

ف ، بعدها قمنا بالتعریج على تعریتعریف األرشیف وتاریخه وممیزاته ركزنا في هذا الفصل على  

لى تكوین األرشیفیین في الجزائر خیر تطرقنا إ، وأهم مؤهالته وفي األاألرشیفي والمهام الموكلة إلیه

  .إلى مناهج التكوین المعتمدة فیهانطالقا من نشأة أقسام علم المكتبات في الجزائر، وصوًال ا

 

 

 

 



 

 

الثالث الفـصل  

المستقبلیة واألفاق التحدیات بین األرشیفیة المهنة  

 

 

  

 وأخالقیاتها األرشیفیة المهنة  

 الجزائري المشرع منظور من األرشیفیة المهنة  

 وآفاقها األرشیفیة المهنة ممارسة  تحدیات 
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  تمهید 

تعتبر المهنة األرشیفیة من المهن المتأصلة في جذور المجتمعات إذ ارتبط وجودها       

، بل إن األرشیف تاریخ األمم والحضارات وذاكرتها بالوثائق التي تعتبر هذه األخیرة شاهد على

، هاما في تطور الشعوب والمجتمعاتبغض النظر عن القیمة التاریخیة أصبح یشكل عنصرا 

بالشكل الجید وتقدیمه لهذا تعمل هذه األمم على الحفاظ على مخزونها الوثائقي وتسییره 

 ، ثم إن نجاح المهنة األرشیفیة مرتبط بعدة عوامل من بینها مؤهالت األرشیفيللمستفیدین

، وكذلك ظروف العمل هي من بین عده على أداء مهامه على أكمل وجهالعلمیة  التي تسا

العوامل التي تأثر إما بالسلب أو اإلیجاب على مردود العمل وعلى أداء األرشیفي لمهامه 

ین المتغیرین ، لكن االختالف والتفاوت بین هذكتسباته النظریة  علي أرض الواقعوتطبیق م

  ن مختلف عما درسه وتكون من أجله ، لیجد نفسه أمام واقع یمكن أن یكو شیفيیبقى یؤرق األر 

،  ا یضبط تعامالتها وهي األخالقیاتیدخل عنصر آخر في مهنة األرشیفي یحددها كم      

فلمهنة األرشیف أخالقیات باعتبارها مهنة كباقي المهن ولكل منها أخالقیات وآداب عامة 

علیها تضمن شرفها  ، وهي مجموعة من القواعد المتعارفلخاصة بهاا حددتها القوانین واللوائح

، وأیضا تخضع هذه المهنة إلى الجانب التشریعي الذي یسن مجموعة من والحفاظ علیها

  .جهة و  تضمن الحمایة من جهة أخرىالقوانین والمناشیر التي تنظم من 

ري وحتى في المجتمع وأثرها علیه رغم أهمیة المهنة األرشیفیة  وضرورتها في السلم اإلدا     

األرشیفي وحده العبء  إال أنه تبقى تقف أمامها مجموعة من العراقیل والصعوبات التي یتحمل

، فمن خالل الفصل بیق على  األقل ما تعلمه نظرًیا، ویبقي یبذل قصرا جهده في تطوالمسؤولیة

وكذالك الصعوبات التي یواجهها الذي بین أیدینا سنتعرف على المهنة األرشیفیة وأخالقیاتها 

  .نظرة على اآلفاق المستقبلیة لها األرشیفي ونعطي
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  المهنة األرشیفیة وأخالقیاتها . 1.3

  : تعریف المهنة األرشیفیة .1.1.3

هي تلك الحرفة التي یقوم بها األرشیفي من خالل تطبیق مكتسباته ومعارفه النظریة التي     

الواقع أثناء ممارسته للمهنة في المیدان وهذه الممارسة ما هي إال فن تلقاها عند التكوین في 

فقد ظهرت مهنة األرشیفي  1،ن كل میزاتها وهویتها الخاصة بهامستند على تلك الخبرة حیث أ

منذ الحضارات القدیمة واتسمت بالثبات والسكون لفترات طویلة نتیجة للطبیعة الثابتة للوثائق 

وكذالك نتیجة لتشابه المؤسسات المكلفة بالحفظ هیئات تابعة للدولة وظلت ) الورق( المحفوظة 

ت هذه المهنة  تطورا كذالك حتى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین إذ شهد

م ثم تلتها دول مختلفة وكذالك  1789ملحوظا خاصة مع إنشاء أول مركز لألرشیف بفرنسا في 

االنفجار الوثائقي الذي شهده العالم وأیضا ثورة التكنولوجیات الحدیثة التي جاءت لتتحكم في 

  2.ثائق االلكترونیةوأخیرا ظهور الو هذا الكم الهائل من المعلومات والوثائق من حیث تخزینه 

  :مفهوم األخالقیات وأخالق المهنة  

إن أخالقیات المهنة أمر البد أن ال یقدم على ما عداه ، باعتبار أن مجموعة المهن في      

المجتمع هي األداة المنفذة ألهداف وتطلعات الجماهیر وٕاذا فقد العاملون في مختلف 

فإن النتیجة الحتمیة تكون الفشل والتخلف  ، التخصصات وقطاعات األدب وأخالقیات األداء

فاألخالق هي دراسة تقییم السلوك اإلنساني على ضوء القواعد األخالقیة التي تضع معاییر 

                                                           
.  2006 واقع المؤتمر السابع عشر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ،: الشراكة بین المكتبیین واألرشیفیین . سعد  الزهري ،1

  .328ص 

    .53.ص.نفس المرجع .بوسعادة ، نسرین 2
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یضعها اإلنسان لنفسه أو یعتبرها التزامات وواجبات تتم بداخلها أعماله أم األخالقیات ، للسلوك

  1.لمهنیةییر األخالقیة والسلوكیة افهي وثیقة تحدد المعا

وأخالقیات المهنة هي بیان شامل للقیم والمبادئ التي ینبغي أن توجه للعمل الیومي الذي یقوم 

به المدقق ، حیث أن استقالل مدقق القطاع العام وسلطته ومسؤولیاته تضع متطلبات أخالقیة 

لنزاهة ، وامصدر للثقة واألمانة والمصداقیة جسیمة ، وأن ینظر إلى الجهاز األعلى على أنه

تتضمن أخالقیات المهنة األرشیفیة األخالقیات  2،واالستقاللیة والموضوعیة والسریة والكفاءة

المهنیة والعالقات والمسؤولیات تجاه مسؤول العمل والزمالء والعاملین والموظفین وكل من 

لیات یستفید من الخدمة التي تقدمها المؤسسة وكذالك كل من یتأثر بها وتقع على المهني مسؤو 

السلوك األخالقي الذي ینسجم والمهنة التي یمارسها ، ومعظم المهن لدیها قواعد وقوانین مهمة 

یتطلب من العملین احترامها والتقید بها ولكل مهنة هناك أیضا جوانب خاصة التخاذ القرارات 

بحاث وقد أكدت األ 3،لصدق واألمانة من أقدم وأم القیمالمهنیة ضمن اإلطار المهني ویعتبر ا

میة والتطور ألي مؤسسة وأي اإلداریة أن االهتمام بقیم المهنة وأخالقیاتها من أهم أسباب التن

واإلتقان  یة من أهم عوائق النجاح والنهضة، كما أن عدم االكتراث بهذه القیم األخالقمجتمع

  4.واإلنجاز

  

                                                           
متاح على ] خارج الخط[13:45على الساعة  17/02/2016یوم، زیارة الحاجة إلى أخالقیات مھنة األرشیف. ھند  ، علوي1

   .http// www. Cybrarians. Info / journa/ no13 /ethics .htm  :الرابط

اإلدارة العامة للثقافة و النشر : مكة .ضرورة تنمویة ومصلحة شرعیة : أخالقیات العمل . الغامدي ، سعید بن ناصر 2

  .35.ص.2010.

المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا : األرغواي .  1998سنة  16مؤتمر االنتوساي الـ : أخالقیات المھنة . الرقابیة لجنة المعاییر 3

  . 9. ص. 1998.للرقابة والمحاسبة 

 2009,مؤسسة الوراق : عمان .الجوانب األخالقیة والمھنة في تكنولوجیا المعلومات .عبد الستار  ,سعد مھدي ؛, المھداوي    4

  .140.ص.
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  . للمهنة األرشیفیةالقانونیة المسؤولیة األخالقیة و  .2.1.3

تختلف المسؤولیة القانونیة على األخالقیة باختالف أبعادهما ، فالمسؤولیة القانونیة تتحدد       

، لكن المسؤولیة األخالقیة فهي أوسع وأشمل من دائرة بتشریعات تكون أمام شخص أو قانون

، والضمیر ، فهي مسؤولیة ذاتیة أمام اهللاالقة اإلنسان بخلقه ونفسه وبغیرهالقانون ألنها تتعلق بع

أما دائرة القانون فمقصورة على سلوك اإلنسان نحو غیره وتتغیر حسب القانون المعمول به في 

، أما المسؤولیة األخالقیة من قضاة ورجال أمن ونیابة وسجون المجتمع وتنفذها سلطة خارجیة

، هنا  فهي ثابتة وال تتغیر وتمارسها قوة ذاتیة تتعلق بضمیر اإلنسان الذي هو سلطته األول

یمكن القول أن األخالق بقوتها الذاتیة ال تكون بدیال عن القانون ولكن كل من المسؤولیة 

  1.فصل بینهما في أي مهنة مهما كانتاألخالقیة والمسؤولیة القانونیة متكامالن وال یمكن ال

  المهنة األرشیفیة وشرف میثاق أخالقیات.3.1.3

یهدف میثاق أخالقیات المهنة األرشیفیة إلى توفیر قواعد سلوك رفیعة المستوى       

هیئات بالنسبة إلى المهنة األرشیفیة ویرتبط وضع هذا المیثاق حیز التنفیذ بحسن استعداد 

، یمكن تحقیق ذلك عن طریق التكوین أو بوضع إجراءات األرشیف والمنظمات المهنیة

   .ن لزم األمرإحالة وجود لبس أو لتطبیق عقوبة  الصائبة فيوذلك إلیجاد التوجهات 

  :وجاء في المیثاق ما یلي 

 ىویضمنون بذلك أنها تمثل شهادة علوحدة أرصدة األرشیف  ىیحافظ األرشیفیون عل    

، وعند القیام بهذا الواجب یأخذون وهذا یعتبر أول واجب لألرشیفیین الماضي ثابتة وموثوق فیها

ذكورین في االعتبار الحقوق المتنافرة وكذالك مصالح المشغلین والمالكین واألشخاص المبعین 

یعد األرشیفیون الوثائق وینتقونها ویبقونها في محیطها التاریخي والقانوني  ،الوثائق و المستفیدین

                                                           
1
  .3ص. نفس المرجع السابق . علوي ، هند  
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واإلداري مع احترام مصادرها مظهرین في ذالك العالقة األصلیة الموجودة بین هذه الجوانب 

 ،بادئ والممارسات المعهودة عموماومحافظین علیها وكذالك یتصرف األرشیفیون طبقا للم

یعمل :واالستغالل  یصون األرشیفیون أصالة الوثائق عند القیام بأعمال اإلعداد الفني والحفظ

أن تكون القیمة األرشیفیة للوثائق بما فیها الوثائق االلكترونیة غیر منقوصة  ىاألرشیفیون عل

یؤمن األرشیفیون   ،تصنیف والجرد والحفظ واالستغاللالقیام باألشغال األرشیفیة كالفرز وال عند

یسند األرشیفیون األولویة في تفكیرهم عند  ،لى فهمهاباستمرار االطالع على الوثائق والتوصل إ

ذاكرة نشاط الشخص أو الهیئة  ىحفظ أو اإلتالف لضرورة الحفاظ علفرز الوثائق إعدادها لل

یضمن  ،البحث التاریخي التي تشهد تغیرا التي أنشأت الوثائق أو جمعتها وكذالك إلى أغراض

األرشیفیون اإلعداد الفني للوثائق ویبرزون الطرق المتبعة في ذالك ال یهتم األرشیفیون بجمع 

الوثائق المتوفرة فقط بل یتعاونون مع المتصرفین في الوثائق حتى تسمح أنظمة المعلومات 

على  رشفة االلكترونیة األخذ بعین االعتبار من أول وهلة اإلجراءات الهادفة إلى المحافظةواأل

  1.الوثائق ذات القیمة الدائمة

یسهل األرشیفیون الوصول إلى الوثائق بالنسبة إلى أكبر عدد ممكن من المستفیدین     

لعامة والخصوصیة ، یعد األرشیفیون أدوات البحث ادمون خدماتهم لهم بدون أي انحیازویق

المتماشیة مع المستلزمات وذالك بالنسبة إلى جملة األرصدة المؤتمنین علیها ویوفرون في كل 

 .ة جملة من الخدمات المتوازنةالظروف النصائح بكل تجرد ویوظفون الموارد المتاحة لتأدی

یم بین الحقوق یسعى األرشیفیون في إطار التشریع الساري المفعول إلى تحقیق التوازن السل    

احترام الحیاة الخاصة لألشخاص  ى، یحرص األرشیفیون علیاة الخاصةالمعروفة واحترام الح

الذین لیس لهم عالقة بنشأة الوثاق أو الذین یمثلون موضوعا لها بالخصوص الذین لم تتم 

                                                           
المجلة العربیة لألرشیف والتوثیق والمعلومات . حول میثاق أخالق المهنة للمجلس الدولي لألرشیف . الفخاخ ، منصف  1

  .120.ص. 2000مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات ، : زغوان  .7.8.ع.ع.
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استشارتهم حول استخدام الوثائق حول مصیرها ، یراعي األرشیفیون مصالح كل المعنیین 

ألمر ویتجنبون التحصل على فوائد ألنفسهم أو ألي كان مستغلین مواقعهم بصفة غیر عادلة با

 .لتجرد، یتجنب األرشیفیون القیام بكل نشاط یسئ لالستقامة المهنیة و للموضوعیة ول

هم األرشیفیة بصفة منتظمة یصبو األرشیفیون إلى بلوغ أرقى المستوى المهني بتجدید معلومات  

هم المهنیة تطویر معرفت ىلإحوثهم وخبراتهم یسعي األرشیفیون وبتقاسم نتائج ب، ودائمة

لى المساهمة في تقدیم علم األرشیف ویعملون على أن یؤدي األشخاص إ ومعلوماتهم التقنیة و

 .المعنیون بالتكوین و لتأطیر مهامهم بكل أهلیة 

ذات العالقة حتى یضمنون  یعمل األرشیفیون بالتعاون مع زمالئهم ومع أعضاء المهن    

ومن بین خصائص میثاق أخالقیات المهنة حمایة  1،ا حفظ التراث الوثائقي واستغاللهعالمی

، تقدیم قواعد أخالقیة تشمل معاییر سلوكیة املالمهنة والجمهور العام بقواعد أخالقیة تسهل التع

  2.المخالفات  ، إنشاء لجنة تقصد أمام المواقف واألزمات الجدیدة، مرونة القواع

  میثاق شرف مهنة األرشیف 

تتضح أهمیة المواثیق في تحدید ضوابط أخالقیات المهنة لیحترمها أصحاب المهنة وقد    

تعددت الجمعیات والهیئات المهتمة بمواثیق شرف المهنة األرشیفیة كالمجلس الدولي لألرشیف 

CIA  وجمعیة المكتبات األمریكیةALA  تحلي األرشیفي باعتباره  حیث سعت إلى التحسیس و

حفظ ذاكرة المجتمع تاریخیا وٕاداریا وقانونیا بأخالقیات تضبط تعامله مع الوثائق  ىلعالقائم 

                                                           
  .121. ص. السابق نفس المرجع . الفخاخ ، منصف 1

  4. ص. نفس المرجع السابق .   علوي ، هند  2
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األرشیفیة حیال األشخاص المذكورین في الوثائق حفظا للسریة والخصوصیة والحیاد أمام 

  1. عملیها الثقة وذالك رقیا بالمهنةا ومنح مستاألحداث الموجودة في الوثائق عند التعلیق علیه

  : مواثیق جملة من المبادئ وهيوتشمل هذه ال

 .ماضي المجتمع ىة الوثائق وصحتها لتشكل شاهدا علاألرشیفي یضمن مصداقی -

یقوم األرشیفي بدوره في جمع الوثائق األرشیفیة محترما ألصولها ویقوم بمعالجتها  -

 .الطلب وسریتها وخصوصیتها وحیادهاوتسییرها حتى استرجاعها عند 

 .دود الضوابط وحدود اتصال الوثائقیسمح بحركة الوثائق في ح -

یسهل عملیة اتصال الوثائق ألكبر عدد من الجمهور دون استثناء وتوفیر وسائل البحث  -

ل عمر الوثیقة للرصید األرشیفي مع مراعاة تشریعات اإلطالع علیه وكذا احترام مراح

 .ذفهاومدة حفظها وح

فراد یلتزم األرشیفي باحترام اإلطار التشریعي في حق اإلطالع واحترام الحیاة الخاصة لأل -

  .وسریة الوثائق وأمن الدولة

األرشیفي بالموضوعیة والمصداقیة خالل معالجته للوثائق األرشیفیة مع تجنب  ىیتحل -

المواقف التي تعكس مصلحته الشخصیة في تسییر الوثائق وعدم استعمال المعلومات 

 .لموجودة في األرشیف والتصریح بهاا

ه في أحسن یمكن لألرشیفي أن یطور مداركه ومعارفه في األرشیف واستغالل أبحاث -

 .للرصید الوثائقيتسییر 

األرشیفي التحلي بالصبر والتزام المبادئ الخاصة بالمساواة في العالقات مع  ىعل -

 .الزمالء

                                                           
  . 5.ص.نفس المرجع . علوي ، هند 1
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التمییز بین معتقدات األرشیفي وفلسفته الشخصیة وتلك المتعلقة بالوثائق األرشیفیة عند  -

  1.لتعلیق علیهاا

  جزائري المنظم للمهنة األرشیفیة تشریع الال .2.3

  التشریع األرشیفي في الجزائر مراحل .1.2.3

لقد سارعت الجزائر منذ السنوات األولى االستقالل إلى تقنین مجال األرشیف والتزوید     

فقد عرف  2،بالوسائل القانونیة التي تتضمن لها التسییر األمثل لقطاع حیوي كقطاع األرشیف

عدة قوانین ومناشیر ومراسیم قطاع األرشیف بالجزائر منذ االستقالل إلى یومنا هذا صدور 

ذاكرة األمة واالستفادة من مخزونه المعلوماتي ، حیث كانت  ىتنظیمه للحفاظ عل ىإلتهدف 

الذي أسهم في تحریك الجمود الذي الزم وضعیة  36-71بصدور األمر  1971البدایة سنة 

ضرورة التكفل بقطاع  ىترة تسعة سنوات كاملة حیث ركز علاألرشیف منذ االستقالل لف

 08، كما دعم هذا األمر بمنشور یة، التنظیمیة والتسییر البشرياألرشیف من الناحیة التشریع

الذي بین كیفیة إدارة الوثائق العمومیة واعتمد في ذالك علي نظریات األعمار  1971نوفمبر 

مدیریة الوطنیة كما تم إنشاء ال 1972الثالث وكذالك تم إحداث المجلس االستشاري في سنة 

  3. للمحفوظات

  :لقد مر التشریع األرشیفي بالجزائر بثالثة مراحل وهي 
                                                           

] خارج الخط[ 11:25على الساعة  25/02/2016، زیارة یوم  القواعد العامة للوصف األرشیفي ،المجلس الدولي لألرشیف 1

 =https://www.google.dz/webhp?sourceid=chromeinstant&ion:يالتالط متاح على الراب

1&espv=2&ie=UT8#q=www.biblio.%20ulaval.com    

 3.ع.2مج . مجلة المكتبات والمعلومات .التشریعات والتكنولوجیا ودورها في دعم وتطویر األرشیف الوطني . بدوشة ، أحمد 2

  .101. ص. 2003,جامعة منتوري : قسنطینة .: .2003یسمبر 

. دراسة میدانیة بمصلحة أرشیف والیة قسنطینة : تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها في مجال األرشیف . ون غإبراهیم ، بوسم3

  . 110ص .  2009جامعة منتوري ، : قسنطینة . علم المكتبات : مذكرة ماجستر 
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 1971جوان  03بتاریخ  71- 36 تم إصدار األمر رقم: 1976 -1962المرحلة األولى  -

الذي یؤكد ملكیة الشعب لألرشیف وأسند وصایة األرشیف الوطني لرئاسة الجمهوریة واهتم 

 .بتنظیم وتسییر األرشیف

المتضمن  1977مارس 08في  77-67صدور مرسوم :  1988- 1977المرحلة الثانیة  -

 .تنظیم األرشیف الوطني 

الذي  1988 ینایر 26 رالصاد 09- 88تم إصدار قانون :  1988المرحلة الثالثة  ما بعد  -

 1.حدد القواعد التي تحكم سیر األرشیف الوطني وتنظیمه

الذي  1988ینایر  26المؤرخ في  09-88اإلطالق هو القانون  ىأهم النصوص القانونیة عل   

ال زال ساري المفعول بحكم عدم تعدیله أو إلغائه ویعتبر هذا القانون خاص باألرشیف كما 

یعتبر المرجع في العدید من المسائل المتعلقة بالموضوع باعتباره النص الرسمي فهو الذي یحدد 

وطني وتنظیمه من جمیع الجوانب وبمختلف أنواعه عاما القواعد التي تحكم سیر األرشیف ال

ریفه وطرق معالجته، حفظه، دفعه، وكیفیات إقصائه واإلطالع كان أم خاصا من حیث تع

  2.علیه

  :المهنة األرشیفیة من منظور المشرع الجزائري .2.2.3

أصدرت المدیریة العامة لألرشیف الوطني مجموعة من المناشیر والمذكرات تهدف إلي  لقد   

  : تنظیم المهنة األرشیفیة وتحدید مهام األرشیفي بدقة ومنها 

والمتعلق بتنظیم وتسییر الوثائق المشتركة  1990المؤرخ في سبتمبر  01المنشور رقم  -

  .والمنتجة من طرف اإلدارات المركزیة

                                                           

  .103.ص.نفس المرجع . بدوشة ، أحمد  1 )1(

 . 5.ص.نفس المرجع السابق . قموح ، نجیة  2 )2(
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 .والخاص بتسییر األرشیف اإلداري 1995ینایر  24رقم  المؤرخ في  08المنشور  -

األرشیفیین حول حصیلة توظیف الوثائقیین  1988أكتوبر  19المؤرخة في  11المذكرة رقم  -

، موضوع المذكرة عبارة عن  2000 – 1999وآفاق  1999إلى سنة  1995من سنة 

وتنفیذ المخطط التنموي  1998إلى سنة  1995حوصلة توظیف الوثائقیین من سنة 

أرشیفي في  1000الذي یقضي بتوظیف  2000 – 1996الخاص باألرشیف الوطني 

  .سنوات 5ظرف 

المتعلق بظروف العمل للوثائقیین  1998دیسمبر  14المؤرخ في  12المنشور رقم  -

، فیر الجو المناسب لعمل األرشیفياألرشیفیین حیث جاء في المنشور إلى ضرورة تو 

عل لقد وصلني أن بعض اإلدارات تستخدم المختصین في األرشیف في وظائف غیر وبالف

مثل هذه ، فنقص المستخدمین ال یبرر إطالقا اتخاذ لتي تكونوا فیها وعینوا من أجلهاا

، كما الحظنا أنه بالرغم من أن بعض األضرار والمخاطر التي القرارات المؤسفة للغایة

، إذ عین البعض منهم بمحالت غیر الئقة ومضرة یونتعرض لها الوثائقیین واألرشیفی

للصحة بحجة أن هذه المخازن هي األماكن المخصصة للحفظ األرشیف ، وبما أن 

نخصص لهم مكاتب  ناألرشیفیین ینتمون إلى سلك التأطیر فمن الملزم أ –الوثائقیین 

حد سواء ومن غیر المسموح به بأي حال من  ىعل نظامیة كباقي اإلطارات األخرى

 1.األحوال تعیینهم بأماكن مضرة ال تصلح لحفظ األرشیف

  2006یولیو  15الموافق ل  1427جمادى الثانیة  19المؤرخ في  03-06األمر 

  .المتضمن القانون األساسي للوظیفة العمومیة 

وظف وبما أن األرشیفي هو الحقوق والواجبات اتجاه المإلى حیث تطرق هذا األمر      

موظف وتم ترسیمه برتبة في السلم اإلداري رغم عدم إدراج األرشیفي في الهیكل التنظیمي 

                                                           
  . 33.ص .  2011,الجزائر . ني طالمدیریة العمة لألرشیف الو . یة التنظیممدونة النصوص  1
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ألغلب اإلدارات إال أنه یبقى من الموظفین المعنیین بضمانات الحقوق والواجبات التي یبینها 

باب الثاني المتعلق هذا األمر الذي حدد أخالقیات  وواجبات الموظف في الفصل الثاني من ال

  1.بالضمانات وحقوق الموظف وواجباته

وجاء في " وجوب ممارسة الموظف لمهامه بكل أمانة وبدون تحیز "  41حیث جاء في المادة 

كل موظف مهما كانت رتبته في السلم اإلداري مسؤول عن تنفیذ مهامه الموكلة "  47المادة 

االلتزام بالسر المهني من طرف الموظف ومنع كشف محتوى أي "  48وجاء في المادة " إلیه 

"أمنها  ىحمایة الوثائق اإلداریة وعل ىالموظف أن یسهر عل ىعل"  49المادة "  وثیقة بحوزته 
2

  

والمتضمن القانون األساسي  2008جانفي  20المؤرخ في  04-08المرسوم التنفیذي 

  :ة في المؤسسات واإلدارات العمومیة الخاص بالموظفین المنتمین لألسالك المشترك

شعبة الوثائق والمحفوظات  المادة  ىلعاشر الخاص باألحكام المطبقة علجاء في الباب ا     

اعدو ، ومسالوثائقیین أمناء المحفوظات: وثائق والمحفوظات األسالك اآلتیةتضم شعبة ال"  175

  ."الوثائق والمحفوظات لتقنیون في ، األعوان االوثائقیین أمناء المحفوظات

ت الموكلة یكلف الوثائقیون أمناء المحفوظات بتكوین أرصدة الوثائق والمحفوظا"  177المادة  

ن ، ویمكن أفهرستها حسب القواعد المعمول بها، ویتولون تصنیفها و لهم وٕاثرائها وصیانتها

 ىزیادة عل"  178المادة  ، وجاء فيأو ینسقوا األعمال في هذا اإلطاریقوموا باألبحاث الوثائقیة 

، یكلف الوثائقیین أمناء المحفوظات الرئیسیون الوثائقیین أمناء المحفوظات ىلالمهام المسندة إ

اللها وتوزیعها ویقومون زیادة بالقیام بالبحث عن الوثائق واقتناءها والحفاظ علیها وتحلیلها واستغ

، المادة ظومات االستغالل المرتبطة بهامن ذالك بتكوین قواعد المعطیات الوثائقیة وتصمیم ىعل

                                                           
1
نون األساسي للوظیفة العمومیة المتضمن القا، 2006یولیو  15هـ الموافق لـ  1427جمادى الثانیة عام  19المؤرخ في ، 03-06 رقم األمر 

  .6، ص 46، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 

  .المرجع نفس  03-06األمر رقم 2
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، یكلف رؤساء مناء المحفوظات الرئیسیونالوثائقیین أ ىإلالمهام المسندة  ىزیادة عل"  179

مها واستغاللها وینجزون زیادة الوثائقیین أمناء المحفوظات بتصمیم المنظومات الوثائقیة وتنظی

  1.مطبوعة تتصل بقطاع النشاطدون كل وثائقیة ویعالملفات الذالك ملخصات  ىعل

  :الحمایة القانونیة لألرشیف  .3.2.3

، أي القواعد التي سنت مصدر رئیسي وهو القانون ىترتكز مصادر حمایة األرشیف عل       

یعیة أو من في صورة مكتوبة بواسطة سلطة عامة مختصة بذالك سواء كانت السلطة التشر 

یرة لذالك فترة نشاطه یتعرض أحیانا العتداءات خط، فاألرشیف خالل یخول له القانون ذالك

العقوبات الجنائیة لما تشمل علیه من قوة ردع زاجرة ، فقد ظهر أول  ىكان البد من اللجوء إل

فجمع في  09 - 88ا قانون وتحدیدً  1988قانون متكامل لحمایة األرشیف في الجزائر سنة 

) القانون المدني ( وأحكام القانون الخاص ) القانون الجنائي ( بعض أحكامه القانون العام 

حیث ورد في الباب الخامس تحت عنوان أحكام جزائیة منها ما یتعلق باختالس وتخریب 

الوثائق العمومیة أو الخاصة المحفوظة في األرشیف فتطبق علیهم العقوبات المنصوص علیها 

، وٕاذا كان التخریب أو االختالس ناتج عن إهمال الموظف من قانون العقوبات 158مادة في ال

، أما التزویر أو التزییف وباتمن قانون العق 159المكلف باألرشیف فیخضع ألحكام المادة 

، في حین یعاقب من قام من قانون العقوبات 215/216فیعاقب علیه وفقا ألحكام المادتین 

یام بتخریب أو إتالف الوثائق األرشیفیة الخاصة ذات األهمیة القصوى عمدا أو حاول الق

  . دج 20000إلي  2000بالحبس من شهرین إلي ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

یعاقب أعوان اإلدارة المكلفون " والتي جاء فیها  24في المادة  09 -88لقد أشار قانون        

حكام هذا القانون أو النصوص التنظیمیة بالعقوبات بجمع أو حفظ الوثائق األرشیفیة خالفا أل

                                                           
والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین لألسالك ، 2008جانفي  20المؤرخ في  04-08رقم المرسوم التنفیذي 1

  .20، ص03الصادر بالجریدة الرسمیة العدد المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومیة
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 ىسنتین إل ىتي تنص هذه األخیرة عل، والالعقوباتمن قانون  302المنصوص علیها في المادة 

   1 .دج  10000الي  5000خمس سنوات سجن وبغرامة مالیة من 

 158یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة "  09- 88من القانون  25وجاء في المادة 

من قانون العقوبات كل من أتلف أو خرب أو اختلس الوثائق العمومیة أو الخاصة المحفوظة 

  ".الودیع العمومي بصفته هذه  ىأو الودائع العمومیة المسلمة إل في األرشیف

كله حتى  لو كان في األرشیف مهما كان ش ىاألخیر  أن هذه الحمایة تنطبق علونشیر في 

  2.الفرع ىاألصل یسري عل ىا یسري علوعاء آخر غیر الوعاء الورقي كالشكل االلكتروني ، فم

  التحدیات واآلفاق المستقبلیة للمهنة األرشیفیة  .3.3

  معوقات ممارسة المهنة األرشیفیة تحدیات و . 1.3.3

تواجه األرشیفي مجموعة من التحدیات الصعوبات التي تعیقه في أداء مهامه في أحسن        

یومنا هذا مع  ىمتزاید لألرشیف منذ االستقالل إلالظروف ومن أبرز التحدیات الحجم الكبیر وال

عدم إمكانیة الحذف أو اإلقصاء إال بترخیص من المدیریة العامة لألرشیف الوطني حیث تضع 

هذا  ىوثائق التي یجب إقصاءها إضافة إلاألخیرة مجموعة من القیود لإلقصاء كما تحدد الهذه 

نجد التنوع في األوعیة األرشیفیة وخاصة مع ظهور أوعیة جدیدة لم یسبق لألرشیفي أن تعامل 

معها من قبل وهذا یتطلب من األرشیفي بذل مزید من الجهد لوضع المعاییر واإلجراءات 

نوع الوثائق  وغیاب مركز للحفظ المؤقت وتزاید عدد المستفیدین من األرشیف ألرشفة هذا ال

وتنوعهم وقلة اإلمكانیات المادیة والمالیة المخصصة لهذا القطاع من قبل اإلدارات والمؤسسات 

عدم تجدید  ىایة األرشیف مما أدى إلالمختلفة العمومیة منها والخاصة للتكفل بحفظ وحم

                                                           
انیة كلیة العلوم االجتماعیة واالنس. القانونیة لألرشیف في التشریع الجزائري الحمایة : مجلة علم المكتبات . مال   ك, درواز    1

  . 116ص   2003 جامعة منتوري، : قسنطینة .  دیسمبر. 3 ع.جامعة منتوري قسنطینة 
2
  .119ص . نفس المرجع السابق . مجلة علم المكتبات .  مال ك,   درواز    
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المساحات المخصصة في مختلف مصالح األرشیف مع ضعف في حجم  التجهیزات المستعملة

أدنى شروط الحفظ المعمول بها وضعف القوانین  ىعدم توفرها عل ىللحفظ إضافة إل

ال یزال ساري المفعول  09-88والنصوص الرسمیة المسیرة لقطاع األرشیف حیث نجد القانون 

ن الوضع الراهن الذي آل إلیه إ" ،موادهغائه رغم تجاوز الزمن لبعض بحكم عدم تعدیله أو إل

من  األرشیف یجب اإلسراع في البدء في التعامل مع األرشیف االلكتروني ، فاختیار هذا الشكل

شكل بیانات رقمیة یساهم في تطویر وتسریع العملیة  ىاألوعیة األرشیفیة وحفظها عل

  1."األرشیفیة

إن المهنة األرشیفیة وكغیرها كباقي المهن تقف أمامها مجموعة من العراقیل فیجد        

ومن بین  األرشیفي نفسه أمام صعوبات  تحول بینه وبین أداء مهامه بالشكل الصحیح

  :لتي یتلقاها في المهنة األرشیفیةالصعوبات ا

  ن لهذه الفئة داخل محیط وتكون مع المسؤولین من خالل تهمیش المسؤولی: عوائق إداریة

 .العمل ، وهذا ما یفسر عدم وعي المسؤولین بأهمیة األرشیف 

 مل التقنیة والمادیة عنقص وسائل ال. 

 حیث توجد معظم المیة المعمول بها في هذا المجالعدم توفر بنایات تخضع للمعاییر الع ،

ما م) األقبیة  (مكاتب األرشیف في الطابق األرضي وأحیانا كثیرة تحت مستوى األرض 

 .تعرض األرشیف لتسرب میاه األمطار والفیضانات  ىیؤدي إل

  مشاكل صحیة من بینها تعرض معظم األرشیفیین ألمراض الحساسیة نتیجة الحتكاكهم

.  الدائم بالغبار 
2 

                                                           
1
 ESPARON , Carole .archivage numérique :analyse et uise en ouvre d actions que le société senaly 

:mémoire de stage septembre2003. Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des 

bibliothéques , 2003 . p 02 . 

2
 92.ص.  .  2003,جامعة منتوري : قسنطینة.مجلة المكتبات والمعلومات. الواقع واآلفاق : مؤسسات األرشیف الوطني . میموني ، عمر  

.  
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  غیاب المصالح المختصة في حفظ األرشیف. 

  أمناء المحفوظات لوثائقیین لتوظیف اغیاب أو قلة المناصب المالیة المخصصة. 

 أنها مكتظة ال تحتمل أرصدة إضافیة  ىاألرشیف لشروط الحفظ ، عالوة عل افتقار محالت 

  1.غیاب المخابر المتخصصة بصیانة األرشیف وحمایته 

  استخدام بعض اإلدارات المختصین في األرشیف في وظائف غیر التي تكونوا فیها ووظفوا

 2.من أجلها 

  :المهنة األرشیفیة و الفجوة الرقمیة  . 2.3.3

ن العمق الذي أخذه مفهوم العولمة وما انجرت عنه من تداعیات میدانیة كان نتاجها إ       

بروز مفاهیم جدیدة منها األرشیف المفتوح ، حریة اإلطالع ، اإلنتاج المتزاید للمعلومات ، 

بكات المعلوماتیة ، أدت كلها نواع الشمختلف أ ىلكترونیة ، وٕاتاحة المعلومات علاألرشفة اإل

تزاید الفجوة الرقمیة ویتساءل البعض في هذا الصدد حول معرفة من إذا كان هذا المفهوم  ىإل

البلدان التي تعاني من نقص في  یعكس حقا الفرق بین البلدان المستفیدة من فائض اإلعالم و

شیفیة في مراكز رة رقمنة األرصدة األر المبررات واألسباب التي كانت وراء ضرو  ،3 هذه األخیرة

 .األرشیف المختلفة

 أو بمعنى آخر توفیر إتاحة بدیلة عن األصل : حفظ النسخ األصلیة" Traçabilité  " هذه

المیزة نجد أثرها بشكل أكبر في المجموعات ذات القیمة التاریخیة، الفنیة، وحتى النادرة، 

فهي رغم أنها ال یمكن في أي حال من األحوال أن تعّوض األصل إّال أنها تعمل على 

  .التقلیل من الممارسة المادیة على الوثائق

                                                           

1
  .114. ص. 2011جامعة وهران ، : السانیا . مذكرة ماجستر . مجلس قضاء مستغانم : تسییر األرشیف القضائي  .  بن شهیدة ، محمد 

  . 45. ص.مرجع نفس ال. مدونة النصوص التنظیمیة 2

جامعة : قسنطینة .علم المكتبات: ماجستیر مذكرة. دراسة للواقع وتطلعات المستقبل: المكتبة الرقمیة في الجزائر. مھري، سھیلة 3

  .93ص . 2006 منتوري ،
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 میة إمكانیة التحدیث بتحمیل التحدیثات توفر النسخة الرق: سهولة تحدیث المعلومات الرقمیة

و التنقیحات المستمرة بضربة بسیطة على رموز الكومبیوتر على عكس النسخ الورقیة التي 

تتطلب إعادة طبع الوثیقة، ویزید من األمر تعقیدًا عندما تكون التحدیثات متعلقة بدوائر 

  .المعارف والموسوعات واألعمال الكبیرة

 سترجاع المعلومة فعملیة الرقمنة تسهل من عرض المعلومة، فمثال تسهیل عملیة عرض وا

قد ال یتم استخدام مجموعة من األفالم السالبة أو المیكروفیلم حتى ولو اشتملت على 

محتوى هام، وذلك بسبب صعوبات عرض هذه المواد، ولكن إذا قمنا برقمنة هذه المواد 

هذه المواد بسهولة عن طریق الحاسب فهذا یسهل عملیة اإلتاحة، وسیتم عرض محتویات 

  .اآللي

 تحسین الوصول یمر عبر رقمنة األرصدة، ونشر : تحسین الوصول إلى األرصدة المرقمنة

النسخة المرقمنة یسمح للمستعملین بإنشاء ومعرفة هذه الوثائق بكثرة وذلك من خالل تبادل 

 1   .سریع للبیانات بین المتعاملین الخواص والعمومیین

 :  اإللكترونیة األرشفة تواجه التي الصعوبات  

األرشفة االلكترونیة هي البدیل التدریجي األرشیف التقلیدي نتیجة لتطبیقات التكنولوجیا     

الرقمیة التي تمكن من تقدیم الحروف و اإلرشادات واألسطر في شكل ثاني  بحیث یمكن على 

دقیقة من إمكانیة تحویلها عبر القنوات  الوسائط المغناطیسیة و الصوتیة من خالل إجراءات

 مقننة أنظمة فغیاب ،2االتصال االلكتروني و الشبكات وفق برتوكوالت تداول المعلومات المقننة 

 اضطراب وٕالى الجهد ضیاع إلى یؤدي معیاریة وجود وعدم المعلومة و استرجاع حفظ لطرق

 الفنیة بالطرق تعامل ال الدار مقتنیات فإن معروف هو وكما األرشیفیة، المؤسسة یصیب وظیفي

                                                           
1
  .286،ص2005الدار المصریة اللبنانیة،: القاهرة.األسس النظریة والتطبیقات العلمیة:المكتبات الرقمیة .عیسى ,محمد ؛عماد ,صالح 

2
  .363ص, 2007, الدار المصریة : رة القاه.فین یرشالشراكة بین المكتبین و األ. سعد , الزهري  
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 التقنیات باستخدام المستفیدین لبعض الكامل اإللمام ، عدمالمكتبة مقتنیات بها تعامل التي

 .الوثیقة عرض وكیفیة للمتابعة بالدار العاملین أحد وجود أساسیاً  شرطاً  یكون وبالتالي الحدیثة

 للسرقات الوثائق بعض وتعرض الضوئي، المسح طریق عن الوثائق تزویر إمكانیة  -

 .والتغییرات

 متاحة فتكون العالمیة الشبكة عبر لنشرها یؤدي قد محلیة شبكات عبر الوثیقة نشر سهولة  -

 . علیها السیطرة من نتمكن أن دون ومتداولة

 اإللكتروني األرشیف فإن خلل ألي النظام تعرض حال ففي اإللكترونیة الوثیقة أمن عدم  -

، وكذالك حداثة األرشفة االلكترونیة وعدم الیدوي ما األرشیف أكبر بنسبة للضیاع عرضة یكون

  1.الخبرة الكافیة 

  :األفاق المستقبلیة للمهنة األرشیفیة في ظل التطورات التكنونولوجیة  .3.3.3

ال في بناء ذاكرة ف االلكتروني یساهم بشكل كبیر أو ن السیر نحو تحقیق األرشیإ      

ملة مؤسساتیة تكاملیة وذلك عن طریق تجمیع الموارد المؤسسیة ومراكز المعلومات بصورة متكا

، وكذلك متابعة تنفیذ األعمال وتوفیر التقاریر واإلحصائیات وٕاتاحة المعلومات طوال الوقت

مع ورقي إلى لمتخذي القرار، وثانیا یساهم في تطویر أسلوب األعمال وهذا بالتحول من مجت

األرشیف االلكتروني  ، وتظهر مهامإلكتروني، تنمیة قدرات ومهارات الموظفینمجتمع 

ي عصر المعلومات الذي یشهد توجها متزایدا نحو دعم حق الجمهور في اإلطالع فللمستفیدین 

  .لي المعلومات

اإلیصال الجید للمحتوي  الحفظ الجید للوثائق جد مهم، وذالك باستخدام التقنیات من أجل   

  2.  الوثائقي

                                                           
1

،  مركز التوثیق والمعلومات:الخرطوم .ومعارض ید ؤ االلكترونیة ما بین م فةرشاأل ، 3مجلة المعلومات ع.  سارة , شمو

  13ص.2011

2
 CUPONIA , Catherine . les stratégies de gestion et de conservation préventive des document électronique 

. paris  : bibliothèque nationale de fronce ,2000 .p.44 . 
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توفیر الحیز الكافي واالستغناء عن األرشیف الورقي وأكوام المعامالت والملفات الغیر     

  .صالحة

  .ربط أجزاء المؤسسة فیما بینها مهما تباعدت أماكنها 

  .ؤسسة سهولة وسرعة نقل الوسائل والوثائق االلكترونیة بین فروع المؤسسة أو خارج نطاق الم

  . سهولة الوصول إلى الوثائق االلكترونیة أًیا كان موقع المستفید 

  . الرفع من أداء لمؤسسات الحكومیة وكذالك مؤسسا ت القطاع الخاص

  ـ اآلفاق المستقبلیة   

ن المهنة األرشیفیة لم تبقى تلك المهنة التي یتعامل أخصائییها مع الورق والوثائق إ      

، بل أصبح بیئة مصطلح األرشیف بالغبار والنسیان النظرة الدونیة التي ارتبط التقلیدیة ولم تلك

تستخدم فیها الوثائق الرقمیة بعد غزو تكنولوجیا المعلومات واالتصال هذه البیئة وظهور البرامج 

  .اآللیة التي تتعامل نع طرق الحفظ والتخزین واالسترجاع

كنتیجة للتغیرات التي عرفها علم األرشیف أصبح یلوح في األفق علم أرشیف متطور       

فرزها عالم ومتجدد سوف یقدم األدوات الضروریة الالزمة للتعامل مع تحدیات العصر التي ی

، هناك دلیل واضح منذ عقدین من الزمن على اهتمام الهیئات التشریعیة یموج بالتغییر السریع

وابتداع األسالیب المتعلقة بجمع وتنظیم وحفظ وتحلیل وتسییر اإلفادة من الوثائق  والقضائیة

 1. والمحفوظات العامة 

  

  

  

                                                           
1
  100. ص. نفس المرجع . میموني ، عمر  
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  خالصة 

تعد المهنة األرشیفیة من بین أصعب المهن اإلداریة التي تتطلب جهد فكري وعضلي هذا       

تعتبر حافظة لذاكرة األمم ، كما ییر المنظمات والمؤسسات المختلفةبغض النظر أهمیتها في تس

والشعوب هذا من خالل الوثائق األرشیفیة من جهة و التي تعتبر المادة األولي للعمل األرشیفي 

، لكن المتتبع لحقیقة المهنة األرشیفیة یجدها األرشیفي الذي یمارس هذه المهنة ومن جهة أخرى

نت اإلداریة أو الفنیة أو المادیة تعاني الكثیر من النقائص وتواجه العدید من الصعوبات سواء كا

فال یمكن أن تسمي مهنة أرشیفیة وأحد عناصرها غیر موجود أولها الوثائق األرشیفیة التي تمثل 

  .المادة الخام والثاني األرشیفي مهما كانت رتبته في السلم اإلداري 

طعت شوطا كبیر لكن رغم الصعوبات والمشاكل التي تقف أمام المهنة األرشیفیة إال أنها ق    

، ات سواء كانت الحكومیة أو الخاصةفي حجز مكانها في الهیكل التنظیمي علي مستوى اإلدار 

ل نحو لیس هذا فحسب بل تعدى ذالك لتطمح في مواكبة تطورات تكنولوجیا االتصال واالنتقا

طرة ، وتداعیات األرشیف الرقمي المفتوح تبقي من األهداف المستطبیق األرشفة االلكترونیة

للمهنة األرشیفیة وكذالك من بین أبرز النقاط األساسیة في استراتیجیاتها المستقبلیة إعطاء 

  .   بها المكانة المرموقة  التي تلیق
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  تمهید   

  

، في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةتعتبر الدراسات المیدانیة ضرورة حتمیة لكافة الدراسات   

، وهي الوجه التطبیقي المتمم اقع وترتكز على اإلدالل بنتائجهاوهي دراسات مستمدة من الو 

، والجدیر بالذكر أن دراستنا كغیرها ة التي جاءت بها الدراسة النظریةوالمعلومات النظریلألفكار 

 ،ین ال تستغني إحداهما عن األخرىمن الدراسات جاءت كمثل میزان روبیل فال یتكون من كفت

فبعد أن تعرفنا في فصولها النظریة على أسس المهنة األرشیفیة  بین التكوین والتشریع الجزائري 

، ونهدف من خالل هذا مكانیة تطبیقها في الواقع المهنيءت الدراسة المیدانیة لتثبت مدى إجا

لى إلى التعرف على أوجه القوة والضعف ومدى ممارسة األسس النظریة للمهنة األرشیفیة ع

، هذا عن طریق التمحیص في الوضع الراهن لواقع هذه أرض المیدان في مكاتب األرشیف

  .محل الدراسة  المكاتب األرشیفیة
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  :التعریف بمكان الدراسة . 1.4

یحدها من  2كلم 2269ة قدرها احسالشمال الغربي من الجزائر تغطي متقع والیة مستغانم في 

ومن الشمال لیزان ومعسكر ومن الغرب والیة وهران یالشرق والیة الشلف ومن الجنوب والیتي غ

نسمة  329ألف نسمة وكثافة سكانیة  800، ویبلغ عدد سكانها حوالي البحر األبیض المتوسط

، علي ، سیديمستغانم، حاسي ماماش، عین تادلس: دوائر وهي 10مقسمة إداریا إلي   2كلم /

 32، وكذالك مقسمة إلى بوقیراط، عشعاشة ماسرى، عین النویصي، سیدي لخضر، خیر الدین

  .بلدیة

  ت لوالیة مستغانم بلدیاالتعریف بمكاتب األرشیف ل

 32الجغرافیة للوالیة لتضم مكتب األرشیف لبلدیات والیة مستغانم موزعة على كامل المساحة 

، تحوي على أرصدة أرشیفیة جد مهمة تعود غالبیتها إلى الفترة االستعماریة رغم عملیات بلدیة

، نخص بالذكر األرشیفیین البلدیات إلى مركز أرشیف الوالیةالدفع  األرشیفیة التي عرفتها 

 .من هذه المكاتب %90بهذه المكتب حیث یغطي الجانب الوظیفي لألرشیفیین نسبة العاملین 

مستغانم، سیدي علي، أوالد مع اهللا، تزقایت، سیدي لخضر، حجاج، بن عبد المالك رمضان، 

خیر، خیر عشعاشة خضرة، أوالد بوغانم، نكماریة، عین تادلس، صور، سیدي بلعطار، واد ال

بوقیراط، عین سیدي   ماسرى الدین، بودینار، صیادة، حاسي ماماش، مزغران، ستیدیا، فرناكة،

  .، الحسیان، طواهریة سیرات منصورةشریف، سوافلیة، صفصاف، عین النویصي
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  :إجراءات  الدراسة .2.4

ذ إ المكونة لهاها یتم ضبط العناصر تستند كل دراسة میدانیة على خطوات منهجیة من خالل

  .تتمثل في مجاالتها و العینة األصلیة و كذا أدوات جمیع بیاناتها

  :مجاالت الدراسة .1.2.4

یعتبر تحدید مجاالت الدراسة المیدانیة من الخطوات و األسالیب العلمیة الضروریة إلعطاء 

ت دراستنا البحث صبغة علمیة جیدة و إلعطاء بحثنا هذه الصبغة العلمیة قمنا بتقسیم مجاال

  :على النحو التالي

تمت فیه مجریات الدراسة المیدانیة و قد تمثل في بلدیات  ذيهو المكان ال :المجال الجغرافي 

مستغانم، سیدي علي، أوالد مع اهللا، تزقایت، سیدي لخضر، : والیة مستغانم و هي على التوالي

اریة، عین تادلس، صور، حجاج، بن عبد المالك رمضان، عشعاشة خضرة، أوالد بوغانم، نكم

سیدي بلعطار، واد الخیر، خیر الدین، بودینار، صیادة، حاسي ماماش، مزغران، ستیدیا، 

، عین سیدي شریف، سوافلیة، صفصاف، عین النویصي، الحسیان،  بوقیراط  ماسرى ، فرناكة

  .طواهریة سیرات منصورة 

  : المجال الزمني 

ام دراسته من الجانبین النظري و المیداني على حد سواء و هو المدة التي یستغرقها الباحث إلتم

حیث كانت البدایة بالجانب النظري عن طریق جمع المعلومات في بدایة شهر جانفي أما 

الدراسة المیدانیة فقد بدأت منذ بدایة شهر أفریل الى شهر ماي و هذا منذ وضع أسئلة 

  .الدراسة االستبیان و تجربتها بالمقابلة مع األرشیفیین عینة

  :المجال البشري 

یة یتشكل مجتمع الدراسة لهذا البحث من األرشیفیین الذین یزاولون مهامهم بمختلف بلدیات وال 

  .مستغانم 
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  :العینة .2.2.4

  تم اعتماد العینة المسحیة    في إطار بحثنا عن العینة التي سیتم اختیارها لتكون عینة الدراسة  

ات والیة عنوان الدراسة فإن المجتمع األصلي هو أرشیفیي بلدیحسب ما هو متضح من خالل 

  بلدیة بوالیة مستغانم  32بلدیة  من أصل  22أرشیفي موزعین على  27مستغانم والبالغ عددهم 

، فقد یراعي على مجموعة من المعاییر والعواملیقوم اختیار العینة من المجتمع األصلي للبحث 

، أما في بحثا هذا مستوى العلمي أو التخصصات وغیرهاال الباحث فئات مجتمع الدراسة أو

وحسب طبیعة الموضوع فإننا نبحث عن مدى التوافق بین النظري والتطبیقي للمهنة األرشیفیة 

، مع مراعات التخصص أي علم المكتبات وتضم ور أرشیفیي بلدیات والیة مستغانمحسب منظ

 دولالج وفي تخصص علم المكتبات  امعیةشهادة تقني سامي في األرشیف أو شهادات ج

  .ة العینة األولیة للدراس نیبی التالي 

  عدد األرشیفیین  البلدیات  الرقم

  02  بلدیة مستغانم  01

  02  بلدیة سیدي علي  02

  01  بلدیة أوالد مع اهللا  03

  02  بلدیة سیدي لخضر  04

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة حجاج  05

  02  بلدیة بن عبد المالك رمضان  06

  01  بلدیة عشعاشة  07

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة خضرة  08

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة أوالد بوغانم  09

  01  بلدیة نكماریة  10

  02  بلدیة عین تادلس  11

  01  بلدیة صور  12

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة سیدي بلعطار  13

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة واد الخیر  14
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  01  بلدیة خیر الدین  15

  01  صیادةبلدیة   16

  01  بلدیة بودینار  17

  01  بلدیة حاسي ماماش  18

  01  بلدیة مزغران  19

  01  بلدیة ستیدیا  20

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة فرناكة  21

  عدم التعاون 01  بلدیة ماسرى  22

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة عین سیدي شریف  23

  01  بلدیة عین النویصي  24

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة الحسیان  25

  01  بلدیة طواهریة  26

  01  بلدیة سوالفیة  27

  01  بلدیة صفصاف  28

  01  بلدیة بوقیراط  29

  01  سیرات  30

  ال یوجد أرشیفي  منصورة  31

  ال یوجد أرشیفي  بلدیة تزقایت  32

 یوضح العینة األولیة للدراسة) 1(جدول رقم 

بوالیة مستغانم و یمثل الجدول التالي البلدیات المعنیة  ةبلدی) 21(و قد وقع االختیار على  

  :هابعدد األرشیفیین المتواجدین بكل  بالدراسة و

  األرشیفیینعدد  البلدیات  الرقم

  02  بلدیة مستغانم  01

  02  بلدیة سیدي علي  02

  01  بلدیة أوالد مع اهللا  03

  02  بلدیة سیدي لخضر  04
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  02  بلدیة بن عبد المالك رمضان  05

  01  بلدیة عشعاشة  06

  01  بلدیة نكماریة  07

  02  بلدیة عین تادلس  08

  01  بلدیة صور  09

  01  بلدیة خیر الدین  10

  01  بلدیة صیادة  11

  01  بلدیة بودینار  12

  01  بلدیة حاسي ماماش  13

  01  بلدیة مزغران  14

  01  بلدیة ستیدیا  15

  01  بلدیة عین النویصي  16

  01  بلدیة طواهریة  17

  01  یةلفابلدیة سو   18

  01  بلدیة صفصاف  19

  01  بلدیة بوقیراط  20

  01  سیرات  21

  26  21  المجموع

یبین توزیع األرشیفیین المستجوبین في بلدیات والیة مستغانم یمثل العینة الفعلیة ) : 2(جدول رقم 

  .للدراسة 

من  %100استمارة أي  27:وبهذا فقد قدرت عینة البحث وبعد توزیعنا الستمارات االستبیان بـ  

، أما االستمارات المسترجعة والمعمول بها في الدراسة وبعد جمعها من األرشیفیین مجتمع البحث

ومن خالل الجدول من المجتمع األصلي ، %96,43استمارة وتمثل  26فقد تم الحصول على 

  .أرشیفي 26ة الحقیقیة للدراسة هي یتبین لنا أن العین
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  :ات الدراسة المیدانیةأدوات جمع بیان .3.2.4

بما أننا اعتمدنا على المنهج الوصفي القائم على التحلیل باإلضافة إلى منهج دراسة الحالة     

للبیانات التي تم جمعها من خالل  يفان الدراسة المیدانیة بالضرورة تعتمد على األسلوب التحلیل

المنهجیة استخدام وسائل جمع األجوبة المقدمة من طرف المبحوثین، فكان لزاما من الناحیة 

البیانات المناسبة للحالة المدروسة للمنهج المتبع حیث قمنا باالعتماد على االستمارة بالمقابلة 

لبیانات على المالحظة في ك اعتمدنا في جمع ا، كذلفیین كأداة لجمع البیاناتمع األرشی

  .المیدان

  :المالحظة 

خاللها الحصول على البیانات أو المعلومات من م من المالحظة هي أسلوب مباشر یت   

ات نظرهم أو مشاعرهم أو لى سؤال األفراد عن وجهلموقف الذي تحدث فیه دون الحاجة إا

، إذ أن المشاهد یرى ما یفعلون ویسمع ما یقولون ویسجل ذالك وبالتالي هي أكثر دقة اتجهاتهم

ي هذه الدراسة و ذلك من خالل التنقل الى ف المالحظة البسیطة على  وقد اعتمدنا،  1لفهم الفرد

  .بلدیات والیة مستغانم و التعرف على بیئتها العملیة و الخدماتیة

  : االستبیان 

حدى الوسائل الشائعة االستعمال إو هو ، ت جمع البیانات شیوعا و استخداماهو من أكثر أدوا 

  .المبحوثین حول موضوع معینللحصول على معلومات و حقائق تتعلق بأراء و اتجاهات 

هو االستبیان الذي یقوم الباحث شخصیا بتوزیعه على العینة المختارة  :االستبیان بالمقابلة 

للدراسة و یستطیع أن یشرح عن البحث و مغزاه و أن یوضح بعض النقاط و یشیر دوافع 

ن للباحث المستجوبین عن األسئلة بكل عنایة و صدق كما یسمح هذا النوع من االستبیا

  .األسئلة مما یفیده أكثر في تحلیل النتائج  عنبالمالحظة المباشرة للمبحوثین و طریقة إجابتهم 

                               

  . 181.ص.2005جامعة عمان العربیة ، : عمان . طرق البحث النوعي : مناهج البحث العلمي .  قندلجي ، عامر   1
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محاور بالتوافق مع الفرضیات التي وضعناها في ) 6(لقد قمنا بتقسیم االستبیان إلى ستة 

  :سؤاال مقسمة على محاور كما یلي  )24(اإلطار العام للدراسة و قد تضمن 

 .یحتوي على أربعة أسئلة خاصة بالبیانات الشخصیة للمجیب : األولالمحور 

 .یحتوي على أربعة أسئلة خاصة بظروف العمل: المحور الثاني

 .یحتوي على أربعة أسئلة خاصة بمؤهالت و مهام األرشیفي: المحور الثالث

 .یحتوي على خمسة أسئلة خاصة بتكوین األرشیفیین: المحور الرابع

یحتوي على أربعة أسئلة خاصة بالتشریع الجزائري المنظم للمهنة : المحور الخامس

 .األرشیفیة

یحتوي على ثالثة أسئلة خاصة بالصعوبات و األفاق المستقبلیة : المحور السادس

  . للمهنة األرشیفیة

) 26(بعد توزیع االستبیان الذي تم بالمقابلة مع األرشیفیین المعنیین بالدراسة و الذي تمثل في 

  .مارة تم استرجاعها كاملة و تم االعتماد على العدد اإلجمالي المسترجع است
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  :عرض و تحلیل نتائج االستبیان بالمقابلة الموجه لألرشیفیین المستجوبین .3.4

بعد جمع البیانات التي تخص الدراسة تأتي الخطوة الثانیة المتمثلة في التحلیل و لهذا سوف    

  .نتطرق إلى تحلیل بیانات االستبیان بالمقابلة على هذا النحو

معنیة بما أنه قد تم توزیع االستبیان على عدد من األرشیفیین الذین یزاولون أعمالهم بالبلدیات ال

من أجل جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات فقد جاءت األسئلة ، تغانمبالدراسة في والیة مس

  .ن الموزع على األرشیفیین الخاصة باالستبیا

  :بیانات االستبیان وتحلیلها 1.3

  .خاص بالمجیب: المحور األول  1.1.3

المستوى یهدف هذا المحور لمعرفة كل ما یتعلق بالبیانات العامة المتعلقة بالمجیب من حیث   

، المتعة في العمل ، وقد المتحصل علیها، الخبرة المهنیة ، الشهادةالدراسي، التخصص العلمي

  .جاء هذا المحور موزع في أربعة أسئلة 

  المستوى الدراسي أو العلمي ؟ماهو : السؤال األول 

  %النسب المئویة   التكرارات  المستوى الدراسي

 00%  00  متوسط

 23.08%  06  ثانوي

  76.92%  20  جامعي

 100%  26  المجموع

  .یبین المستوى الدراسي أو العلمي للعینة المبحوثة ) 03(جدول رقم 

أن المستوى الدراسي أو العلمي لألرشیفیین المبحوثین أغلبهم ) 01(یوضح الجدول رقم     

أما باقي األرشیفیین فلهم ، من مجموع النسبة اإلجمالیة %76,92جامعیین حیث مثلت نسبتهم 

، في حین لم یكن هناك أرشیفیین في مستوى المتوسط لتشكل  % 23,08مستوى ثانوي بنسبة 

ف للعمل في قطاع لك في رأیننا إلى شروط التوظی، ویرجع سبب ذ% 00,00نسبتهم 

 .األرشیف
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یبرز المستوى الدراسي لألرشیفیین المبحوثین ) 01(الشكل رقم 

0%

23.08%

92

                     الرابع الفصل

  

الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

متوسط

ثانوي

جامعي 
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  ماهي الشهادة المتحصل علیها في علم المكتبات ؟: السؤال الثاني 

  النسب الئویة  التكرارات  الشهادة

 %34,62  09  تقني سامي

  %65,38  17  لیسانس

  %00  00  مابعد التدرج

  %100  26  المجموع

  .الشهادة المتحصل علیها في التخصص ) 4(الجدول رقم 

من خالل الجدول یظهر أن أغلبیة المبحوثین متحصلین على شهادة لیسانس في علم     

من مجموع العینة اإلجمالیة ثم تلیها شهادة تقني سامي في األرشیف  %65,38المكتبات بنسبة 

، ویعود هذا إلى شروط التوظیف من جهة وما تتطلبه هذه یةمن العینة اإلجمال %34,62بنسبة 

، لى أهمیة العمل في میدان األرشیفعاملة كفؤة ومؤهلة من جهة أخرى نظًرا إالمصالح من ید 

الجامعات بدًال ونرجع عدم توفر حاملي شهادات ما بعد التدرج إلى تحبیذ هذه الفئة العمل في 

  .من مراكز األرشیف

  .ي یبرز ذلكوالشكل التال

 

  .الدراسةیبین نسب الشهادات المتحصل علیها لعینات ) 2(الشكل رقم 

34.62%

65.38.
%

0%

تقني سامي 

لیسانس

ما بعد التدرج 
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  ماهي خبرتك في میدان األرشیف ؟: السؤال الثالث 

  النسب المئویة  التكرارات  الخبرة المهنیة

  %53,84  14  سنوات 05إلى  01من 

  %38,46  10  سنوات 10إلى  05من 

  %3,85  01  سنة 20إلى  10من 

  %3,85  01  سنة فما فوق 20من 

  %100  26  المجموع

  .المهنیة لعینة البحث یمثل الخبرة ) 5(الجدول رقم 

سنة  01من خالل الجدول یظهر أن أغلبیة األرشیفیین المبحوثین یملكون خبرة تتراوح من     

سنوات مما یؤكد أن االهتمام بقطاع األرشیف ظهر في السنوات األخیرة فقط ، ثم تلیها  05إلى 

من  %38,46لك نسبة سنوات لتمثل بذا 10إلى  05نسبة األرشیفیین الذین تتراوح خبرتهم من 

تترواح خبرتهم من ، في حین نجد النسبة الضئیلة كانت للفئتین التي مجموع العینة اإلجمالیة

كد عدم ، هذا ما یؤ لكل فئة %3,85سنة فما فوق تمثلت في  20، ومن سنة 20إلى  10

  .هتمام باألرشیف من خالل غیاب توظیف األرشیفیین في هذه السنوات اال

  

  . یوضح الخبرة المهنیة لعینة البحث) 3(الشكل رقم 

53,84
%

38,46
%

3,85%

3,85
%

 

سنوات  05إلى  01من 

سنوات  10إلى  05من 

سنة  20إلى  10من 

سنة فما فوق  20من 
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  هل لدیك رغبة في العمل في میدان األرشیف ؟: السؤال الرابع 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 %76.92  20  نعم

  %23,08  06  ال

  %100  26  المجموع

  .یبین رغبة المبحوثین في العمل في قطاع األرشیف ) 6(جدول رقم 

حصل علیها تبین أن أغلبیة األرشیفیین  المبحوثین لدیهم الرغبة في المتمن خالل البیانات     

، مما یؤدي إلى تطویر هذا القطاع  حیث دان األرشیف ووظفوا بمحض إرادتهمالعمل في می

، في حین نجد أن نسبة المبحوثین الذین ال یرغبون من مجموع العینة %76,92مثلت نسبتهم 

من مجموع العینة اإلجمالیة وهذا یرجع إلى  % 23,08: في العمل في میدان األرشیف تقدر بـ 

ة المتعلق بأسباب عدم رغب) 7(عدة أسباب وهذا ما سنوضحه في الجدول الفرعي رقم 

  .األرشیفیین في العمل في األرشیف

  

  

 .ضح رغبة المبحوثین في العمل في األرشیفیو ) 4(الشكل رقم 

  

76,92%

23,08 %

نعم

ال
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  لماذا ال یرغب المبحوثین العمل في میدان األرشیف ؟: السؤال الفرعي 

  النسب الئویة  التكرارات  السبب

 00%  00  العمل روتیني

  %15,38  04  ظروف العمل سیئة

  %07,69  02  نقص األهمیة اإلداریة

  %76,92  20  بدون إجابة

  100%  26  عالمجمو 

  .یمثل أسباب عدم رغبة المبحوثین العمل في میدان األرشیف ) 07(جدول رقم 

رشیفین المبحوثین ال یرغبون في من األ % 15,38من خالل بیانات الجدول نالحظ نسبة 

العمل بمیدان األرشیف بسبب ظروف العمل السیئة باإلدارات التي یعملون بها حیث كثیًرا ما 

ر أدنى شروط السالمة بق التحت أرضیة لإلدارات وعدم توفینجد مكاتب األرشیف في الطوا

، تم یرجع السبب الثاني إلى نقص األهمیة اإلداریة لألرشیفیین وعدم تلبیة مطالبهم لألرشیفیین

  .من مجموع العینة اإلجمالیة  %07,69حیث مثلت نسبتهم 

  

  .أسباب عدم رغبة المبحوثین العمل في األرشیف) 5(الشكل رقم 

76,92
%

0%

15,38
%

7,69
%

بدون إجابة 

العمل روتیني 

ظروف العمل سیئة

نقص األھمیة اإلداریة 
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خاص بظروف العمل والذي تضمن أربعة أسئلة نحاول من خاللها : المحور الثاني  3-1-2

  .معرفة ظروف عمل األرشیفیین 

  هل لدیكم قاعة مخصصة لحفظ األرشیف ؟: السؤال الخامس 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 84,62%  22  نعم

 15,38%  04  ال

 100%  26  المجموع

  .قاعة مخصصة لحفظ الوثائق یبین توفر ) 08(جدول رقم 

من خالل البیانات الموضحة في الجدول نالحظ أن نسبة كبیرة من األرشیفیین المبحوثین    

من مجموع العینة  %84,62تتوفر لهم قاعة مخصصة لحفظ الوثائق حیث مثلت نسبتهم 

اعة من النسبة اإلجمالیة للمبحوثین ال تتوفر لدیهم ق %15,38، في حین نجد أن الكلیة

ف ال یستطیع األرشیفي أداء ،  وكما نعلم بأن  بدون قاعة لألرشیمخصصة لحفظ الوثائق

  .مهامه

  

  .یبین نسبة توفر القاعات المخصصة لحفظ الوثائق ) 06(الشكل رقم 

84,62%

15,38
%

نعم

ال
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هل هذه القاعة مطابقة ) نعم (طرح هذا السؤال للمبحوثین الذین أجابوا بـ : السؤال الفرعي 

  لمقاییس الحفظ ؟

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 7,69%  02  نعم

 76,92%  20  ال

 15,38%  04  بدون إجابة

 100%  26  المجموع

  .یبین مطابقة القاعة لمقاییس الحفظ ) 09(الجدول رقم 

من خالل الجدول یتبین لنا أن أغلبیة األرشیفیین الذین لدیهم قاعات مخصصة لحفظ     

من مجموع العینة  %76,92وتمثل نسبتهم الوثائق لكنها غیر مطابقة لمقاییس الحفظ المعتمدة 

، في حین نجد ائق ویؤدي بها إلى التلف والضیاعوهذا ما یؤثر سلبا على سالمة الوث, المدروسة

األرشیفیین الذین لدیهم قاعات مخصصة لحفظ الوثائق ومطابقة لمقاییس الحفظ تمثل نسبة 

  .، هذا یؤكد غیاب االهتمام باألرشیف فقط من مجموع العینة المدروسة 15,38%

  

  .یبین مدى مطابقة القاعات لمقاییس الحفظ ) 07(الشكل رقم 

  

7,69%

76,92
%

15,38%

نعم

ال

بدون إجابة
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  داء مهامكم ؟هل تتوفر لدیكم التجهیزات الضروریة أل: السؤال السادس 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 07,69%  02  نعم

 53,85%  14  ال

 38,46%  10  نوعا ما

 100%  26  المجموع

  .یمثل توفر التجهیزات الضروریة للعمل ) 10(الجدول رقم  

من  %53,85: من خالل الجدول یتبین أن نسبة كبیرة من األرشیفیین المبحوثین تقدر بـ     

مجموع العینة اإلجمالیة ال تتوفر التجهیزات الضروریة للعمل ، ففي بعض مكاتب األرشیف 

التي صادفناها ال تتوفر لدیهم الرفوف الكافیة وحتى أبسط األشیاء مثل العلب األرشیفیة ، في 

، اإلجمالیةمن مجموع العینة  %38,46نسبة ) نوعا ما ( حین شكلت اإلجابات التي تحمل 

  .لدیهم التجهیزات الضروریة للعمل فقط من األرشیفیین المبحوثین تتوفر %7,69نسبة ونجد 

  

   

  .یمثل نسبة توفر التجهیزات الضروریة للعمل ) 08(الشكل رقم 

7,69%

53,85%

38,46%
نعم

ال

نوعا ما 
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هل تجد أن الظروف مناسبة وبعیدة عن المخاطر واألضرار ألداء مهنتك : السؤال السابع 

  كأرشیفي ؟

  المئویةالنسب   التكرارات  اإلجابة

 19,24%  05  ال

 80,76%  21  نعم

 100%  26  المجموع

  .نسبة ظروف العمل المناسبة والبعیدة عن المخاطر  یبین) 11(الجدول رقم 

لقد تبین من خالل البیانات أن األرشیفیین الذین أجابوا بأن ظروف عملهم غیر مناسبة وأنهم 

، فهم من مجموع العینة اإلجمالي %80,76معرضین للمخاطر واألضرار تقدر نسبتهم بـ 

، في حین نجد ا لعدم توفر مكتب مستقل لألرشیفيیمارسون مهامهم داخل مخازن الحفظ نظرً 

فقط من األرشیفیین المبحوثین یعملون في ظروف مناسبة وبعیدة عن المخاطر  %19,24نسبة 

  .واألضرار 

  

  .والبعیدة عن المخاطریمثل نسبة ظروف العمل المناسبة ) 09(الشكل رقم 

  

19,24%

80,76%

نعم

ال
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  هل تمتلك مصلحتكم حاسوب مع لواحقه ؟: السؤال الثامن 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 34,62%  09  نعم

 65,38%  17  ال

 100%  26  المجموع

  .یبین توفر جهاز الحاسوب ) 12(الجدول رقم 

جهاز حاسوب مع  یتضح من خالل البیانات أن معظم األرشیفیین المبحوثین ال یملكون   

، وهذه النسبة مرتفعة جًدا رغم التطورات من مجموع العینة %65,38لواحقه أي بنسبة 

 ، حیث نجد أن مكاتب األرشیفالجزائر نحو الحكومة االلكترونیةالتكنولوجیة المتسارعة واتجاه 

فتمثل نسبتهم أما بالنسبة إلى الذین لدیهم حاسوب مع لواحقه ، بعیدة كل البعد عن هذه المفاهیم

  .فقط من مجموع العینة اإلجمالیة 34,62%

 

  .یمثل نسبة توفر جهاز الحاسوب ) 10(الشكل رقم 

  

  

34,62%

65,38%

نعم

ال
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  خاص بمؤهالت ومهام األرشیفي : المحور الثالث  3-1-3

یهدف هذا المحور إلى معرفة ما إذا كان األرشیفي یعتمد في تسییر األرشیف على البرمجیات 

  .والتقنیات الحدیثة 

  هل تستخدم البرمجیات والتقنیات الحدیثة في تسییر األرشیف ؟: السؤال التاسع 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

  3,85%  01  نعم

  76,92%  20  ال

  19,23%  05  أحیانا

  100%  26  المجموع

  .یبین استخدام التقنیات الحدیثة في تسییر األرشیف) 13(جدول رقم 

من خالل بیانات الجدول یتبین لنا أن أغلبیة األرشیفیین ال یستخدمون البرمجیات والتقنیات     

بل یعتمدون على الطرق والوسائل التقلیدیة فقط وقد شكلت نسبتهم الحدیثة في تسییر األرشیف 

، في حین شكلت نسبة األرشیفیین الذین یستخدمون من مجموع العینة اإلجمالیة 76,92%

، أما الذین یستخدمونها %19,23والتقنیات الحدیثة في تسیر األرشیف أحیانا نسبة  البرمجیات

  .وهي نسبة ضئیلة جًدا  %3,85في تسییر األرشیف بصفة دائمة فتمثل نسبتهم 

  

  .یمثل استخدام التقنیات الحدیثة في تسییر األرشیف) 11(الشكل رقم 

3,85%

76,92%

19,23%

نعم

ال

أحیانا 
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  هل تحسن استعمال الحاسوب ؟: السؤال العاشر 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 100%  26  نعم

 00%  00  ال

 100%  26  المجموع

  .یبین القدرة على استعمال الحاسوب ) 14(الجدول رقم 

لقد بینت نتائج الدراسة أن كل األرشیفیین المبحوثین یحسنون استخدام جهاز الحاسوب     

اإلمكانیات العلمیة والفنیة التي یتوفر ، وهذا دلیل على من مجموع العینة الكلیة %100بنسبة 

علیها األرشیفیین المبحوثین وهذا یتماشى مع متطلبات العصر فجهاز الحاسوب هو بوابة 

ن تكون له ، فمن الضروري على األرشیفي أمعلومات والتسییر الحدیث لألرشیفتكنولوجیا ال

  .مهارات في هذا المیدان

  

  .تعمال الحاسوب یمثل القدرة على اس) 12(الشكل رقم 

  

  

100%

0%

نعم

ال
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  مستوى التحكم في استعمال الحاسوب ؟: السؤال الفرعي 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 3,85%  01  بصفة بدائیة

 69,23%  18  بصفة متوسطة

 26,92%  07  بصفة جیدة

 100%  26  المجموع

  .یبین مستوى التحكم في استعمال الحاسوب ) 15(الجدول رقم 

من خالل الجدول أن أغلبیة األرشیفیین المبحوثین لهم مستوى التحكم في ظهرت النتائج لقد أ 

، ثم تلیها النسبة الثانیة من مجموع العینة اإلجمالیة %69,23استخدام الحاسوب متوسط بنسبة 

، وهذا یبین أن التحكم في %26,92وهي فئة األرشیفیین الذین أجابوا بصفة جیدة أي بنسبة 

، في حین اإلداریة والتسییر الفني لألرشیفعناه التحكم في التسییر اآللي لألعمال الحاسوب م

  .من العینة الكلیة فقط %3,85شكلت نسبة األرشیفیین المجیبین بـصفة بدائیة 

  

  .یمثل مستوى التحكم في استخدام الحاسوب ) 13(الشكل رقم 

  

3,85%

69,23%

26,92%

بصة بدائیة 

بصفة متوسطة 

بصفة جیدة
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  إطار ؟ هل تعلمك استعمال الحاسوب كان في: السؤال الحادي عشر 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 30,77%  08  شخصي

 53,85%  14  تدریسي

 15,38%  04  مهني

 100%  26  المجموع

  .یبین طریقة تعلم استعمال الحاسوب ) 16(الجدول رقم 

من خالل بیانات الجدول یتبین أن أغلب األرشیفیین المبحوثین تعلمهم استعمال الحاسوب    

، ویرجع هذا إلى إدخال من عینة الدارسة اإلجمالیة %53,85تدریسي بنسبة كان في إطار 

، ثم تلیها لحاسوب في برامج التكوین الجامعيمواد تخص تكنولوجیا المعلومات وكیفیة استخدام ا

نسبة األرشیفیین الذین أجابوا بأن تعلمهم استعمال الحاسوب كان في إطار شخصي ومثلت 

من مجموع العینة  %15,38نسبة اإلجابات في إطار مهني بنسبة  ، ثم تلیها%30,77نسبتهم 

ألن أغلب اإلدارات تفطنت إلى تأهیل العاملین بها في مجال تكنولوجیا المعلومات  الكلیة،

  .ومنهم األرشیفیین 

  

  . یمثل طریقة تعلم استعمال الحاسوب) 14(الشكل رقم 

  

30,77%

53,85%

15,38%

تدریسي

شخصي

مھني 
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بین مكتسباتك النظریة أثناء الدراسة وما إلى أي مدى تالحظ التوافق : السؤال الثاني عشر 

  .هو موجود على أرض الواقع ؟

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 11,54%  03  جید

 65,38%  17  متوسط

 23,08%  06  ضعیف

 100%  26  المجموع

  .یبین مدى التوافق بین المكتسبات النظریة مع أرض الواقع ) 17(الجدول رقم 

المبحوثین ترى أن التوافق بین  تظهر لنا أن معظم إجابات األرشیفیینمن خالل البیانات    

 %65,38المكتسبات النظریة وما هو موجود على أرض الواقع كان متوسط حیث مثلت نسبتهم 

، هذه الفئة ترى أن ما %23,08، ثم تلیها نسبة اإلجابات بـ ضعیف لتمثل من مجموع العینة

، في حین لم تشكل ما هو علیه في البرامج التكوینیةماما لهو موجود على أرض الواقع مختلف ت

  .من مجموع العینة الكلیة %11,54نسبة األرشیفیین المجیبین بـ جید سوى نسبة 

  

  .یمثل مدى التوافق بین المكتسبات النظریة مع الواقع ) 15(الشكل رقم 

11,54%

65,38%

23,08
%

جید 

متوسط 

ضعیف 
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خضع المبحوثین یهدف هذا المحور لمعرفة إذا خاص بالتكوین : المحور الرابع  3-1-4

  .للتكوین أم ال وما هي طبیعة هذا التكوین ومدى استفادتهم منه 

  هل خضعت للتكوین في مجال األرشیف ؟: السؤال الثالث عشر 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 100%  26  نعم

 00%  00  ال

 100%  26  المجموع

  .یبین خضوع األرشیفیین للتكوین ) 18(الجدول رقم 

یبین هذا الجدول أن كل األرشیفیین خضعوا للتكوین بأقسام علم المكتبات ویرجع هذا إلى      

السیاسة التي فرضها الوظیف العمومي على مختلف اإلدارات لتوظیف وثائقي أمین محفوظات 

، أما مساعد وثائقي یجب أن یكون متحصل على أن یكون متحصل على شهادة لیسانس یجب

، ویرجع كذالك إلى تغیر تطبیقیة أو تقني سامي في األرشیفات الشهادة جامعیة للدراس

، حیث كان یوكل هذا األخیر لألشخاص المعاقبون أو بالنسبة لإلدارات اتجاه األرشیف الذهنیات

   .في سن التقاعد 

  

 .یمثل نسب خضوع المبحوثین للتكوین في األرشیف ) 16(الشكل رقم 

  

100%

0%

نعم

ال
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  تكوینك ؟كیف كانت طبیعة : السؤال الفرعي 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 65,38%  17  نظري

 03,84%  01  تطبیقي

 30,76%  08  اإلثنین مًعا

 100%  26  المجموع

  .یبین نوعیة وطبیعة التكوین ) 19(الجدول رقم 

یبین الجدول أن أكبر نسبة من المبحوثین خضعت للتكوین النظري بسبب تركیز البرامج     

وهي نسبة مرتفعة حیث قدرت بـ التكوینیة على الجانب النظري وٕاهمالها الجانب التطبیقي 

، ثم تلیها نسبة فئة المبحوثین الذین خضعوا للتكوین من مجموع العینة الكلیة  65,38%

، أما نسبة المبحوثین الذین ستفادوا من فترة التربص المیدانيًعا حیث االنظري والتطبیقي م

خضعوا للتكوین التطبیقي فهي قلیلة جدا وتتعلق بالفئة التي لدیها خبرة كبیرة في مجال األرشیف 

  .لعدة دورات تكوینیة بعد التوظیف وقد خضعت

  

  .یمثل نوعیة وطبیعة التكوین ) 17(الشكل رقم 

  

65,38%

03,84%

30,76%

نظري 

تطبیقي

اإلثنین مًعا
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  كیف تقیم هذا التكوین ؟: عشر  السؤال الرابع

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 61,54%  16  مفید

 34,62%  09  متوسط

 03,84%  01  غیر مفید

 100%  26  المجموع

  .تقییم تكوین المبحوثین یبین ) 20(دول رقم الج

من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة من المبحوثین ترى بأن برامج التكوین مفیدة ، فهي     

، أما %61,54تزودهم بمجموعة من المعارف عن كیفیة وطرق العمل في األرشیف وقد مثلت 

ثاني نسبة فترى أنه تبقى االستفادة من برامج التكوین متوسطة فهي ال تلم بمختلف جوانب 

، في حین نجد نسبة من مجموع العینة الكلیة %34,62مقبولة وشكلت نسبة العمل لكنها 

  .ترى أن برامج التكوین غیر مفیدة  3,84%

  

 .یمثل تقییم تكوین المبحوثین) 18(الشكل رقم 

 

61,54%

34,62%

3,84%

مفید 

متوسط

غیر مفید
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  لمعرفة األسباب التي جعلتهم یستفیدون من برامج التكوین التي تلقوها تم طرح السؤال التالي 

  ما هي األسباب في ذالك ؟ :السؤال الخامس عشر 

  هل كان البرنامج الدراسي في المستوى ؟

  النسب المئویة  التكرارات  البرنامج الدراسي

 69,23%  18  كان في المستوي المرغوب

 30,77%  08  لم یكن في المستوى المرغوب

 100%  26  المجموع

  .یبین مستوى البرنامج الدراسي ) 21(الجدول رقم 

المبحوثین یرون أن البرنامج الدراسي كان  یتبین لنا أن أغلبیة األرشیفیینمن خالل الجدول    

، فقد ساهم البرنامج في من مجموع العینة اإلجمالیة %69,23في المستوى المرغوب بنسبة 

ؤدي إلى تحسین األداء تزویدهم بمعارف تساعدهم في أداء مهامهم بدقة وجودة عالیة مما ی

سبة األرشیفیین الذین یرون أن البرنامج لم یكن في المستوى في حین شكلت ن ،أكثر فأكثر

  .مج الدراسي لم یرقى إلى تطلعاتهمویرجع السبب في هذا إلى أن البرنا %30,77المرغوب 

  

  .یمثل مستوى البرنامج الدراسي)  19(الشكل رقم 

69,23%

30.77%

كان في المستوى المرغوب 

لم یكن في المستوى المرغوب.
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  هل المدة الزمنیة كافیة ؟

  النسب المئویة  التكرارات  المدة الزمنیة

 34,62%  09  كافیةكانت 

 65,38%  17  لم تكن كافیة

 100%  26  المجموع

  .یبین كفایة المدة الزمنیة ) 22(الجدول رقم 

من العینة  %65,38من خالل الجدول نالحظ أن نسبة كبیرة من المبحوثین تقدر بـ    

، وكذالك الزمنیةود إلى عدم كفایة المدة اإلجمالیة ترى أن عدم استفادتهم من برامج التكوین یع

د أن الحجم الساعي لمقاییس األرشیف قلیل جًدا مقارنتا بالحجم الساعي المخصص للمقاییس نج

 .ترى أن المدة الزمنیة كافیة  %34,62في حین نجد نسبة .المتعلقة بالمكتبات 

  

  .یمثل كفایة المدة الزمنیة في التكوین ) 20(الشكل رقم 

 

  

  

65.38%

34.62%

المدة الزمنیة كافیة 

غیر كافیة 
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أن برامج التكوین التي استفدتم منها تواكب التطورات  ترىهل : السؤال السادس عشر 

  الحدیثة في المهنة األرشیفیة؟

 النسب المئویة التكرارات اإلجابة

 42,31% 11 نعم

 57,69% 15 ال

 100% 26 المجموع

  .یبین مدى مواكبة برامج التكوین للتطورات الحدیثة في المهنة األرشیفیة ) 23(الجدول رقم 

البیانات الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن نسبة كبیرة من األرشیفیین المبحوثین من خالل 

من عینة الدراسة الدراسة اإلجمالیة ترى أن برامج التكوین ال تواكب  %57,69تتمثل في 

، بل مازالت تعتمد على الطرق التقلیدیة في التكوین مما رات الحدیثة في المهنة األرشیفیةالتطو 

في .ألرشیفي و تجعله غیر قادر على مواجهة التحدیات التكنولوجیة على مهارات ایؤثر سلبا 

من عینة الدراسة ترى أن برامج التكوین تواكب التطورات الحدیثة في  %42,31حین نجد نسبة 

  .المهنة األرشیفیة

  
 

  .یة یمثل مدى مواكبة برامج التكوین للتطورات الحدیثة في المهنة األرشیف) 21(الشكل رقم 

42,31%

57,69%

نعم

ال
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  ما مضمون الدورات التكوینیة التي خضعت لها ؟: السؤال السابع عشر 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

  11,54%  03  استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

  76,92%  20  المعالجة العلمیة لألرصدة

  11,54%  03  أخالقیات المهنة وسلوك األرشیفي

  100%  26  المجموع

  . یبین مضمون الدورات التكوینیة التي خضع لها األرشیفیین) 24(الجدول رقم 

یبین لنا الجدول أن مضمون الدورات التكوینیة التي خضع لها األرشیفیین كانت في غالبیتها     

فهي لب وجوهر من العینة اإلجمالیة ، %76,92حول المعالجة العلمیة لألرصدة بنسبة 

ثم تلیها بها حتى نتمكن من الوصول إلى أعمال أخرى ،األرشیف وهي حلقة البد من المرور 

وأخالقیات المهنة وسلوك األرشیفي بـنسبة  %11,54استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة بـ 

  .كذالك 11,54%

  

  .یمثل مضمون الدورات التكوینیة التي خضع لها األرشیفیین ) 22(الشكل رقم 

  

11,54%

76,92%

11,54%

استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 

المعالجة العلمیة لألرصدة

أخالقیات المھنة وسلوكیات األرشیفي 
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خاص بالتشریع الجزائري المنظم للمهنة األرشیفیة یهدف هذا : المحور الخامس 3-1-5

المحور لمعرفة مدى توافق المهام الموجودة في النصوص القانونیة الجزائریة مع المهام التي 

  .النصوص مع ظروف المهنة األرشیفیةكلف بها األرشیفیین المبحوثین و مدى تماشي هذه 

  مهامك على النصوص القانونیة الجزائریة ؟ هل تعتمد في أداء: السؤال الثامن عشر 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 84,62%  22  نعم

 15,38%  04  ال

 100%  26  المجموع

  .یبین اعتماد األرشیفیین على النصوص القانونیة الجزائریة ) 25(الجدول رقم 

مهامهم على النصوص  یظهر الجدول جلیا أن أغلبیة األرشیفیین المبحوثین یعتمدون في أداء  

، وهذا أمر طبیعي باعتبارهم یعملون من العینة اإلجمالیة %84,62القانونیة الجزائریة بنسبة 

من مجموع  %15,38في مؤسسات حكومیة تخضع للتشریع الجزائري ، في حین شكلت نسبة 

  .یتبعون القانون الداخلي للمؤسسة یجدون أنفسهم العینة اإلجمالیة ، 

  

  .یمثل اعتماد األرشیفیین على النصوص القانونیة الجزائریة ) 23(الشكل رقم 

84,62%

15,38%

نعم 

ال
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هل ترى أن القوانین ومختلف المراسیم والمناشیر المعمول بها في : السؤال التاسع عشر 

  األرشیف مالئمة لمهنة األرشیفیة ؟

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 11,54%  03  مالئمة تماًما

 76,92%  20  مالئمة نسبًیا

 11,54%  03  غیر مالئمة

 100%  26  المجموع

  .یبین مدى مالئمة القوانین للمهنة األرشیفیة ) 26(الجدول رقم 

على أن القوانین ومختلف من خالل هذا الجدول نرى أن أغلبیة األرشیفیین المبحوثین یتفقون    

غطي كل الجوانب فهي ال ت، %76,92وتمثل المراسیم المنظمة للمهنة األرشیفیة مالئمة نسبیا 

المتعلقة بالمهنة األرشیفیة بل تعاني من بعض النقائص نتیجة لتطور مفاهیم العمل األرشیف 

كما أن القانون المسیر لقطاع األرشیف وتطور التشریعات األرشیفیة في مختلف بلدان العالم 

أ على المهنة لم یتم إلغائه أو تعدیله فهو بذالك ال یواكب التطورات التي تطر  1988منذ سنة 

  األرشیفیة 

  

  .یمثل مدى مالئمة القوانین للمهنة األرشیفیة) 24(الشكل رقم 

11,54%

76,92%

11,54%

مالئمة تماًما

مالئمة نسبًیا

غیر مالئمة
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توافق المهام الموجودة في النصوص القانونیة مع إلى أي مدى تالحظ :السؤال العشرون 

  المهام التي كلفت بتنفیذها عند توظیفك ؟

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 23,08%  06  جید

 53,85%  14  متوسط

 23,08%  06  ضعیف

 100%  26  المجموع

یبین مدى توافق المهام الموجودة في النصوص القانونیة مع التي كلف ) 27(الجدول رقم 

  .بها األرشیفي 

ترى أن توافق  %53,85من خالل الجدول نالحظ أن نسبة كبیرة من المبحوثین تقدر بـ    

، حیث أنهم في المهام المكلفین بها تبقى متوسطةالمهام الموجودة في النصوص القانونیة مع 

، في حین نجد أن نسبة ى غیر محددة في النصوص القانونیةبعض األحیان یكلفون بمهام أخر 

، في حین نجد نتیجة اهتمام المسؤولین بهمأخرى من األرشیفیین ترى أن التوافق یتم بشكل جید 

هو موجود بالنص القانوني نتیجة لظروف نسبة أخرى تؤكد ضعف المهام المكلفون بها مع ما 

  .العمل السیئة وال مباالة المسؤولین 

  

  . یمثل مدى توافق مهام األرشیفي مع النصوص القانونیة) 25(الشكل رقم 

23,08%

53,85%

23,08%

جید

متوسط

ضعیف
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هل تجد أن اإلدارة تحترم النصوص القانونیة المنظمة للمهنة : السؤال الواحد والعشرون 

  األرشیفیة ؟

  المئویة النسب  التكرارات  اإلجابة

 19,23%  05  نعم

 80,77%  21  ال

 100%  26  المجموع

  .مدى احترام اإلدارة للنصوص التشریعیة المنظمة للمهنة األرشیفیة یبین ) 28(الجدول رقم 

من العینة  %80,77من خالل الجدول نرى أن أغلبیة األرشیفیین المبحوثین تقدر نسبتهم بـ 

، حیث تفرض شریعیة المنظمة للمهنة األرشیفیةاإلجمالیة أن إداراتهم ال تحترم النصوص الت

وفق معاییر ال ، وتتدخل في تسییر األرشیف على األرشیفي طریقة عمل خاصة بهااإلدارة 

، وتبقي نسبة اإلدارات التي تحترم النصوص التشریعیة تشكل فقط أساس لها من الصحة

  .امل العشوائي لإلدارة مع األرشیف، وهذا یبین التعمن العینة اإلجمالیة 19,23%

  

 .یمثل مدى احترام اإلدارة للنصوص التشریعیة المنظمة للمهنة األرشیفیة ) 26(الشكل رقم 

    

19,23%

80,77%

نعم

ال
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  .خاص الصعوبات و اآلفاق المستقبلیة للمهنة األرشیفیة: المحور السادس  3-1-6

أهم الصعوبات والعقبات التي تواجه األرشیفي أثناء أدائهم یهدف هذا المحور إلى معرفة 

  .لمهامهم وما هي األفاق المستقبلیة للمهنة األرشیفیة 

  ماهي أبرز المشاكل والصعوبات التي تصادفك في میدان الشغل ؟: السؤال الثاني والعشرون 

  النسب المئویة  التكرارات  اإلجابة

 19,23%  05  صعوبات فنیة

 73,08%  19  إداریةصعوبات 

 07,69%  02  صعوبات قانونیة

 100%  26  المجموع

  .یبین أبرز الصعوبات التي تصادف األرشیفي ) 29(الجدول رقم 

من  %73,08یبین الجدول أن أغلب األرشیفیین المبحوثین یجدون صعوبات إداریة بنسبة     

اتجاه األرشیف واألرشیفي من خالل ، نتیجة التصرفات اإلداریة السلبیة مجموع العینة المدروسة

حیث في كثیر من تهمیش المسؤولین لهذه الفئة داخل محیط عملهم والتجاهل الغیر مبرر لهم ،

األحیان تفرض اإلدارة سلطتها على األرشیفي وتتدخل في مهامه وحتى أنها تقوم باستغالله في 

تلیها نسبة الصعوبات الفنیة ثم  ، م أخرى بحجة قلة المناصب المالیةشغر مناصب أخرى ومها

مل من قاعات وعلب والمرتبطة أساًسا بالوظائف األرشیفیة ونقص وسائل الع %19,23بنسبة 

نتیجة عدم قدرة األرشیفیین على  %07,69، ثم تلیها الصعوبات القانونیة بنسبة أرشیفیة وغیرها

 .رض الواقعالنصوص على أ نیة مما یشكل صعوبات في تنفیذ هذهفهم النصوص القانو 
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  .یمثل أبرز الصعوبات التي تصادف األرشیفي ) 27(الشكل رقم 

  إذا كانت هناك صعوبات أخرى أذكرها ؟: السؤال الفرعي 

  أبرز الصعوبات التي واجهها األرشیفیین المبحوثین تتمثل فیما یلي :  

  نقص اإلمكانیات ، قاعة األرشیف غیر مناسبة تماًما لفظ الوثائق وتفتقر إلى االهتمام  

 عطاء المسؤولین أهمیة لألرشیف باإلضافة إلى ظروف العمل الغیر مناسبة عدم إ.  

  تعدد إجراءات اإلقصاء وتعقیدها مما ینتج عنه تراكم ضخم للوثائق.  

  قاعة األرشیف غیر مالئمة لحفظ الوثائق.  

  عدم االهتمام من طرف المسؤولین وجعل األرشیف أخر اهتماماتهم.  

  ظروف العمل غیر مناسبة مما یشكل خطر على صحة األرشیفي.  

  عدم وعي المسؤولین بالجانب اإلداري لألرشیف واإلهمال.  

  

  

  

  

19,23%

73,08%

7,69%

صعوبات فنیة 

صعوبات إداریة 

صعوبات قانونیة 
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  هل بدأتم في التعامل مع األرشیف االلكتروني ؟: السؤال الثالث والعشرون 

 النسب المئویة التكرارات اإلجابة

 100% 26 نعم

 00% 00 ال

 100% 26 المجموع

  .یبین نسبة الشروع في التعامل مع األرشیف االلكتروني ) 30(الجدول رقم 

ي التعامل مع من خالل بیانات الجدول یظهر لنا أن كل األرشیفیین المبحوثین لم یشرعوا ف     

التكنولوجي المتسارع واتجاه الجزائر نحو تطبیق مبدأ  ، وهذا رغم التطوراألرشیف االلكتروني

، ویرجع البعد عن الخوض في رقمنة األرشیف، ونالحظ أنهم بعیدین كل لكترونیةالحكومة اال

ة المتخصصة في هذا إلى عدم توفر اإلمكانیات الالزمة لذالك باإلضافة إلى نقص الید العامل

  .المجال اإللكتروني

  

  . ل نسبة الشروع في التعامل مع األرشیف االلكترونيیمث) 28(الشكل رقم 

  

  

100%

0%

نعم

ال
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  هل أنتم قادرون في التعامل مع األرشیف االلكتروني ؟: السؤال الرابع والعشرون 

 النسب المئویة التكرارات اإلجابة

 76,92% 20 نعم

 23,08% 06 ال

 100% 26 المجموع

  .األرشیف االلكتروني یبین قدرة المبحوثین في التعامل مع ) 31(الجدول رقم 

من  %76,92من خالل الجدول نالحظ أن نسبة كبیرة من األرشیفیین المبحوثین تقدر بـ     

وني ویرجع هذا إلى طبیعة النسبة اإلجمالیة لها القدرة على التعامل مع األرشیف االلكتر 

في منظومتها   لمعلومات، حیث أدخلت البرامج التكوینیة مؤخرا مقاییس في تكنولوجیا اتكوینهم

من األرشیفیین المبحوثین غیر قادرین على  % 23,08، في حین نجد أن نسبة التعلیمیة

  .ب في ذالك من خالل السؤال الفرعيالتعامل مع األرشیف االلكتروني ویبین السب

  

  .یمثل قدرة المبحوثین في التعامل مع األرشیف االلكتروني ) 29(الشكل رقم 

  

  

76,92%

23,08%

نعم

ال
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  .باب عدم قدرة المبحوثین على التعامل مع األرشیف االلكتروني أس: السؤال الفرعي 

 النسب المئویة التكرارات اإلجابة

 23,08% 06 عدم توفر البیئة االلكترونیة

 00% 00 عدم تكوین فكرة األرشیف االلكتروني

 76,92% 20 بدون إجابة

 100% 26 المجموع

  .األرشیفیین على التعامل مع األرشیف االلكتروني یبین أسباب عدم قدرة ) 32(الجدول رقم 

من خالل بیانات هذا الجدول نالحظ أن األرشیفیین المبحوثین الذین لیست لهم القدرة على     

وهذا راجع إلى عدم توفر البیئة  % 23,08التعامل مع األرشیف االلكتروني قدرت نسبتهم 

، من تجهیزات ضروریة كجهاز ألرشیف االلكترونيل التعامل مع اااللكترونیة المناسبة التي تسه

  .اآللي، وسائط التخزین، برمجیات خاصة باألرشیف اإلعالم

  

  .التعامل مع األرشیف االلكتروني  یمثل أسباب عدم قدرة األرشیفیین على) 30(الشكل رقم 

  

 

76,92%

23,08%

0%

بدون إجابة 

عدم توفر البیئة االلكترونیة 

عدم تكوین فكرة األرشیف االلكتروني 
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  :العامة للدراسة مناقشة النتائج .4.4

  مستغانم یمارسون مهامهم في ظروف غیر مناسبة إن األرشیفیین التابعین لبلدیات والیة

فكل القاعات غیر مطابقة لمقاییس الحفظ مما یؤدي إلى تلف الوثائق ویشكل خطر على 

 .صحة األرشیفي 

  إن أغلب األرشیفیین المبحوثین ال یستخدمون البرمجیات والتقنیات الحدیثة في تسییر

 .الضروریة لذالكلحهم على األجهزة األرشیف نتیجة لعدم توفر مصا

  تبقى المكتسبات النظریة ألرشیفیي البلدیات نسبیة وغیر كافیة ألداء وممارسة المهنة على

 .أرض المیدان 

  اإلعتماد على األسالیب النظریة في التكوین ونقص الحجم الساعي ساهم في افتقار

 .تأدیة وظائفهماألرشیفیین إلى المؤهالت الكافیة التي تجنبهم الوقوع في الصعوبات أثناء 

  إن أغلب األرشیفیین المبحوثین یعتمدون في أداء مهامهم على النصوص القانونیة

 .ریةالجزائ

 كلف بها  إن المهام الواردة في النص القانوني الحالي تتوافق نسبیا مع المهام التي

ر على لجانب التكنولوجي وهذا ما یؤثل ال یبدي أي اهتمام، إال أنه األرشیفیین عند توظیفهم

 .التكنولوجیة المتسارعة أداء األرشیفي خاصة في ظل التطورات

  النظرة السلبیة واالحتقار وكذا التهمیش الذي یعاني منهم األرشیف ومنه األرشیفي أدیا إلى

 .من أهمیتها واحتیاجهم الشدید لهاتجاهل هذه المهنة من المسؤولین بالرغم 
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  :الفرضیات مناقشة النتائج على ضوء  .5.4

تشكل النتائج التي یتم التوصل إلیها في مختلف األبحاث والدراسات حوصلة لكل مراحل    

ألجل التأكد ، لفروض التي انطلقت منها الدراسةالعمل المنجز وهي التي تثبت أو تنفي تحقق ا

صل مما إذا كانت الفرضیات المسطرة كإجابات مؤقتة لتساؤالت الدراسة من خالل ما تم التو 

إلیه من نتائج مستقاة من الواقع المهني لألرشیفیین والتي تحاول اإلجابة على األسئلة المطروحة 

  :هذه الدراسة بدًءا بالسؤال األولفي 

 هي األسباب التي تحول دون تطبیق األرشیفي لمكتسباته النظریة على أرض المیدان ؟ ما  

  : هي  هذا السؤال وضعت له ثالثة فرضیات و

  :األولىالفرضیة 

  .ظروف العمل غیر مناسبة مما انعكس على األرشیفي في تأدیة مهامه على أكمل وجه  

ا حسب النتائج المتحصل علیها نجد أن هذه الفرضیة قد تحققت ألن األرشیفیین المبحوثین أكدو  

موجودة في األقبیة فهي ال تتوفر فأغلب مخازن الحفظ  ، أنهم یعملون في ظروف عمل مزریة

فة ، إضاأنها تكون السبب األول في تلفها ، كمالمناسبة لحفظ الوثائق من جهةالشروط اعلى 

، فأغلب هذه المكاتب تعاني من نقص في الرفوف والعلب إلى انعدام ألبسط أدوات العمل

لك أنه ال یوجد مكاتب در أداء مهامه وأثبتت الدراسة كذاألرشیفیة مما یجعل األرشیفي غیر قا

المخازن مما یشكل  ، فهم یباشرون مهامهم داخل هذهعن مخازن الحفظتقلة ألرشیفیین مسا

لك یظهر لنا أن أرشیف البلدیات بعید كل البعد عن ، ومن خالل الدراسة كذخطر على صحتهم

  .التطورات التكنولوجیة التي تمس قطاع األرشیف 

  :الفرضیة الثانیة 

اهم في افتقار األرشیفیین المؤهالت الكافیة سعتماد على األسالیب النظریة في التكوین اإل    

  .التي تجنبهم الوقوع  في الصعوبات أثناء تأدیة مهامهم 

هذه الفرضیة تحققت بشكل نسبي ألن األرشیفین  حسب النتائج المتحصل علیها نجد أن

تهم منه كانت في المستوى المبحوثین أكدوا أن التكوین الذي خضعوا له نظري لكن استفاد

، إال أنه لم یهتم بالجوانب التهم كالمعالجة العلمیة لألرصدة، فقد ساهم في تطویر مؤهبالمرغو 

 .ولوجیة الحدیثة للمهنة األرشیفیةالتكن
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  : الفرضیة الثالثة 

التشریع الجزائري المنظم للمهنة األرشیفیة یعاني من مجموعة من الثغرات والنقائص وعدم 

  .اكبة التطورات الطارئة في القطاعمو 

حسب النتائج المتحصل علیها نجد أن هذه الفرضیة قد تحققت ألن األرشیفیین المبحوثین    

إلى أكدوا أن مختلف القوانین و المراسیم المنظمة لقطاع األرشیف مالئمة نسبیا فالتشریع تطرق 

، الصیانة وغیرها من األعمال بعض مهام األرشیفي كالمعالجة، الفرز، التصنیف، الترتیب

ا العصر عصر غیر أنه لم یتطرق إلى مهام األرشیفي في هذعلقة باألرشیف الورقي المت

، مما یخلق لدى المهنیین مخاوف من تطبیقها في المصالح التي یعملون بها التكنولوجیا الحدیثة

  .لتطورات التي تحدث في هذا القطاعوهذا دلیل على عدم اهتمام المشرع الجزائري با

  ي الصعوبات التي یتلقاها األرشیفي أثناء أداء مهامه ؟ه ما: السؤال الثاني  

  : الفرضیة الرابعة 

  .المهنة األرشیفیة في الواقع تعاني من العدید من التحدیات والصعوبات 

حسب النتائج المتحصل علیها نجد أن هذه الفرضیة قد تحققت ألن األرشیفیین المبحوثین    

، حیث نجد أن اإلدارة ال تحترم النصوص ت اإلداریةون العدید من الصعوباأكدوا أنهم یواجه

ي لألرشیف وجعله التشریعیة المنظمة للمهنة األرشیفیة وعدم وعي المسؤولین بالجانب اإلدار 

  .كانیات وظروف العمل الغیر مناسبة، إضافة إلى نقص اإلمكأخر اهتماماتهم
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  : االقتراحات  .6.4

  التي توصلنا إلیها ارتأینا أن تدعم دراستنا بجملة من االقتراحات التي انطالقا من النتائج

باألرشیف  نرها ضروریة ، كما نرى باإلمكان تحقیقها من طرف الجهات المسؤولة والعاملین

  : ، وأهم هذه االقتراحات وأیضا المشرع الجزائري

 زمة للعمل المادیة الال تحسین ظروف عمل األرشیفیین من خالل توفیر اإلمكانیات

 .األرشیفي

  وضرورة خلق تكتالت مهنیة إضافة شیفیة مكانة مرموقة داخل المجتمعإعطاء المهنة األر ،

سسات مفتشیات متخصصة تعنى بالرقابة على األرشیفیین في شتى المؤ  إلى نقابات و

ام بهم وتهیئة كل ، إضافة إلى حث المسؤولین على االهتمواإلدارات للدفاع عن حقوقهم

  .وف لعملهم الظر 

  ضرورة قناعة األرشیفي بتخصصه ووعیه بأهمیة مهنته من أجل القضاء على األفكار

 .ئة التي یحملها البعض عن األرشیفالسوداء والخاط

  إعداد برامج تكوینیة تتماشى مع  متطلبات المهنة األرشیفیة خاصة في عصرنا هذا ، كما

 .لنظري والتطبیقيیجب أن تلم بالجانبین ا

 التفات القائمین على قطاع األرشیف إلى تطویر المهنة األرشیفیة من خالل عقد  ضرورة

 .ؤتمرات وٕاعداد أیام دراسیةمال

  تدخل مؤسسة األرشیف الوطني باعتبارها الجهة الوحیدة المسؤولة عن حمایة األرشیف في

 .كامل التراب الوطني بالضغط على المسؤولین 

  تشریعات قانونیة تتماشى مع متطلبات المهنة األرشیفیة في ضرورة وضع المشرع الجزائري

 .العصر الحالي 

  الحل عدم الرضوخ إلى الصعاب التي تواجه األرشیفي وانتظار الحل ، بل یجب صنع

، ألن التغییر یبدأ من األرشیفي في حد ذاته وال یعرف واقعه انطالقا من الجدیة في العمل

، فهو صانع القرار ة المهنة األرشیفیة داخل المؤسسةأهمیعتباره العنصر الواعي بإال هو با

 .سساتیة التي هي أصل قیام المؤسسةومسیر الذاكرة المؤ 
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  خالصة الفصل 

  

  

عود إلى نقطة االنطالق وهي أن ممارسة ن، ال یسعني إال أن المیدانیة الدراسة من خالل     

 ر التي یسعى األرشیفي التوفیق بینهما األرشیفیة بین النظري والتطبیقي تظل من األمو  المهنة

و من ناحیة  ،تي تسمح بالتحكم في مهنة األرشیفوفي المیدان هي وحدها ال ، في القاعدة

توعیة أصحاب   أخرى تبقى أهم مشكلة ینبغي حلها للتخلص من جل صعوبات قطاع األرشیف

، فالحاجز األساسي الذي یضیق الخناق  القرار والقضاء على فكرة احتقار األرشیف واألرشیفیین

یین وتجاه األرشیف في على األرشیف حاجًزا ذهنیا یتمثل في االحتقار الظاهر تجاه األرشیف

، أما من ناحیة النصوص التنظیمیة للمهنة األرشیفیة تظل في معظم األحیان نسبیة الوقت نفسه

  .تنفیذها لم توفر في الواقعألن الشروط الالزمة ل

  



 

ــاتــمـة ــخـ  
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  :خاتمة 

  

، لذا فالقیام ظًرا  لقیمته التاریخیة والعلمیةلألرشیف أهمیة كبیرة في حیاة الشعوب واألفراد ن     

لیة من التكوین والتأهیل هذا ما یتطلبه توفیر بیئة اعلیه یحتاج إطارات بشریة ذات مستویات ع

للمهنة ووعي مناسبین من أجل تطبیق المعارف والمكتسبات النظریة أثناء الممارسة المیدانیة 

، فقد حاولنا من خالل دراستنا لموضوع المهنة األرشیفیة بین النظري والتطبیقي معرفة األرشیفیة

عید الممارسة المهنیة في یا مع ما هو موجود على صمدى موائمة ما یتلقاه األرشیفي نظر 

، واستنتجنا أن نسبة التالئم بین كل ما هو نظري وما هو تطبیقي ضعیفة للغایة ، ویعود المیدان

لم یصل إلى المستوى المطلوب إلى عدة أسباب أهمها أن تكوین األرشیفیین في الجزائر 

ر إلى افتقار أهل التخصص الذین یقومون بتأطیر بالمقارنة مع البلدان الغربیة ویرجع هذا األم

، أما السبب الثاني الساعي المخصص لألعمال التطبیقیةوتكوین األرشیفیین ونقص الحجم 

فیعود إلى التشریع الجزائري المنظم للمهنة األرشیفیة الذي یسوده نوع من الجمود فهو ال یواكب 

ن فهو قى إلى مستوى تطلعات األرشیفییالتطورات التي تمس قطاع األرشیف كما أنه ال یر 

، أما السبب الثالث فیعود إلى النظرة السلبیة والتهمیش الذي یعاني یعاني من نقائص كبیرة جًدا

  .منه األرشیف ومنه األرشیفي 

وفي األخیر نتمنى أن ترتقي مهنة األرشیف إلى المستوى المطلوب وأن تحظى باهتمام      

رشیف ن كما أن لألرشیفي الدور الفعال والبارز في تغییر النظرة أفضل بما یلیق بمكانة األ

الحالیة والقضاء على األفكار السلبیة اتجاه األرشیف واألرشیفیین بصفة عامة للنهوض بالمهنة 

  .بالتخصص واإلیمان بمبدأ التغییراألرشیفیة من خالل القناعة 
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  :القائمة البیبلیوغرافیة 
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 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  - مستغانم  –جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة 

  شعبة علم المكتبات

  استمارة استبیان 

طار انجاز مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في تخصص  نـظـم الــمــعــلــومــات إفي 

  الــتــكنــولـوــجیة الـــحــدیـــثــة والــتــوثیـــق  

  موضوع المذكرة

ألرشیفیي البلدیات لوالیة میدانیة دراسة  :المهنة األرشیفیة بین النظري و التطبیقي

 مستغانم 

  إشراف األستاذ                                      : إعداد الطالبان من 

  غوار محمد األمین                                    عبد العالي عبد الهادي 

  محمودي بوبكر

) ×(یرجى من سیادتكم التفضل باإلجابة علي أسئلة االستبیان بعنایة وذالك بوضع عالمة 

ت ونعلمكم أن هذه االستمارة لن تستغل إال في البحث أمام اإلجابة المناسبة ، وملئ الفراغا

  .العلمي 

 ..ا منا فائق جزیل الشكر والتقدیر وتقبلو 
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  :ملخص الدراسة 

دراسة میدانیة : ألرشیفیة بین النظري والتطبیقي قد تناولنا في هذه الدراسة موضوع المهنة ال    

الجوانب ألرشیفیي البلدیات لوالیة مستغانم، محاولین من خالل هذه الدراسة معرفة مدى موائمة 

النظریة للمهنة األرشیفیة من خالل تكوین األرشیفیین والتشریع الجزائري المنظم للمهنة األرشیفیة 

  .مع ما هو موجود على صعید الممارسة المهنیة في المیدان 

حیث بدأنا دراستنا بتعریف األرشیف واألرشیفي والمهام الموكلة إلى هذا األخیر وأبرز مؤهالته ثم   

لجزائري رشیفیین في الجزائر، كما تطرقنا إلى أخالقیات المهنة األرشیفیة والتشریع اتكوین األ

  .فاق المستقبلیة للمهنة األرشیفیة، وفي األخیر تطرقنا إلى التحدیات واآلالمنظم للمهنة األرشیفیة

ى ذاكرة وقد توصلنا في األخیر إلى أن رغم أهمیة المهنة األرشیفیة ودورها البارز في الحفاظ عل   

األمة إال أنها لم ترقى إلى مستوى المهن األخرى فهي مازالت تعاني من التهمیش وسیاسة 

  .باالة المنتهجة من طرف المسؤولینالالم

  :الكلمات المفتاحیة 

   .أرشیف البلدیات  -التشریع األرشیفي  -التكوین   -المهنة األرشیفیة 
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Résumé: 

Nous avons abordé dans cette étude, l'objet d'une profession  d'archivistique entre la théorie 

et la pratique: une étude empirique municipalités de l'état de Mostaganem, en essayant par 

cette étude pour connaître la pertinence des aspects théoriques de l'archivage de la 

profession à travers la formation des archivistes et des lois de réglementation algérienne de 

l'archivage de la profession avec ce qui existe au niveau de la pratique professionnelle dans 

le domaine. 

Lorsque nous avons commencé notre étude de la définition des archives et des archivistes 

et des tâches assignées à ce dernier mis en évidence les qualifications et configurer 

Archivistes en Algérie, que nous avons traité de l'éthique de la profession et la législation 

archivistique organisateur algérien de la profession archivistique, et enfin, nous avons 

abordé les défis et l'avenir de l'archivage de la profession et les perspectives. 

Nous avons atteint le dernier que, malgré l'importance de la profession et le rôle de premier 

plan d'archives dans la préservation de la mémoire de la nation, mais il n'a pas vécu au 

niveau des autres professions requenaissance  encore de la politique de marginalisation et 

de l'indifférence des responsable fait partie connu. 

Mots clés: 

Profession d'archive – formation - législation archivistique - Archives municipales 


