
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  لبحث العلمياوزارة التعليم العالي و

  جامعة منتوري، قسنطينة
  

  االجتماعيةالعلوم سانية ونإلكلية العلوم ا
  قســـم علـــم المكتبــات

  : .........................رقم التسجيل 
  : .........................الشعبـــة 

  مذكـــرة
  في علم المكتبات، تخصص إعالم علمي وتقني  لنيل شهـادة الماجستيرمقدمة

   :عنـوانال
تكنولوجيا المعلومات و تطبيقاتها في مجال األرشيف

  أرشيف والية قسنطينة نموذجا

  
  

  تحـت إشـراف:                                              مقدمة من طرف الطالب 
  قمـوح ناجية.                           د               ابـراهيم بـوسمغـون       

  
  أمام أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا       جامعة منتوري، قسنطينة      التعليم العاليأستاذ     عبد المالك بن السبتي:  . د.أ
   مشرفا ومقررا      جامعة منتوري، قسنطينة     أستاذة محاضرة              قمـوح  ناجية. د
  مناقشا      جامعة منتوري، قسنطينة       أستاذ محاضر              محمد الصالح نابتي. د
  مناقشا جامعة منتوري، قسنطينة             أستاذ محاضر                عزالدين بودربان. د
   

 2009 نوفمبر



  اإلهــــــــداء

  
عطائهم ى  عل جزاء خير وأختي الكبرى غفر اهللا لهم و جزاهمأمي، أبي      إلى روح 

  . حتى تخرجي من الجامعةاالبتدائيةدراسة اللي منذ 

   . إلى عائلة بوسمغون كبيرها وصغيرها

  .على صبرها و تحملها أثناء انجاز هذا العملإلى زوجتي نجاة 

   . ، وسيمأميرة فاطمة الزهراء ، محمد عبد الكريمأوالدي إلى 

  .إلى عمي عزوز وكل عائلة مجروبي

  . بالخروب– أمحمد اليزيد –مال المركز الثقافي إلى ع

   .إلى منتخبي، إطارات و عمال البلدية الخروب

  .2004 الماجستيرإلي زمالئي في دفعة 

   .تقديرال وكل اإلحترامإلى كل أصدقائي الذين لهم في قلبي 

  
   هذا العمليأهد                                                         



  ــرشكـ

  

 من نصائح قيمة، جهدلي كل ما قدمته هذا العمل والمشرفة على نجية قموح إلى األستاذة 

  . الفترة طيلة هذهفي قراءة وتصحيح هذا العمل وسعة صدر

  .قراءة ومناقشة هذا العملعناء إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم 

   .في عهدتهاحات التي حققها والنجللقسم  إدارته الراشدة ىعل قسم علم المكتبات مدير إلى 

   .منهجية البحث العلميلي من نصائح فيما يتعلق ب قدمه  ماألستاذ يوسف معاش علىا إلى 

  .إلى أخي حسان على دعمه المعنوي و المادي

  . عمل الاانجاز هذفترة  النظرية وسنةإلى مراد الذي رافقني طيلة ال

  . العملا إلى ابنتي صونيا على مساهمتها الفعالة في هذ

   . ا العمل نور اليقين وعدالة على مساعدتهما في كتابة هذابنتيإلى 

   .لبروفيسور أبركان على دعمه المعنوي والفكريا إلى

 .إلى كل من ساهم في إتمام هذا العمل

  . جزيالاشكرجميعا أقول يسع المكان لذكرهم   كثيرين الآخرينلكل هؤالء و

  



  قائمة المحتويات

 1.........................................................................................................مقدمة

 6...................................................................اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 6.............................................................................. أهمية الموضوع- 1-1

 7.................................................................... أسباب إختيار الموضوع- 1-2

 8........................................................................................ اإلشكالية- 1-3

 9............................................................................. تساؤالت الدراسة- 1-4

 9...................................................................................... الفرضيات- 1-5

 9................................................................................ أهداف الدراسة- 1-6

 10........................................................................... الدراسات السابقة- 1-7

 13................................................................................ منهج الدراسة- 1-8

 13............................................................................... حدود الدراسة–1-9

 15........................................................................ صعوبات الدراسة-1-10

 17........................................مفهومه، خصائصه وأنواعه: األرشيف : الفصل الثاني

 17...................................................... التطور التاريخي لمفهوم األرشيف- 2-1

 21............................................................................. مفهوم األرشيف- 2-2

 25.............................................................. أنواع األرشيف وخصائصه- 2-3

 28....................................... الفرق بين الوثائق األرشيفية والوثائق المكتبية- 2-4

 32..................................... أهمية األرشيف وضرورة إنشاء نظام وطني له- 2-5

 39....................................األرشيـف وثورة تكنولوجيا المعلـومات : الفصل الثالث 

 39.................................... مجتمع المعلومات وتأثيرها على قطاع األرشيف- 3-1

 46................................ تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على قطاع األرشيف- 3-2

 50........................................... اإلعالم اآللي وتأثيره على ميدان األرشيف- 3-3

 52.................................................. األتمتة وتأثيرها على ميدان األرشيف- 3-4

 57......................................................... الرقمنة وتأثيرها على األرشيف- 3-5



 60................................ وسائط التخزين اإللكترونية وتأثيرها على األرشيف- 3-6

 63................................................ الشبكات وتأثيرها على ميدان األرشيف- 3-7

 69....................................................... اإلنترنت وتأثيرها على األرشيف- 3-8

 71............................................................. إشكالية األرشيف اإللكتروني- 3-9

 78.......................................كترونية وتأثيرها على األرشيف الحكومة اإلل-3-10

 86................................................األرشيفي وتكنولوجيا المعلومات: الفصل الرابع 

 86.......................................................... األرشيفي، أدواره ومؤهالته– 1 – 4

 90................................................. التكوين في ظل تكنولوجيا المعلومات– 4-2

 93................................................... التكوين الحديث في ميدان األرشيف– 4-3

 97......................................................... ضرورة إكتساب مهارات جديدة–4-4

 101......................................... مكانة األرشيفي في ظل المتغيرات الحالية- 4-5

 104........................................................: األرشيفي والبيئة اإللكترونية– 4-6

 109..................األرشيف الجزائري واإلفادة من تكنولوجيا المعلومات:  الفصل الخامس

 109......................................... األرشيف الجزائري من الناحية التشريعية- 5-1

 111............................................................ مكونات األرشيف الوطني– 5-2

 114................................... التسيير اإلداري والعلمي لألرشيف في الجزائر–3–5

 118.............................................................. التسيير البشري لألرشيف- 5-4

 119.............................. تكنولوجيا المعلومات وقطاع األرشيف في الجزائر- 5-5

 126............................................لمعلومات  نماذج عن إدخال تكنولوجيا ا- 5-6

 133....................... األرشيف الجزائري في ظل تطبيق الحكومة اإللكترونية- 5-7

 135............................................................. بعض المشاريع المستقبلية- 5-8

 138......................................عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية: الفصل السادس

 138........................................................... إجراءات الدراسة الميدانية– 6-1

 139................................................................... أدوات جمع البيانات– 6-2

 141................................................................ التعريف بمكان الدراسة–6-3

 142.............................................................. بيانات االستبيان وتحليلها- 6-4



 180............................................................................ نتائج الدراسة- 6-5

 185...............................................................................................خاتمــة

 186............................................................................قائمة المراجع والمصادر

 197............................................................................................المالحــق

 212..............................................................................................الملخصات

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 المقـــدمــــة



 مقدمـــة

 1

  مقدمة

 فهو ذاكرتها ، األرشيف منذ القدم أهمية كبيرة في حياة الدول وسيرهاكتسىا
قد حرصت كل الحضارات على تدوين أعمالها الرسمية من  ف.ومرجعيتها الصادقة

    رسم الحدود الجغرافية لألقاليم، إحصاء السكان لتحديد ،)البيع، الشراء، التملك(معامالت 
  .الملكيات الفالحية وتسجيل القوانين المختلفة والمعاهدات، تحديد قيمة الضرائب

  مصاحبا لتطور التجارب البشرية الحضارية الرائدة فظهور األرشيف وتطوره جاء
ابتداء من حضارة بالد الرافدين واستعمال األلواح الطينية إلى استعمال تقنية اإلعالم اآللي 
مرورا بأوراق البردي، الورق، الرق، الميكروفيش، الميكروفيلم وكل أنواع الوسائط التي 

  . حفظت ذاكرته وتواصله عبر التاريخاستعملها اإلنسان في تدوين معلوماته التي 
 أن حضارات ما قبل التاريخ مثل العراق، مصر، ،فقد أكدت الحفريات التي أجريت

دليل وخير . سوريا ولبنان وجود أرشيفات محفوظة في القصور، المعابد وقبور الملوك
  حاليا فيةوالمحفوظالمكوي الطين ألواح ذلك دستور حمو رابي الذي نُقش على على 

كما أن الحضارة الرومانية واليونانية إهتمت باألرشيف وخصصت له . المتحف البريطاني
إعطاء الذين كان لهم الفضل في عند اليونان  Metroonالميترون مثل مبنى أماكن لحفظه 

األياريوم مبنى و حتى اليوم ة ساريتزال  ماتيالعلى الوثائق اإلدارية األرشيف كلمة 
Aerium ولم يختلف األمر في . حيث كانت تجمع بهما وثائق الدولتين الهامة ،عند الرومان

 أهمية خاصة للوثائق اإلدارية وعين تيأعطحيث ودولها المختلفة  اإلسالمية الحضارة
 في العهد العباسي في الخزانة األرشيفيةكانت تحفظ الوثائق فللتكفل بها أكفاء أشخاص 
كانت بعد الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن ولعل أكبر نقلة شهدها األرشيف . العظمى
. لحفظهمركز وطني  إكتسب األرشيف قيمة خاصة بوضع قانون له وإنشاء حيثعشر 

  هذا اإلطار، حيثعنالجزائر ولم تخرج . حذو الدولة الفرنسيةدول الحذت كل فيما بعد 
همية األرشيف  الذي أكد أ1988وضعت قانونا لألرشيف الوطني سنة بعد إستقاللها 

الوطني بإعتباره ملكا عاما للشعب الجزائري ورمزا من رموز السيادة الوطنية حيث ال 
 كل الظروف توفيرضرورة تأكيد على اليجوز بيعه أو إتالفه بأي حال من األحوال مع 

  . للتكفل به وحمايتهالالزمةالمادية والبشرية 
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ه أداة من أدوات اإلدارة الحديثة كونفي العصر الحالي زاد اإلهتمام باألرشيف  لقد
حيث ال تنجح أية إدارة أو مؤسسة بإهماله فهو الذي يقوم بتنظيم الوثائق اإلدارية كي 

ومن الناحية القانونية فهو مرجع موثوق . يسهل اإلستفادة منها والرجوع إليها عند الحاجة
 يمتاز به من حياد نزاع أو إثبات حق من الحقوق لمانشوب  في حالة األفرادلإلدارات و
 كونه مصدر  ومن الجانب الفكري يفيد الباحثين لما يوفره من معلومات أولية؛ومصداقية

 كما يلعب دورا هاما من الناحية الثقافية حيث يعزز أساسي في إجراء الدراسات الجامعية؛
  .ربط الماضي بالحاضربماء الوطني تألنا

مات أن تساهم بدرجة كبيرة في إستطاعت تطبيقات تكنولوجيا المعلوهذا وقد 
تحسين إدارة وتسيير قطاع األرشيف بما قدمته من أدوات مثل أتمتة الجانب الفني 

 لليونسكو وبرمجية MicroCDS/Isisبإستعمال البرمجيات الوثائقية مثل برمجية 
USMarc/AMC سمحت رقمنة األشكال المادية لألرشيف من الحفاظ على و األمريكية

ذرة بينما تصبح النسخ الرقمية في متناول المستخدمين بفضل الشبكات الداخلية الوثائق النا
 على سهليمما  األرشيفية أدوات جديدة للبحث عن المعلومات مع تطويروالخارجية، 

، كما أن وسائط التخزين اإللكترونية بطاقتها  بسرعة ودقةإليهالمستفيدين الوصول ا
 مصالح األرشيف من التغلب على مكنتاألرشيف  لجميع أشكال إستيعابهاالكبيرة مع 

تتبع لإلدارات الشبكات  أتاحتكما . رشيفها الماديأللتخزين امشكلة توفير فضاءات 
 اإلنترنتدوات التكنولوجية  منذ نشأتها حتى أرشفتها النهائية، وآخر األاإلداريةالوثائق 

 عليه من كل مكان العاإلطالذي جعل المحتوى المعرفي لألرشيف على الخط حيث يمكن 
تكنولوجيا هذا الموضوع المتعلق ب جاءت فكرة دراسة كل ما سبق من .وعلى مدار اليوم

  . مات وتطبيقاتها في مجال األرشيفوالمعل
  حدثتالتيمسايرة التطورات اإلرتقاء بأدائه و مكنهي الجزائرفي األرشيف قطاع إن 

من النواحي الهيكلية،  تسييره تحسين وعلى المستوى العالميفي العقود الماضية 
المبعثر  محتواه المعلوماتي تجميعزيادة على .  الالزمة األهميةهإعطاء وة، الفنييةالتنظيم

 على المستوى العالمي سواء توحيد أ التحوالت التي تطربإتباع ،1جراء تهجيره إلى فرنسا
                                           

مطبوعات األرشيف الوطني الجزائري، . ي الفرنسي حول األرشيفالنزاع الجزائر.  بجاجة، عبد الكريم- 1
  .1996. 3.ع
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 على المستوى العالمي شيفيةاألر المجموعة تباع المعايير التي أقرتهاإنماط التسيير الفني بأ
 الوصف العالمي العام ،عمار الثالثمثل نظرية وحدة الرصيد الفكري، نظرية األ

 حسب المقاييس مقرات الحفظ المؤقتبناء رشيف الجاري والوسيط، تسيير األ لألرشيف،
في  تكنولوجيا المعلومات اتتعلق بتطبيق رشيف أو مالكتروني لأل، التسيير اإلالعالمية

ستعمال اإلعالم اآللي في الناحية اإلدارية والفنية، تحسين مستوى إمثل ال األرشيف مج
جعل المحتوى المعلوماتي على الخط، تقديم أدوات جديدة للبحث عن المعلومات  الخدمات،

خذ حيزا أ يأبدلكتروني الذي  اإلاألرشيفدون نسيان االستعداد بكل جدية للتعامل مع 
 الجهود على المستوى تضافريستوجب هذا كل . قتصاديةدارية واإلالبأس به في بيئتنا اإل

رشيف وجعله لى المستوى الالزم في التكفل باألإداري والتكويني للوصول اإل السياسي،
خرى جعل أهذا من جهة ومن جهة . دارات ومرجعا لهاداة فعالة في تسيير مختلف اإلأ

يه المادي ل متوفر بشكا ثقافيالمي وكنز مصدرا للبحث العيعتبرالرصيد المعلوماتي الذي 
 وضع خطة محكمة الجوانب يشارك فيها أحسن إذاوالرقمي وهذه الغاية في متناول اليد 

  . الوطني من إدارة، فنيين، مختصين في اإلعالم اآللي األرشيفمر أجميع المعنيين ب
   :فصول جاءت دراستنا هذه في ستة ولإللمام بهذا الموضوع من كل جوانبه

هذه سواء من  سس لدراستناأطار العام للدراسة والذي ول بعنوان اإلالفصل األ
 من أهمية .طار الذي تدور فيه دراستنا هذهالناحية النظرية أو الميدانية حيث يحدد اإل

 التي إعترضتنا والصعوبات، منهج الدراسة إختيارهالموضوع، األسباب الكامنة وراء 
  .ا إنجازهأثناء

 ه حيث حاولنا في ، خصائصه وأنواعهاألرشيف مفهوم بعنوان تطور الفصل الثاني
 وتطوره عبر الزمن مع ذكر أهم المراحل التي مر بها األرشيفتسليط الضوء على منشأ 

وكذا األهمية التي أصبحت تولى له كقطاع للمعلومات مستقل بذاته لخصوصياته التي 
  .وضع خطة وطنية له وضرورة اإلعتناء به والمحافظة عليه بيتميز بها

من خالله وقد حاولنا  المعلومات،تكنولوجيا رشيف وثورة الفصل الثالث بعنوان األ
مجتمع ثورة في ظل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مر بها يإعطاء الصورة التي 

وتحسين  في حل مشاكله اثر الذي تركته عليه بمدى مساهمتهتكنولوجيا المعلومات واألو
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المعلوماتي في إتخاذ القرارت محتواه ستفادة من إلله أداة فعالة بيد اإلدارات لأداءه لجع
  .وبناء السياسات المستقبلية ومادة علمية للبحوث الجامعية

 موقع هالفصل الرابع بعنوان األرشيفي وتكنولوجيا المعلومات وقد عالجنا في
حتم عليه إكتساب مهارات األرشيفي من هذه التغيرات وما ينتظره من تحديات مستقبلية ت

 على واالنفتاحمثل اإلنترنت جديدة مع التكوين المستمر باإلستفادة من الوسائل الحديثة 
  . سواء على المستوى المحلي أو العالمياألرشيفيةالمجموعة 

 من تكنولوجيا المعلومات حيث واإلفادةرشيف الجزائري  بعنوان األالخامسالفصل 
رشيف الجزائري من الناحية ألأوال الوضعية الحالية ل : جانبين مهمينفيه عالجنا 

ستفادة من تطبيقات وثانيا كيف يمكن اإل .التنظيم والتسيير التقني التشريعية، الهياكل،
ستعداد لدخول داء واإل ورفع األالمشاكلتكنولوجيا المعلومات للتغلب على الكثير من 

 إلنتاج مختلف الوثائق اإلدارية نتيجة إستعمال الحاسوب هورشيف الرقمي الذي األ
المصالح مع ذكر بعض التجارب في إدخال تكنولوجيا المعلومات لمختلف  والرسمية
  .األرشيفية

حيث قمنا بوضع إجراءات الدراسة  الدراسة الميدانية ويخصالفصل السادس 
 ناوضعت بالكلي للدراسة، عينة الدراسة، تحديد أداة جمع البيانامع بتعيين المجتالميدانية 
عبر والية قسنطينة والغرض على عينة الدراسة  اي وزعناهتاستبيان الدراسة الإستمارة 

كتمال النظرة حول واقع تكنولوجيا المعلومات في مصالح إستبيان سمى من هذا اإلاأل
والية قسنطينة ومدى تحقق الفرضيات التي وضعناها في لإلدارات والمؤسسات برشيف األ

ليها دراستنا بشقيها النظري و إلى أهم النتائج التي وصلت في األخير إ ناصبداية بحثنا وخل
  . سواء بمقارنة النتائج بالفرضيات المتحصل عليها أو النتائج العامة للدراسةالميداني



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصـــل األول

  

اإلطار العام للدراسة
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   اإلطار العام للدراسة:األولالفصل 

   : أهمية الموضوع-1-1

صورة األرشيف دائما بذاكرة الشعوب لما يحتويه من وثائق ذات قيمة تقترن 
كذا وات الرسمية المركزية والمحلية اإلدارنشاط التي ترمز لتاريخية ال تقدر بثمن 

دليل على سير وتطور الدول إذا فهي . المؤسسات اإلقتصادية، الصناعية والخدماتية
 آلناو. صناعية، التقنية، العلمية وغيرها المتعددة اإلقتصادية، الا في نواحيهوالشعوب
يحتاجها   معلوماته من يحتويلماهذه الفكرة إلى ما هو أوسع وأشمل  شيفريتعدى األ

 للدراسات الجامعيةقيما  ومرجعا المسيرون إلتخاذ القرارات وبناء السياسات المستقبلية
  .فيما بعد

الورقي الكبير الذي تفاقم ككل مراكز المعلومات من التضخم تعاني مراكز األرشيف 
بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة النشاط البشري المتزايد في جميع نواحي الحياة وما 

بينتجه من كميات ضخمة من الوثائق التي صمعالجتها فنيا وتخزينها في أحسن تع 
ية  وهو ما جعل األرشيفيين يفكرون في طرق أخرى لتسهيل عمل.التقليديةالظروف بالنظم 

بمختلف التقنيات التي جاءت تكنولوجيا المعلومات ف إدارة الكميات الهائلة من األرشيف
  : أهمها ومنعليها في العقدين الماضيين للتغلب ساهمت في تحسين إدارتها وتسييرها 

   أتمتة التسيير اإلداري والمالي والفني؛-
  المهددة بالضياع؛ رقمنة الوثائق ذات القيمة التاريخية، اإلدارية والبحثية -
   وضع المحتوى المعلوماتي األرشيفي على الخط؛-
   تخفيض تكاليف التخزين باإلستفادة من وسائط التخزين اإللكترونية؛-
  . خلق خدمات جديدة تستجيب لحاجيات المستفيدين المتزايدة والمتنوعة-

  : لمعرفة الموضوع ادراسة هذأهمية  مما سبق تظهر
 المعلومات على قطاع األرشيف من تغييرات في طريقة ما تحدثه تكنولوجيا -

  ؛األرشيفيةالتكفل بالوثائق 
  ؛لدينااألرشيف مراكز  ما تقدمه تكنولوجيا المعلومات ل-
  . التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال-
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   : أسباب إختيار الموضوع-1-2

كذا محتواه قطاع األرشيف في حياتنا المعاصرة وعلى الرغم من تزايد أهمية 
عالم  أحد أقطاب يشكلالمعلوماتي في ظل مجتمع المعلومات وكون قطاع األرشيف 

المعلومات إال أن الدراسات التي تهتم بموضوع مراكز المعلومات مع المكتبات و
تكنولوجيا المعلومات واألرشيف تبقى قليلة مقارنة بالدراسات التي خصت المكتبات 

  . األسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذا الموضوعأول، هذا اتالجامعية وتكنولوجيا المعلوم
كما أن تكنولوجيا المعلومات يمكنها إحداث نقلة نوعية لقطاع األرشيف في الجزائر 

 ومن جهة ،ا من جهةذه تقدم للمستفيدينالتي فنيا وتحسين الخدمات ه من ناحية التكفل ب
والجزائر ليست بمنأى عن هذا اإلتجاه اإللكترونية فإن العالم يسير نحو الحكومة أخرى 

وبالتالي بداية ظهور األرشيف ذلك أن بعض اإلدارات قد بدأت فعال تنتج وثائق إلكترونية 
هذا سبب و. اإللكتروني بفعل اإلعالم اآللي وتكنولوجيا المعلومات بما فيها قطاع األرشيف

  . تهثاني دفعنا لدراس
 في حياتنا المهنية ه ذاتي نابع لما عايشنا هذا الموضوع هوتناالسبب اآلخر لدراس

هي  لدى مؤسسة وطنية صناعية كبرى كإطار مكلف بتسيير مصلحة األرشيف والوثائق 
مكتب أرشيف مكلف بكوعلى مدى ثماني سنوات  العموميةالمؤسسة الوطنية لعتاد األشغال 

وما عايشناه من  2000منذ سنة البلديات التابعة لوالية قسنطينة أكبر إحدى  بلدية الخروب
   .دفعنا لدراسة هذا الموضوعصعوبات في إدارة مصلحة األرشيف 
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   اإلشكالية-1-3

ا ورقيا كبيرا جراء ما تنتجه مختلف اإلدارات  مراكز األرشيف تضخمتواجه
وما يصاحبه من  نشاطها اليومي نتيجةمن وثائق  العمومية والمؤسسات اإلقتصادية

بطريقة مثلى باعتماد الوسائل الكالسيكية حيث  األرشيفية ثائقصعوبة التحكم في مسار الو
يصعب توفيرهم نظرا في قطاع األرشيف أعدادا كبيرة من المؤهلين توظيف يتطلب 

هذا الكم الهائل من تخزين عاجزة عن مراكز األرشيف نفسها تجد كما . العتبارات مالية
 وصعوبة تهاأيضا الرتفاع كلفونظرا لضيق مقرات التخزين الوثائق في أحسن الظروف 

ليست لها قتصادية مؤسسات اإل والةاإلدارات العموميم فإن وعلالم نوم. بناء مخازن جديدة
طلبات  تزايديتمثل في ضغطا آخر تعاني مراكز األرشيف  .اإلمكانيات الالزمة لذلكدائما 

نا اليومية إستغالل المعلومات المخزنة لديها جراء زيادة أهمية المعلومات في حيات
 للبحث عن المعلومات ة بسيطاأدواتفالمستفيدون يريدون .  ومنها األرشيفيةالمعاصرة
 بنوعية ودقة عالية مع التحكم هاإستغاللطرق  مع تنوع  إليهاسهل الوصولت، األرشيفية
وهناك ضغطا آخر تعاني منه مراكز األرشيف ويتمثل في المحافظة على . في شكلها

وأمام كل ما ذكرناه تظهر تكنولوجيا .  جراء زيادة الطلب عليهان التلفالوثائق الناذرة م
لسيطرة على الكم الهائل من المعلومات بتسييرها آليا لالمعلومات على أنها الوسيلة المثلى 

إلستفادة من الحاسوب في إعداد الوثائق حسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ذلك باوت
رقمنة الوثائق ذات القيمة  تخزينها وإسترجاعها كما تمكن لة معالجتها،اإللكترونية لسهو

 تسمحإستغاللها ألكبر عدد من المستفيدين كما التاريخية واإلدارية والمهددة بالتلف 
الضغط المفروض  على الخط تقلل من  أرشيفيةخدماتمن تقديم تكنولوجيا المعلومات 

تستجيب لخصوصية التي  لوماتية الشبكات المعأنواععلى مراكز األرشيف باإلضافة إلى 
  .اإلدارات والمؤسسات المختلفة

ملحة إلدخال الحاجة في أكبر دول العالم قد أقرت بالمراكز األرشيف إذا كانت ن لك
 المتعددة التي توفرها للتغلب على ها من تطبيقاتلإلستفادةتكنولوجيا المعلومات وتبنيها 

هل مختلف اإلدارات  ز األرشيف بالجزائر ؟، فماذا عن مراكعديد المشاكل التي تعانيها
تكنولوجيا تطبيقات من العمومية للمؤسسات اإلقتصادية لوالية قسنطينة قد إستفادت 

    ؟المعلومات
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   : تساؤالت الدراسة-1-4

إن الوصول إلى إجابة وافية عن اإلشكالية السابقة يقتضي البحث عن إجابات مناسبة عن 
  :التساؤالت الفرعية التالية 

   هل بدأت تلك المراكز باإلستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في عملها اليومي ؟-
   ما الذي حققته تلك المراكز من تلك التطبيقات ؟-
   هل تتوفر تلك المراكز على اإلطارات المختصة في ميدان األرشيف ؟-
   هل لها القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات ؟-
  ستعدة إلكتساب مهارات جديدة في ميدان تكنولوجيا المعلومات ؟ هل هي م-
   هل تلك المراكز لها القدرة على التعامل مع األرشيف اإللكتروني ؟-
   ما هي المعوقات التي تقف في وجه تلك المراكز ؟-
   مع األرشيف اإللكتروني ؟مل هل لديها خطط مستقبلية للتعا-
  :الفرضيات -1-5

 بعض الوسائل زيادة على إمتالكهاشيف المختلفة عبر والية قسنطينة  األرمراكزإن  –1
التكنولوجيا مثل الحاسوب، المرقمنات، الطابعات ووسائط التخزين اإللكترونية نظرا 

  . سعرها وسهولة إستعمالها، قد بدأت بأتمتة التسيير اإلداري والفني لمصالحهاخفاضالن
 األرشيف للبلديات، مراكز على مستوى  إن اإلطارات المكلفة بتسيير األرشيف–2

الدوائر، اإلدارات التابعة للوزارات والمؤسسات اإلقتصادية تتمتع بمستوى علمي وتأهيل 
  .التعامل بنجاح مع تكنولوجيا المعلوماتمن يمكنها عملي 
عامل مع األرشيف تمراكز األرشيف المنتشرة عبر والية قسنطينة قد بدأت ت إن –3

 سيفرض نفسه ه كونهوجود خطط لدى اإلدارات المختلفة للتعامل معك بوذل اإللكتروني
 التي سوف تنتج وثائق إلكترونية وبالتالي في القريب العاجل ضمن الحكومة اإللكترونية

  .تكون ملزمة بتطبيق تكنولوجيا المعلومات
   : أهداف الدراسة -1-6

  :ليتحقيق جملة من األهداف نوجزها فيماييهدف هذا البحث إلى 
حلول  الوقوف على موضوع تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيف وما تقدمه من -

  ؛لهذا القطاع
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 الوقوف على مدى إستفادة مصالح األرشيف المختلفة لوالية قسنطينة من الوسائل -
   في تسييرها وعملها اليومي؛تغييرالتكنولوجية وما أحدثته من 

تكنولوجيا المعلومات وما في التعامل مع  المصالح  القائمين على تلكقدرة التعرف على -
  تفتحه من آفاق جديدة تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه؛

تكنولوجيا اإلقتصادية حول والمؤسسات العمومية  التعرف على نظرة اإلدارات -
  من خطط وبرامج للتعامل معها؛المعلومات وما أعدوه 

 في إدخال األرشيفية بها بعض المصالح  التعرف على بعض التجارب التي قامت-
  تكنولوجيا المعلومات؛

 التعرف على موضوع األرشيف اإللكتروني وما أحدثه من مستجدات تستوجب طرقا -
  .جديدة في تسييره والتكفل به إلى جانب األرشيف المادي

   :الدراسات السابقة -1-7

 الموضوع والتي أعانتنا لتحضير دراستنا هذه إستعنا ببعض الدراسات السابقة لهذا
  . في أخذ صورة مكتملة عن جوانب دراستنا

 : الدراسة األولى -

األرشفة اإللكترونية بين : "محمد بونعامة لنيل شهادة الماجستير تحت عنوان دراسة 
 تناول فيها النواحي التقنية، 1"دراسة حالة األرشيف الوطني الجزائري: التشريع والتطبيق 

ليخلص في تحه من آفاق أمام اإلدارات المنتجة للوثائق ومصالح األرشيف اإلدارية وما تف
  : األخير إلى النتائج التالية 

 الخيار الوطني لألرشيف اإللكتروني ال مفر منه نظرا إلنتشار تكنولوجيا المعلومات -
  الواسع الذي أقر واقعا يقوم على الوثائق الرقمية؛

 حركية مع إزدياد أهمية دوره المهني والمهام  األرشيفي أصبح عنصرا نشيطا وأكثر-
  التي يتوالها؛

ضرورة وجود إرادة سياسية مع وضع األسس التقنية والفنية الخاصة باألرشيف  -
  .اإللكتروني

                                           
. دراسة حالة األرشيف الوطني الجزائري: بين التشريع والتطبيق األرشفة اإللكترونية .  بونعامة، محمد-  1

  .2006قسنطينة، . علم المكتبات. رسالة ماجستير



 اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 

11 

   الدراسة الثانية-

أهميته، تنظيمه ، : األرشيف اإلداري في الجزائر : "للسيد درواز كمال بعنوان 
 رسالة لنيل 1" دراسة حالة مصلحة األرشيف لوالية قسنطينة:حمياته القانونية وواقعه 

 التي تعرض فيها إلى مفهوم األرشيف وتاريخه مع التطرق لألرشيف شهادة الماجستير
اإلداري وأهميته ثم تطرق إلى التنظيم التشريعي لألرشيف في الجزائر ومع يقدمه من 

ليخلص في األخير للنتائج . ولياحماية قانونية له بإجراء مقارنة لما هو عليه الحال د
  :التالية

 أن المسؤولين اإلداريين لوالية قسنطينة يعتمدون في نشاطهم اإلداري اليومي -
على الوثائق اإلدارية كسند بنسبة عالية وال يعتمدون عليها كثيرا في إتخاذ القرارات 

  اإلدارية؛
إلدارية في عديد  إن تأثير الخدمات األرشيفية إيجابي على جميع المصالح ا-

  جوانب التسيير اإلداري؛
 أن العالقة بين المصالح اإلدارية الوالئية واألرشيف اإلداري تحدد مستوى -

  .الخدمات وإتخاذ القرارات
  :الدراسة الثالثة  -

: تسيير األرشيف في المؤسسات واإلدارات العمومية : "دراسة دلهوم إنتصار بعنوان 
  التي تناولت فيها األرشيف من حيث أهمية تسييره2"أهراسدراسة ميدانية بوالية سوق 

وطرق معالجته مع التطرق لبعض تعاريف األرشيف وتقنيات تسيير الجانب العلمي 
واإلداري مع وصف لوضعية تسيير األرشيف في المؤسسات واإلدارات العمومية لوالية 

  :سوق أهراس لتخلص في األخير ألهم النتائج 
ن المكلفين بتسيير األرشيف هم من حملة شهادة الليسانس في علم  إن أعلى نسبة م-

  المكتبات؛ تحتوي معظم الدراسات محل الدراسة على أرشيف معتبر من األعمار الثالث؛

                                           
دراسة حالة : أهميته، تنظيمه ، حمياته القانونية وواقعه : األرشيف اإلداري في الجزائر . "درواز، كمال -  1

  .2002قسنطينة، . علم الكتبات. رسالة ماجستير". مصلحة األرشيف لوالية قسنطينة
دراسة ميدانية بوالية سوق : تسيير األرشيف في المؤسسات واإلدارات العمومية "إنتصار . دلهوم -  2

  .2006قسنطينة، . تعلم المكتبا. رسالة ماجستير". أهراس
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 ضعف إهتمام اإلدارات المختلفة عبر واليات سوق أهراس بتسيير األرشيف من -
  .كالنواحي الفنية، التقنية وتوفير المقرات الالئقة بذل

  : رابعة الدراسة ال-
تكنولوجيا المعلومات أنواعه ودورها في : "بعنوانللدكتور عبد المالك بن السبتي 

 تاريخ ا الذي تناول فيه1"جامعة منتوري قسنطينة نموذجا: دعم التوثيق والبحث العلمي 
ا لقطاع ، التطبيقات المختلفة التي تقدمه التكنولوجيةتكنولوجيا المعلومات، أنواع المنتجات

ظمة ألنالمعلومات الكبير، سواء تعلق األمر بالتكفل بالمعلومات الكالسيكية بإستعمال ا
اآللية المختلفة أو خلق المعلومات إلكترونيا مثل النشر اإللكتروني للوثائق مع ذكر بعض 
التجارب للمكتبات الجامعية الجزائرية في اإلستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وقد 

  .أفادتنا هذه الدراسة في إعداد الفصل الثالث والخامس
  :الخامسة  الدراسة -

 2"تسيير األرشيف والوثائق في خدمة المسؤولين"  :للدكتور بيتر مازيكانا بعنوان
التي أعدها في إطار البرنامج العام لإلعالم لمنظمة اليونسكو وهي متاحة على موقعها 

لقة باألرشيف حيث تناول فيها مصدر األرشيف، كل األمور المتعا وأبرز من خالله
األرصدة الوثائقية واألرشيف في إتخاذ القرارات اإلدارية، تسيير الوثائق واألرشيف، 

، التسيير البشري ومسؤولية األرشيفيين األرشيفيةالتخطيط إلدارة األرشيف، التشريعات 
  .الثاني وقد أفادتنا هذه الدراسة في إعداد فصلنا والمسيرين

  : السادسة الدراسة -
دور إدارة األرشيف وتسيير الوثائق الجارية في "للدكتور جيمس رودز بعنوان  

 وتدخل هذه الدراسة أيضا ضمن البرنامج العام لإلعالم لمنظمة 3"النظم الوطنية للمعلومات
                                           

جامعة :  أنواعها ودورها في دعم التوثيق والبحث العلمي تكنولوجيا المعلومات. بن سبتي، عبد المالك - 1
   . 2002. قسنطينة. جامعة منتوري.  أطروحة دكتوراه، نموذجاقسنطينةمنتوري 

2   - Mazikana, Peter. C. La gestion des archives et des documents au service des décideurs. 
Paris, Unesco, 1990. [en ligne] disponible sur : 
«http://www.unesco.org/webworld/ramp/htlm/r9008f/r9008f00.htm » consulté le 20/02/2006 
3   - Rhoads, James. B. Le rôle de l’administration des archives et de la gestion des documents 
courants dans les systèmes Nationaux d’information. Paris : Unesco, 1991. [en ligne] 
disponible sur : «http://www.unesco.org/webworld/ramp/htlm/r8532f/r8532f11.htm» consulté 
le 19/02/2006. 
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 حيث أبرز من خالل دراسته الفائدة اإلقتصادية واإلجتماعية من تسيير الوثائقاليونسكو 
، كما تناول خصائص البرامج الحديثة األرشيفيةالجارية مع ذكر خاصية وقيمة الوثائق 

لتسيير األرشيف والوثائق الجارية بإستعمال تكنولوجيا المعلومات وأخيرا أبرز العالقة بين 
 وقد أفادتنا هذه الدراسة .نظم تسيير األرشيف والوثائق الجارية ونظم المعلومات األخرى

  .لفصل الثاني والثالثفي إعداد ا
   : منهج الدراسة-1-8

في إطار تحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة بالوقوف على تكنولوجيا 
المعلومات وما تقدمه من حلول لتسيير األرشيف وواقع مصالح األٍرشيف المنتشرة عبر 

ماد المنهج ، قمنا بإعت حتى اآلنتراب والية قسنطينة ومدى التطبيقات التي إستفادت منها
الذي يالئم دراستنا هذه لما يوفره من أدوات تسمح بتجميع المعلومات التحليلي الوصفي 

 .النظرية والميدانية حول موضوعنا هذا قصد تحليلها والوصول إلى النتائج المرجوة
فالمنهج الوصفي التحليلي يساعد على تفسير المفاهيم والقضايا التي تطرقت لها دراستنا 

 من الحصول على معلومات عن عينة مجتمع الدراسة من خالل المعلومات بما يمكن
  .المتحصل عليها من إجابات اإلستبيان

   :    حدود الدراسة–1-9
  : الحدود الجغرافية  –أ 

 المتواجدة على اإلقتصادية المؤسسات  دراستنا الميدانية مختلف المصالح اإلدارية وخصت
  .وزعة كما يلي حيث جاءت م والية قسنطينةمستوى

  العدد  مختلف المصالح التي شملتها الدراسة الميدانية
  12   مصالح األرشيف لبلديات والية قسنطينة
  06   مصالح األرشيف لدوائر والية قسنطينة

  01    مصلحة أرشيف والية قسنطينة
  03  مصالح أرشيف المؤسسات الصناعية

  07  مصالح أرشيف البنوك وشركات التأمين
  08  أرشيف المؤسسات الخدماتيةمصالح 

  07  مصالح أرشيف المؤسسات العمومية
  21  مصالح أرشيف مديريات التابعة للوزارات

  65  المجموع

  لدراسةل بالحدود الجغرافيةالخاص  :1 جدول رقم
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  :الحدود البشرية – ب

 لإلدارات  األرشيف المختلفةمصالحب ين المكلفلمسيرينالميدانية ل الدراسة صناوخص
   :و جاؤوا موزعين حسب الجدول التالي. بوالية قسنطينةالعمومية والمؤسسات اإلقتصادية 

  
  العدد  مسيري األرشيف الذين شملتهم الدراسة الميدانية

  12   والية قسنطينةبلديات مسيري مصالح األرشيف ل
  06   والية قسنطينةدوائر مسيري مصالح األرشيف ل

  01   قسنطينةواليةمسير مصلحة أرشيف   
  03  المؤسسات الصناعيةمسيري مصالح أرشيف 
  07  البنوك وشركات التأمينمسيري مصالح أرشيف 
  08  المؤسسات الخدماتيةمسيري مصالح أرشيف 

  07  مسيري مصالح أرشيف المؤسسات العمومية
  21  لوزاراتل  التابعةمديرياتمسيري مصالح أرشيف 

  65  المجموع                    
  

  لدراسةل بالحدود البشريةالخاص  :2 جدول رقم

 : الحدود الزمنية-ج 

 تاريخ قبول 25/11/2005 إمتد من لدراستنا الذي النظري الجانب من تهاءالنابعد 
 بعدها ،2006الموضوع المقترح من طرف اللجنة العلمية لقسم علم المكتبات إلى ديسمبر 

وقد جرت الدراسة . من نفس السنةإلى نوفمبر  2007إنطلقت الدراسة الميدانية من جانفي 
الميدانية عبر مراحل بدأت بإعداد اإلستبيان باإلستفادة من الدراسة النظرية حسب ما 

 تهاءالناعند . وضعناه من فرضيات بعدها تم توزيع اإلستبيان للعينة المبحوثة لإلجابة عنه
هذه العملية تم تفريغ المعلومات في الجداول التي أعدت لذلك ثم وضعت النسب من 

المختلفة حيث تلتها عملية تفسير اإلجابات المتحصل عليها وفي األخير قمنا بمقارنة أبرز 
نتائج الدراسة بالفرضيات التي وضعناها في بداية الدراسة ثم خلصنا إلى النتائج العامة 

  .للدراسة
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 :  الدراسةتصعوبا -1-10

مـن   أثناء إعدادنا لهذه الدراسة كان الصعوبات من جملةنا  تواجهككل دراسة علمية    
  :يلي أهمها ما

 من كتب ودوريات المادة العلمية باللغة العربية لعل أكبر مشكل عانيناه هو نقص -
  خاصة بموضوع الدراسة؛

نحتاجه من معلومات إلى  هاته األخيرة جعلتنا نبحث عن المصادر بالفرنسية وترجمة ما -
 طويل من وقتهذه العملية ه تستغرقا مضاعفا مع ما اجهدمنا اللغة العربية وهذا تطلب 

  ؛أثر على السير العادي للدراسة
فقد عانينا من نقص الوقت بلدي عن مركز ثقافي أول  نظرا إلرتبطاتنا المهنية كمسؤول -

  .مخصصة لهاأدى هذا إلى طول الفترة الالمخصص لدراستنا وقد 
  



 

 

  
  
  
  
  

  الفصـــل الثاني

  

  التطور التاريخي لمفهوم وأهمية األرشيف
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  مفهومه، خصائصه وأنواعه : األرشيف: الفصل الثاني
      

  :ألرشيفمفهوم ال التطور التاريخي -2-1

لقد مر التطور التاريخي لمفهوم األرشيف بفترتين متميزتين، الفترة األولى تتعلق 
هذا وقد اشتملت كل فترة . ألرشيف والفترة الثانية بالمفهوم الحديث لهبالمفهوم القديم ل

منهما على عدة مراحل حدثت فيها تطورات جعلت مفهومه يصل إلى ما هو عليه اآلن 
 .من الناحية العلمية والتطبيقية

  : المفهوم القديم لألرشيف -2-1-1
  .وين الوثائق اإلداريةإرتبط ظهور األرشيف بنشأة الحضارات القديمة وحاجاتها لتد

  : المرحلة األولى

تل الحريري ففي  ،تنجد أقدم األرشيفامهد الحضارات األولى في الشرق األوسط 
لحفظ األرشيف في قصر ملوك  ألف الئحة في مخازن 25 لوحات تضموجدت بسوريا 

 أكتشف قرب منطقة الالذقية وفي سوريا أيضا، م. ق31يعود تاريخها إلى القرن " ماري"
ويضم عقود ، م. ق14 و13القرنين  الذي يعود إلى) رأس شمرا" (أوقاريت"أرشيف مملكة 

آشور " لوحات أرشيفية بقصر  وفي نفس المنطقة فقد أكتشف، واتفاقيات وأوامر ملكية
  .م. ق7التي يعود تاريخها إلى القرن " بانيبال

ت أو  قاعات لألرشيف مزودة برفوف توضع فوقها سالتوجدأما فى العراق 
وتنوعت الوثائق بين مراسالت، . حافظات  تحمل معلومات عن األلواح الموجودة فيها
الخ وقد كانت مرتبـة و مسجلة ... سجالت مالية، مدونات قانونية، معامالت، إيصاالت

 على األلواح الطينية المنقوشدستور حامو رابي وخير دليل على ذلك بطريقة جيدة 
  .1)ميالد سنة قبل ال4000(المكوية 

كانت الكتابة بالنقش على األلواح الخشبية، على جدران المعابد فعند المصريين أما 
وفي جملة ما وصل إلينا، برديات . والمقابر الملكية عامة وعلى أوراق البردي خاصة

 مدونات ىماكما وجدت لدى المصريين القد. تتضمن أمورا ورسائل قانونية وسياسية
   .قانونية ورسمية

                                           
1  - Portail international des archivistes francophones. cours [en ligne] disponible sur : http://www.piaf.org, page 

consultée le : 02/02/2005 
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  :حلة الثانيةالمر

كان  حيث يةألرشيفاالوثائق بتنظيم  الرومانيةمن بعدها إهتمت الحضارة اليونانية و
محفوظا عند اإلغريق في المعابد أو في أماكن خاصة به بدليل القوانين التي وجدت 

 بأشكالها المختلفة من معاهدات األرشيفيةمكتوبة على األلواح الخشبية وكذلك الوثائق 
. محاضر الجمعية الشعبية وأوراق الدولة وسجالت المواليد وعقود الملكيةوسجالت تضم 

 كل تعم جثمالتي كانت تضم الكتب أيضا، " بيبلييوتيكا"و كانت تحفظ بادئ األمر في 
الوثائق الموجودة في مخازن السجالت المنتشرة في أنحاء اليونان في مكان هو معبد 

على القيمة، الحرص والخوف على الوثائق من  وهذا دليل ؛Le Métroon(1( الميترون
 ويرجع لليونان الفضل في .لدولة وأفراد الشعباها تمثل حقوق وملكيات ألنالضياع 

  .ظهور مصطلح األرشيف
 في تنظيم اإلدارة ومنها اإلهتمام بأرشيف يةاإلغريقالتقاليد  الرومان إتبع

السجالت تحفظ في القصر كانت الوثائق وفحيث خصصوا أماكن لحفظه اإلمبراطورية 
 أو « Aeriarium »" االيراريوم "مبنىبني والنبالء، وقـد  الملكي أو في قصور القناصل

فظت فيه القوانين، المراسيم، قرارات ، و قد حSaturne ساتيرن اإللهالخزانة في معبد 
ما عيان وكل وثائق المعامالت والوثائق المالية والسجالت؛ أمجلس الشيوخ ومجلس األ

 2الوثائق السياسية التي تضم عالقة روما بالمملكات الخارجية، فقد حفظت بمبنى الكابيتول

“Capitol” 3وفي عصر اإلمبراطورية الرومانية، أنشئت دار الوثائق القيصرية التابالريوم 
Tablarium  سجالت األراضي جمعت فيه كل وثائق الدولة المهمة على اختالف أنواعها من
  .أرشيف المعابد الدينية و العسكرياألرشيف السكان، إحصاءسجالت الزراعية، 

  :المرحلة الثالثة

إهتمام باألرشيف تبعا لنمط حياتهم المعتمد على الشفاهة قبل اإلسالم لم يكن للعرب 
سجل وعدم قيام دول منظمة إداريا، لكن مع ظهور اإلسالم تغير األمر كلية حيث 

 الرسائل التي بعثها الرسول صلى اهللا ،عن بدايات اإلسالمالصحابة األوائل أدق التفاصيل 
                                           

 .58ص.  المرجع السابق.  الخولي، جمال- 1

 .58ص.  المرجع نفسه.  جمال، الخولي- 2

 .58 ص. المرجع نفسه.  جمال،الخولي - 3
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تمثل في مفهومنا الحديث المراسالت حيث ، والمعاهدات التي أبرمهاعليه وسلم 
   . في بادئ األمرعامألن والتي كتبت على جلود االدبلوماسية
ل  الديوان الذي كان يقوم بإرسال واستقبا سن، فقدفي خالفة عمر رضي اهللا عنهأما 

  . الرسائل بين الوالة والخليفة من جهة وبين الخليفة واألمراء والملوك من جهة أخرى
 الدولة مساحة بإتساع الدولة األموية االهتمام باإلدارة وتنظيم األقاليمظهر عند 

 مهن جديدة في تسيير اإلدارة ككاتب الجند، كاتب رسائل الخليفة برزت، فقد اإلسالمية
حسابات (مراسالت إلى الملوك، األمراء والعمال، كاتب الخراج الذي يتولى كتابة ال

ولعل ديوان الخاتم الذي استحدثه األمويون أهم الدواوين إذ كانت . ، كاتب الشرطة)الدولة
حيث كانت تولى مهمة .  األوراق الرسمية العامة للدولةمهمته تقوم على اعتماد وتوثيق

  .لمؤهالت العلمية واألخالقيةالتكفل باألرشيف إلى أناس تتوفر فيهم ا
ا ديوان صياغة الوثائق ؤونشأن أهمية كبيرة لمختلف الوثائق، فقد و العباسيأولى

وإعدادها والرد على ما يرد إلى الدولة من مكاتبات كما أنشئوا ديوان الوزير وديوان 
هتمام إلوقد تزامن هذا ا.  وكانت الوثائق محفوظة ومرتبة جيدا مثل الكتب تماما.شاءإلنا

بالوثائق الرسمية مع الحركة العلمية والفكرية التي شهدها العصر العباسي الذهبي والذي 
  . وكانت تحفظ الوثائق الهامة في الخزانة العظمى.إمتد على قرون من الزمن 

األقاليم في إسطنبول  وع كل الوثائق الخاصة بالمقاطعاتيتجمب ون فقد قاموا العثمانيأما
ففكرة تجميع . على علم بكل ما يجري في تلك المقاطعاترة المركزية اإلدالكي تكون 

 تبلورت عند العثمانيين قبل الفرنسيين، حيث كان الباب العالي يجمع كل األرشيفيةالوثائق 
  .ما يتعلق بسجالت بيت المال وسجالت المحاكم الشرعية لكل المقاطعات

  :المرحلة الرابعة

 األرشيفيةي القرون الوسطى، أدى إلى تفرق الوثائق  إن كثرة الدويالت والمماليك ف
بينها مع كثرة الصراعات والتغير المستمر لحدود األقاليم، فهذه العوامل مجتمعة جعلت 

فقد كان للملوك .   يكون في المعابد، األديرة والقصور لحمايتهااألرشيفيةحفظ الوثائق 
مع . ن أن ننسى أرشيف الكنائسأرشيفهم الخاص، كما كان  للمدن الكبرى أرشيفها دو

  :ظهر في هاته الفترة نوعان من األرشيف ذلك فقد 
   الذي يحفظ في أماكن معينة؛)archiva stataria(األرشيف الثابت * 
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 والذي كان يتبع الملوك في كرهم )archiva viatoria(األرشيف المتنقل أو أرشيف الطريق * 
  .يتعاقب عليها الملوك و األمراء كثيرا ما كان م األقاليألنوفرهم وذلك 

   : ألرشيفلالحديث المفهوم  -2-1-2

وقد إرتسم عبر عدة مراحل منذ الثورة الفرنسية وقيام الجمهورية األولى حتى يومنا 
  .هذا وظهور األرشيف اإللكتروني

  :المرحلة األولى

ف كان للثورة الفرنسية وقيام الجمهورية األولى الفضل في ترسيم فكرة األرشي
1790 األرشيف الوطني سنة بقانون جاءت حيث .الحديث

 وضع نظام األرشيف ،1
1794الوطني والمحلي سنة 

. تبني فكرة األرشيف الوطنيب هاحذت الدول األوربية حذو. 2
 وانتظرت روسيا حتى قيام المجلس 1866، إسبانيا سنة 1838مثال بريطانيا سنة ف

انتظرت الدول . 1918رشيف الوطني سنة  ومن ثم تم إنشاء األ1917السوفييتي سنة 
، 1952فالبداية كانت مع مصر سنة .  وطنيةاتالعربية استقاللها لسن قوانين إنشاء أرشيف

  بعدة أشياء أسست لمفهوم األرشيفة إذن فقد جاءت الثورة الفرنسي.1971الجزائر سنة 
   : لمبادئاذه ه  مبدأ و تطبيقا نذكر منالحديث
  ألرشيف أي إعطائه صبغة قانونية؛ التشريع ل مبدأ -
 ذات القيمة الوطنية والتاريخية األرشيفية األرشيف الوطني أي تجميع الوثائق  مبدأ-

  على المستوى المركزي؛ 
 أو مبدأ المنشأ كأساس لتصنيف 1841 من الناحية الفنية تبني وحدة الرصيد سنة -
    وتخزينها؛األرشيفيةالوثائق 
  ؛)école des chartes(  : وهي مدرسةنوين األرشيفييإنشاء أول مدرسة لتك -
  .       التأسيس لعلم األرشيف-

  :المرحلة الثانية

قرن ونصف من على إمتداد الثورة الفرنسية التي رسمتها ستقرت فكرة األرشيف إ
 التغيرات التي شهدتها البشرية قبيل وبعد الحرب العالمية الثانية خاصة من لكن. الزمن

                                           
1 -  Archives de France. [en ligne] disponible sur http://www.af.org.fr 

2 - Archives de France. Ibid 
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 األمور في جميع ميادين الحياةير يتغ إلىأدت لصناعية، العلمية والتكنولوجية الناحية ا
فجار الورقي نإلظهرت ضرورة تسيير الوثائق الوسيطة نتيجة احيث األرشيف ومنها 

ظهور فكرة الذي تزامن مع تضاعف أهمية النشاط االقتصادي والتجاري إلى جانب 
ففي الواليات المتحدة .  وتحسين الخدماتاإلدارات الرسمية للمواطنين وزيادةتقريب 

 )records management(كحتمية لتلك التغيرات  األرشيف الوسيط راألمريكية ظهر تسيي
 أين تم اإلقرار بفكرة تسيير 2001 بقية دول العالم حتى سنة إلىتدريجيا بعدها انتشر و

هتمام بمراكز وكذا ضرورة اال.  من طرف المجلس الدولي لألرشيف1الوثائق الوسيطة
الحفظ المؤقت لتكون حلقة بين الحفظ األول والنهائي وكذلك ظهور نظرية األعمار الثالث 

 1956  سنة )(Theodore Schellembergمن طرف عالم األرشيف األمريكي شلمبارغ 
وظهور أدوات التسيير الفنية من طرف المجلس الدولي لألرشيف مثل القواعد العامة 

 التسيير االلكتروني لألرشيف ISAD (G), ISAD (R), ISAD(PR)األرشيفوالعالمية لوصف 

(EAD)،  برمجيةCDS/ISIS  األرشيفية الوظائف ةألتمت.  
  : المرحلة الثالثة 

في اإلدارات العمومية والمؤسسات  اإلعالم اآللي واالتصال ا تكنولوجياستخدامأدى 
رتبط ياألرشيف اإللكتروني الذي إلى ظهور نوع جديد من األرشيف أال وهو اإلقتصادية 

 الحكومة اإللكترونيةتطبيق مبدأ  و، العمل على الخط،اإلنترنتشبكة  ،النشر اإللكترونيب
للعمل داخل العالم متجه ف. سواء تعلق األمر باإلدارات الرسمية أو القطاع اإلقتصادي

 فاألرشي مقبلون على التعامل مع فنحنإذن  .اإلنترنت وخاصة منها شبكة الشبكات
فقد ظهرت .  وضمان ديمومتهل به للتكفتتحديا عدة نآلمنذ االذي  يطرح واإللكتروني 

  .مراحل حياة الوثائق اإللكترونية أنظمة إلكترونية متكاملة تحيط بجميع

    مفهوم األرشيف-2-2

  . لقد عرفت كلمة أرشيف عدة مفاهيم منها اللغوية، القانونية والعلمية
  

                                           
 على 11/12/2005زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [تسيير األرشيف الوسيط.  المجلس الدولي لألرشيف- 1

 http://www.ica.org: العنوان التالي 



 مفهومه، خصائصه وأنوعه : األرشيف : الفصل الثاني 

 22

 : ة اللغوية  من الناحي-2-2-1

من الناحية اللغوية يعرفها الدكتور جمال الخولي على أنها مشتقة من الكلمة اليونانية 
آرخييون أي مبنى اإلدارة واستخدم هذا اللفظ في تسمية مستندات اإلدارة الحكومية 

 وقد Beginningالتي تعني البداية ) أرخي(وقد استخدم اليونانيون كلمة . والمؤسسات
  :هذه الكلمة صفتاناشتقت من 

  .أرخيوس بمعنى المكان األول أو القوة أو الحكومة: األولى 
أرخيون و يعني مقر أو مكتب رئيس القضاة أو مجلس الشيوخ ومنه الوثائق : الثانية 

  . 1"والمستندات العامة المحفوظة في مجلس الشيوخ أو مجلس المدينة
  . الوثيقة الرسمية أيالوثيقة اإلداريةيونانية أرشيف في اليونانية كلمة كما تعني  * 

مجموعة من الوثائق ا  األرشيف على أنهLE PETIT LAROUSSEهذا، ويعرف قاموس 
المكان الذي تحفظ فيه  أو شخص أو  بمؤسسة، إدارةةالمتعلقة بتاريخ مدينة، عائلة خاص

 سائطعلى وفظت مجموعة الملفات التي حعلى عالم آلي  كما تدل في اإلتلك الوثائق
مجموعة معطيات وضعت تحت تصرف الجمهور  أو مضغوط أم ال  شكليتخزين، ف

 عملية جمع،: " هي  األرشفةيضيف أنكما  . 2"اإلنترنتلكي يمكن تحميلها عن طريق 
  3 ."ترتيب وحفظ الوثائق

تدل على عدة مفاهيم كلمة  كلمة األرشيف على أنها LE ROBERTيعرف قاموس  من جهته
 :منها

  ة الوثائق التي لم تعد تستعمل وهي مجمعة ومرتبة ألغراض تاريخية؛ مجموع-
   قصد حفظها؛األرشيفية المكان الذي توضع فيه الوثائق -
  .األرشيفية وحفظ الوثائق رالهيئة التي توكل إليها إدارة، تسيي -

غم وجود العديد من  كلمة األرشيف في الوطن العربي رأسباب اعتمادكما أن 
ا في اللغة العربية، جاء بسبب التأثير الفرنسي الذي كان عن طريق تواجده المرادفات له

عن طريق  م أو 1801-1798ة الفرنسية على مصر في الوطن العربي إبان الحمل

                                           
  16.ص. المرجع السابق.  الخولي، جمال- 1

2 - LAROUSSE. Le petit larousse illustré 2005 .PARIS : 2004 p.106  
3  - LAROUSSE. Ibid. p.106 
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المبعوثين المصريين إلى فرنسا إبان حكم محمد علي حيث اطلعوا على الفنون اإلدارية 
   . لفرنسي في بالد الشام و بلدان المغرب العربيالتواجد ا مع الحديثة وكيفية تسيير الوثائق

   :  التعريف القانوني لألرشيف-2-2-2
وسنتناول تعريف األرشيف من الناحية القانونية على إعتبار أن فرنسا أول من 

 جانفي 3 لـ 18-79المادة  األولى من القانون وضع تشريعا لألرشيف حيث جاء في 
 مجموعة الوثائق، مهما كان تاريخها، شكلها هو" : تحدد األرشيف بما يلي 1979

ووسائطها المادية، منتجة أو تحصل عليها من كل شخص مادي أو معنوي، وكل مصلحة، 
تعريف القانون الجزائري فقد أما . 1 "هيئة عمومية أو خاصة، في إطار ممارسة نشاطهم

ثانية والثالثة  في مادته ال1988 / 01 / 26 المؤرخ في 88/09قانون كما ورد في جاء 
هي عبارة عن مجموع الوثائق التي تتضمن أخبارا مهما كان  تاريخها أو شكلها ": مايلي

أو سندها المادي ، أنتجها أو تسلمها أي شخص طبيعي أو مادي، أو أي مصلحة أو هيئة 
يتكون : " ؛ وتضيف المادة الثالثة مايلي " عمومية كانت أو خاصة أثناء ممارسة نشاطها

يف بمقتضى هذا القانون من مجموع الوثائق المنتجة و المستلمة من الحزب األرش
والدولة، والجماعات المحلية واألشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء من القانون العام أو 
الخاص أثناء ممارسة نشاطها؛ معروفة بفوائدها وقيمتها، سواء حفظت من مالكها أو 

   .2"تنقلت إلى مؤسسة األرشيف
ن هو مجموعة الوثائق مهما يانو القه منظور هذمنألرشيف اتنتج مما سبق أن نس

كان تاريخها، شكلها، أو سندها المادي أنتجت أو تحصل عليها من أي شخص مادي أو 
تتمثل الغاية . ت عمومية أو خاصة أثناء تأدية مهامهمئامعنوي أو من كل مصلحة أو هي

صدة أرشيفية تكون في فائدة الصالح العام عملية حفظ هذه الوثائق و تكوين أر من
 ثراتلحاجيات التسيير، البحث العلمي إثبات حقوق األشخاص و الحفاظ علي ال

   .3"الوطني

                                           
1  -  Educnet. Le droit des archives. [En ligne] disponible sur : « http://www.educnet.educnet.fr/ » 

consulté le 08/07/2006 

  .1988 جانفي 26رشيف والمؤرخ في  المتعلق باأل09/1988 القانون رقم  - 2
3 -   PIAF. LOI N° 88-95 DU 02 AOUT 1988 relative aux archives [en ligne]. Disponible sur 
« http://www.piaf- 



 مفهومه، خصائصه وأنوعه : األرشيف : الفصل الثاني 

 24

  : التعريف العلمي لألرشيف – 2-2-3

باإلضافة إلى هاته التعاريف القانونية لكلمة األرشيف نورد بعض التعاريف العلمية 
األرشيف هو الوثائق " أن Hillary Jenkinsen ري جانكيسن هياللعلماء األرشيف حيث ترى 

فهي جزء من عملية المهام، . التي نشأت أو استعملت لتأدية األعمال مهما كان نوعها
ومحفوظة من طرف األشخاص المسؤولين عنها أو من طرف المستخلفين من أجل 

 كاألشياء  في أن األرشيف ليس بوثائق جمعت: "ويوضح أيضا تعريفه  ". االستدالل
المتحف، بحجة أن تجميعها سيفيد الباحثين الحقا، لكنها وثائق جاءت نتيجة عملية طبيعية 

   .1"لعمل المكاتب، نتجت لالحتياجات الخاصة باإلدارة التي أنشأتها

كل وثيقة أرشيفية هي على صلة بالوثائق التي توجد داخل : "أيضا  ايضيف تعريفه
صفة الحفظ الدائم يمثل االختالف الرئيسي بين "  كما أن ،"يهوخارج الرصيد الذي تحفظ ف

 إن Charles Saramanشارل سارامون  كما يرى ". وغيرها من الوثائقاألرشيفيةالوثيقة 
األرشيف هو كل األوراق والوثائق المكتوبة الناتجة عن نشاط جماعي أو فردي بشرط "

ة في البحث، ويشترط أن يكون قد أن تكون قد نظمت لتسهيل العودة إليها عند الحاج
كلمة "أن  James.B.Rhoadsجيمس رودسبـ  ويعرف .2"أحسن حفظها في داخل تنظيم واحد

األرشيف تحدد مجموعة من الوثائق غير الجارية ذات القيمة الدائمة، كما يحدد المكان 
سة الذي تحفظ فيه أو المبنى الذي خصص لحفظها واستغاللها،  كذا الهيئة أو المؤس

األرشيف هو مجموعة الوثائق الناجمة عن ومما سبق نستنبط أن . 3"المكلفة بتسييرها
أعمال ونشاطات أي جهاز إداري أو مؤسسة سواء كانت ذات طابع إداري، تربوي أو 

 أو المعلومات تختلف من حيث األهمية، القيمة، النوع، رمالي تتضمن مجموعة من األخبا
ت هذه الوثائق واردة إليها أو منجزة من طرفها انتهت التاريخ و الفائدة سواء كان

صالحيتها واستعماالتها أو تناقصت إلى أقصى حد لها حيث لم يعد الرجوع إليها إال 
نادرا، ويجب حفظها لغرض صيانتها وتمكين الرجوع إليها بسهولة ويستوجب ذلك جملة 

 .وجيةمن اإلجراءات الفنية والتنظيمية واستعمال الوسائل التكنول

                                           
1- CAPPON, Lester.J. Les papiers privés sont considérés comme des archives : quelques 
définitions leurs conséquences pratiques. [En ligne] disponible sur : 
http://www.unesco.etudesramps.org. consulté le 15/12/2005.  
2 - PIAF. Op.Cit 
4 - Rhoads, James. B. Op.Cit 
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  :  أنواع األرشيف وخصائصه-2-3
  : أنواع األرشيف -2-3-1

ينقسم األرشيف من حيث األنواع إلى ثالثة أقسام أساسية هي المصدر، المحتوى 
  :هذه األنواع نتناولها فيمايلي . والشكل

  :نجد األرشيف العام واألرشيف الخاص  :من حيث المصدر -

العمومية المختلفة سواء كانت مركزية  والمؤسسات اإلداراتويضم أرشيف  العام
المحلية مثل البلديات، الدوائر  أو كرئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات، البرلمان

وقد . العائالت والمؤسسات الخاصة يضم أرشيف األشخاص،لخاص فا أما .والمديريات
، العلمية  مثل أرشيف الشخصيات السياسيةاألرشيفأصبحت تعطى عناية كبيرة لهذا 

  .األرشيفحيث تخصص لها حيزا في  .والفكرية
رشيف الوطني مكون  على ان األ1988 الجزائري لعام األرشيفولقد نص قانون 

من أرشيف عام وأرشيف خاص يكتسيان نفس القيمة ويعتبران ملكا عاما ال يجوز بيعه أو 
 .تالفه ويعاقب القانون على ذلكإ

  :يد من األنواع نذكر أهمها فيمايلي وتوجد العد :  من حيث المحتوى-
  ؛ Les archives historiques : األرشيف التاريخي-
   ؛Les archives judiciaires :  األرشيف القضائي-
  ؛Les archives de l’art et de littérature :  أرشيف اآلداب و الفنون-
حزاب، الجمعيات، ويتضمن وثائق األ: Les archives politiques :  األرشيف السياسي-

  الهيآت السياسية و الوثائق السياسية لرجال السياسة المشهورين
 وثائق الوزارات والمؤسسات و الدوائر Les archives administratives :  األرشيف اإلداري-

  .الحكومية
سواء في   ويضم الوثائق العسكرية عامة،Les archives militaires :  األرشيف العسكري-

ويتسم هذا  .م العسكري، الحروب األسلحة، اإلخترعات العسكرية والخطط العسكريةالتنظي
  . األرشيف بالسرية

 Les archives religieuses آت الدينية  أرشيف المؤسسات والهي-
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 مثل األرشيف الدبلوماسي، األرشيف الطبي Les archives secretes :  األرشيف السري-
  .   واألمن العامواألرشيف المتعلق بأمن الدولة

  ؛Les archives cartographiques et Atlas  أرشيف الخرائط و األطالس -
  ؛ Les archives héraldiques أرشيف األختام و الشعارات و النقود -
وهنا جرى اإلهتمام بنوع الوعاء أو الحامل للمعلومة األرشيفية ومن  : من ناحية الشكل-

  :أهم هذه األنواع 
  ؛المخطوطات -
  مثل الدساتير، القوانين، المنشورات الحكومية والجريدة الرسمية؛: الكتب والمجالت -
  مثل سجالت الحالة المدنية والسجالت المالية؛: السجالت -
هي األكثر إستعماال في مصالح األرشيف حاليا وينصح بها لحفظ : األرشيفيةالعلب  -

   في أحسن الظروف؛األرشيفيةالوثائق 
تلجأ إليها مصالح األرشيف التي ال تمتلك اإلمكانات المالية وهي طريقة جيدة و : الرزم -

إذا رعي فيها إحترام نفس الحجم، أن تضم نفس العدد من الوثائق وأن تحمل البيانات 
  ليسهل الرجوع إليها؛كما في العلب األرشيفية الالزمة عن الوثائق 

   والثروات الطبيعية؛ييع السكانمثل خرائط التضاريس، المناخ، التوز : الخرائط -
  مثل مخططات المدن، قنوات المياه، الصرف الصحي والكهرباء؛: المخططات -

وتضم األفالم بجميع أنواعها من أفالم السينما، أفالم وثائقية، : األشرطة السمعية البصرية
  الميكروفيش، الميكروفيلم و أشرطة فيديو؛

  ؛...ريدية، الصور المأخوذة من الجوكالبطاقات الب:  الصور الفوتوغرافية-
 القرص ،)الديفيدي والسيدي(مثل األقراص الضوئية :  وسائط التخزين اإللكترونية-

  . األقراص المرنةالصلب،
  : خصائص األرشيف-2-3-2

غيرها بجملة من الخصائص تميزها عن عن باقي الوثائق  األرشيفيةتتمتع الوثائق 
   :نذكر منها
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  :ولى الخاصية األ- أ
الوثيقة األرشيفية تحفظ وتصان نظرا لقيمة المعلومات التي تحتويها، فهي أثبتت 
قيمتها وأهميتها عبر المدة الزمنية الطويلة التي مرت بها وكذا عمليات الفرز والتقييم التي 
خضعت لها، حيث يمكن العودة إليها وإستعمالها كدليل ذو مصداقية وصحة للدفاع عن 

أو كمرجع للمعلومات يساهم راد والمجتمعات أو كشاهد عن فترة معينة حقوق معينة لألف
  .في إتمام أو إثراء بحث أو دراسة تحتاج لمصداقية المعلومات وحيادها

  :  الخاصية الثانية-ب 
 تنشأ طبيعيا عكس الكتب التي تؤلف إراديا وبفكرة مسبقة وذلك األرشيفيةإن الوثائق 

آت، المؤسسات المختلفة  واألشخاص ألعمالهم اليومية الهي نتيجة ممارسات اإلدارات،
  . الملفات المختلفة عبر الزمنلفهي تتكاثر وتنمو تباعا الستكما .وأداء مهامهم الرسمية

   : الخاصية الثالثة-ج 
 على صلة بالوثائق التي سبقتها والتي تلتها داخل الوحدة يكل وثيقة أرشيفية ه

موها كان متسلسال فهي متالحقة ومترابطة وغير مستقلة بإعتبار أن ن الواحدة األرشيفية
فال معنى لها لوحدها إذا أخرجت من عن بعضها البعض وهذا ما يمنحها قيمتها الحقيقية 

  .ت فيهائ التي أنشاألرشيفيةنطاق الوحدة 
  : الخاصية الرابعة-د

إن الوسائط التي حفظ بها األرشيف منذ الحضارات األولى تغيرت في كل مرة 
باكتشاف وسائط جديدة سهلت للبشرية حفظ موروثها الثقافي، العلمي، الحضاري، اإلداري 

فبدء باأللواح الطينية عند السومريين مرورا بورق البردي عند الفراعنة . والفكري
المسلمين والرق عند و والورق عند العرب نواأللواح الخشبية عند اإلغريق والصينيي

من قرص مرن وقرص ضوئي  سائط المتعددة اإللكترونيةاألوروبيين ووصوال إلى الو
وال أحد يمكنه التنبؤ بحوامل المستقبل نظرا ... دون أن ننسى الميكروفيش والميكروفيلم 

 المعلومات وما تولده من وسائط جديدة لحفظ اللتغير السريع والمتواصل لتكنولوجي
  .المعلومات
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  : كريمحتوى األرشيف الف :  الخاصية الخامسة-هـ
  : الفكري للرصيد األرشيفي، عبر التاريخ على المواضيع التالية ىعتمد المحتوإ
   حقوق الملكية الفردية لقطع األرض الفالحية؛-
  عليهم من حقوق الضرائب؛  السكان لمنطقة ما وماسجالت إحصاء -
   الحاجة لوضع سجالت الحالة المدنية لتطبيق القوانين الرسمية؛-
   بالقوانين، المراسيم واالتفاقيات؛ حاجة االحتفاظ-
   رسم الحدود الجغرافية اإلقليمية؛-

إذن فقد ارتبط هذا المحتوى الفكري بقيام الدولة أوال وممارسة سيادتها على رقعتها 
، لالجغرافيا  ثانيا وأداء واجباتها اتجاه مواطنيها ثالثا، فهو يعكس مدى قيام وسير الدو

  . تجاربها وتطور نظمها ورقيها
  : والوثائق المكتبية  يةاألرشيفالوثائق  الفرق بين -2-4

 غير ظاهر، األرشيفيةالوثائق عالم  كان في بادئ األمر الفرق بين عالم الكتاب واإذ
مع مرور الزمن  فإن و. حيث كانت تحفظ في نفس المكان وتولى لها نفس العناية

.  كل منهما خصائصه وقوانينهإرتسمت الحدود بينهما حتى أصبحا عالمين منفصلين تحكم
   :ت ومن أهم هذه الفروقا.وإن كانا ينتميان إلى عالم المعلومات الكبير

  :  المنشأ- 2-4-1

، التأليفعن طريق عملية   وبفكرة مسبقةإراديةن الكتب والمجالت تنشأ بطريقة إ
دف و بحوث الرسائل الجامعية بهأحيث يقوم المؤلف بكتابة الكتب ومقاالت المجالت 

وكل مؤلف  .ناس عاديينأواء كانوا جامعيين أو سفكري أو أدبي للقراء المحتملين  علمي،
يحدوه طموح بيع أكبر عدد من النسخ من جهة ومن جهة أخرى المساهمة في الحركة 

 الفكرية في عدة نسخ ويعاد تالمؤلفاوعادة ما تكون  .دبية لمجتمعهالعلمية، الفكرية واأل
     فهي تنشأ بطريقة طبيعية األرشيفيةما الوثائق  أ.ضرورة لذلكطبعها متى اقتضت ال

 أداءفهي جزء من  . والمؤسسات بنشاطها اليومياإلدارات قيام مختلف أثناء) راديةإ ال(
نقضاء فترة من الزمن، تصبح إبعد  .خيرا دليال عليهأالنشاط لتصبح بعدها مرجعا له و

نها تكون في نسخة أ األرشيفيةن خواص الوثائق ن مأكما  .مرجعا تاريخيا بحثيا وثقافيا
ها ال تعوض وال ألنواحدة في الغالب ومن هنا جاءت حساسيتها في التلف والضياع 
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ال بانقضاء فترة طويلة من الزمن ومرورها بثالث إرشيف النهائي  صبغة األيستكتن
  .غةبمراحل وعمليتي تقييم لتكتسب هذه الص

  :  التصنيف - 4-2 -2

واء كان لتصنيف ديوي سف الوثائق المكتبية يقوم على المبدأ الموضوعي ن تصنيإ
 إلىقسم يلمعارف والعلوم البشرية ان تصنيف أأو التصنيف العشري الدولي ومعنى هذا 

 ن ويرجع الفضل في ذلك الى مالفي. عشر أقسام أخرى وهكذا دواليكإلى تقسمقسام أعشر 
 التصنيف العشري إلىر تصنيفه للوصول وديوي الذي اعتمد هاته الفكرة وبعدها ط

وفي ما يلي نظرة مختصرة عن  . خصوصيات الثقافات والدياناتإلىالدولي لكي يستجيب 
  :تصنيف ديوي 

  ؛ المعارف العامة0 -
  ؛ الفلسفة وعلم النفس1 -
  ؛ الديانات2 -
  ؛جتماعية العلوم اإل3 -
  ؛ اللغات4 -
  ؛ الرياضيات و العلوم الطبيعية5 -
  ؛)كنولوجياتال(العلوم التطبيقية  6 -
  ؛ الفنون الجميلة والزخرفية7 -
  ؛ اآلداب8 -
  ؛التراجم والتاريخ الرحالت،  الجغرافيا،9 -

  : شعب ونأخذ كمثال على ذلك قسم الرياضيات والعلوم الطبيعيةإلىثم قسم األقسام 
  ؛ الرياضيات والعلوم الطبيعية500 -
  ؛ الرياضيات510 -
  ؛ الفلك520 -
  ؛ الفيزياء530 -
  ؛ الكيمياء540 -
  ؛ علم العرض550 -
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  ؛ علم الحفريات560 -
  ؛ علم الحياة570 -
  ؛ علوم النبات580 -
  . علوم الحيوان590 -
ن الوثائق أي  أ.حدة الرصيدوتصنف حسب مبدأ النشأة وف األرشيفية الوثائق أما

قسيمها أو تجزئتها تصنف حسب الجهة المنتجة لها وتبقى مجتمعة مع بعضها وال يجوز ت
نشئت فيه أ الطبيعي الذي إطارهاخراج أي وثيقة من إ ألن .بدعوى انها تخدم موضوعا ما

 « NATALIS DE WILLY »لى الفرنسي نتالي دي ويلي  إ يرجع الفضل .يفقدها معناها وقيمتها
نيف، خلق مشاكل التصي أن تجميع الوثائق الفرنسية بعد الثورة الفرنسية قد بدأالذي رأى 

ن لم توجد طريقة مثلى فسيتعذر مستقبال الحصول على المعلومات إسترجاع والتخزين واإل
الذي أو مبدأ التجميع و مبدأ النشأة أواهتدى في اآلخر الى مبدأ وحدة الرصيد  .األرشيفية

تنظيم يمكن ذكر مثال للتوضيح  و. اليومحتى األرشيفيةيمثل العمود الفقري للعملية 
   . الخروب التابعة إقليميا لوالية قسنطينةأرشيف بلدية

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بلدية الخروبهيكل تنظيم مصلحة أرشيف  : 1 الشكل رقم

  

 أرشيف بلدية الخروب

 مديرية المصالح التقنية مديرية اإلدارة العامة والتنظيم مديرية المحاسبة والميزانية

 مصلحة التنظيم والقوانين مصلحة المستخدمين مصلحة الحالة المدنية

 سيرة الذاتيةملف ال ملف األجور ملف الحضور اليومي
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   : التقييم2-4-3

ال تخضع لعملية التقييم من طرف المكتبيين حيث يقتصر دور المكتبية ن الوثائق إ
ثم يقوم  ليها؛إهداف التي تصبو رغبة ونوعية المكتبة واألالمكتبي على شراء الكتب حسب 

قل جهد فليس أسرع وقت وأجراءات فنية تجعل الكتب في متناول القراء في إبعدها ب
رصدة و لكنه يترجم طلبات المستفيدين وحاجتهم المكتبي هو الذي يقوم بسياسة بناء األ

  .دية للمكتبةمكانيات الماتقبلية حسب اإلس الحالية والمللمعلومات
 تؤرشف بصفة نهائية تمر األرشفة مرحلة إلى التي تصل األرشيفيةن الوثائق إ

 جملة من إلىرشيفي حيث يخضع الوثائق  والثانية التي يقوم بها األاألولىبمرحلة التقييم 
البحثية والثقافية، ومن هاته  دارية، يحدد بعدها قيمتها وأهميتها المستقبلية سواء اإلاألسئلة

  : ألسئلةا
  .أعمال هامة أحداث،  هل تحتوي الوثائق على معلومات لقرارات،-
  .األشياء ،األماكن ،األشخاص هل المعلومة التي تحتويها الوثائق تحمل توضيحات عن -
  . هل المعلومات أصلية أو يوجد مصادر أخرى تحتوي على نفس المعلومات-
  :والنشر تداول ال فترة - 2-4-4

ظمة التي تفرض ألنال في بعض اإ عليها اإلطالعكتب لفترة منع عادة ال تخضع ال
 على الكتب في بعض المكتبات يكون اإلطالعن أكما  . الفكريتاجإلنوارقابة على الكتب 

 أساس تأليف الكتب ومقاالت ألنمباشرة على الرفوف لتسهيل عملية االستفادة منها و
بأسرع وقت وأسهل المستفيد تحت تصرف المجالت والرسائل الجامعية هو وضعها 

هي ي تتقادم المعلومات الظاهرة ل تتعرض كلما تقدم بها الزمن ألن منها لإلستفادةالطرق 
  .الوثائق المكتبية ةميز

 عليها وتتراوح هذه اإلطالعيسمح ب  تمر عادة بمرحلة الاألرشيفيةالوثائق  فإن
 غير أنه يالحظ .ة ومتساهلدةشدالمرحلة حسب نوعية الوثائق والتشريعات الوطنية بين مت

 :ثنينإمرين أ تنخفض باستمرار تحت اإلطالعن اآلجال المتعلقة بمرحلة عدم أمنذ مدة 
 على الوثائق الرسمية من المواطنين لمعرفة أصول اإلطالع وحقنتشار الديمقراطية إ

 والجماعات تحتفظ بهذه األفرادولكن تبقى الوثائق التي تخص  .تسيير الشأن العام
  الخ... والدبلوماسيةمن ألوثائق ا العالجية، الخصوصية مثل الوثائق الطبية،
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   :  الوحدة العضوية-2-4-5
إن قراءة فصل من الكتاب يمكن أن يستقل بنفسه حيث يعبر عن الفكرة الموجودة 
بداخله دون إرتباطه بالفصول األخرى التي تسبقه أو تليه رغم إقتسام نفس معنى الكتاب 

 بالنسبة لمقاالت الدوريات حيث يستقل كل مقال بموضوعه حيث يمكن يءس الشنف .العام
ستغالله بمعزل عن باقي مواضيع الدورية أو المجلة التي طبع فيها رغم أنه اإستنتساخه و
  . العام للدورية التخصصيدخل ضمن 

 تمتاز بترابط الوثائق المكونة لها وأي وثيقة أستخرجت من األرشيفيةإن الملفات 
تمتاز بها خاصة هذه ميزة . ملف ما فهي تفقد معناها وقيمتها اإلدارية، القانونية والتاريخية

  . عن الوثائق المكتبيةاألرشيفيةالملفات 
   :  تقادم المعلومات-2-4-6

ن من أهم مميزات الكتب والمجالت المعروفة ظاهرة تقادم المعلومات التي تحتويها إ
وتخص هذه الظاهرة كل مواضيع الكتب سواء كانت  ونشرهابمرور زمن على تأليفها 

الكتب العلمية والبحثية في ميدان التكنولوجيا أكثر سرعة للتقادم من  ف.علمية أو فكرية
بيولوجيا أكبر دليل  عالم اآللي والميكروكل ما يتصل باإلحاليا  . واألدبيةالكتب الفكرية

ما حيث ان من مميزاتها القدم حيث  فهي عكس ذلك تمااألرشيفيةأما الوثائق  .على ذلك
 عليها اإلطالعزائد فترة منع ) الثالث األعمار( يمر عليها وقت طويل حتى تصبح أرشيفا

  . تمتاز بخاصية القدماألرشيفيةوهو ما يجعل المعلومات 
  : ه إنشاء نظام وطني لضرورةواألرشيف  أهمية -2-5

عد بحاجة لذكر لذا وجب اإلهتمام إن أهمية األرشيف الوطني بالنسبة ألي دولة لم ت
  .بهذا المخزون المعلوماتي بإعداد نظام وطني يضمن التكفل الجيد به

  :األرشيف  أهمية -2-5-1

الوثائق األرشيفية في قيمة المعلومات التي تحتويها سواء من الناحية  تكمن أهمية
  .عات داخل الدولاإلدارية أو اإلقتصادية والدور الذي تلعبه في حياة األفراد والجما
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  : أهمية إعالمية دائمة -أ

تفيد اإلدارات والهيئات، فهي مصدر للمعلومات التي نضطر للرجوع إليها في كل 
فهي معلومات رسمية وصحيحة موثقة ال تقبل التزوير والشك ال يوفرها مصدر  .مرة

  .آخر سواها و تحتاجها اإلدارة  لتحسين نفسها و تطوير مرددوها
  : رسمية قانونية  أهمية-ب

كشهادة إثبات حق من الحقوق أو الدفاع عنه وهي نتيجة طبيعية وحتمية لممارسة 
خالل ) إداري، ثقافي، تاريخي(  المختلفة لنشاط المتعدد والمتنوعت والمؤسساتاإلدارا

مراحل معينة وهو الكفيل بإثبات ما تحقق أثناء تلك المراحل ويعكس نشأتها، نموها 
  .اوتطور أنشطته

  :  أهمية علمية-ج 

وإن . ها معلومات موثقة ال تحمل الشكألنتبنى عليها الدراسات الجامعة األكاديمية 
فإن باقي الفروع العلمية . ستعماال هو المجال التاريخي واإلداريإكان مجالها األكثر 

يحتاج للمعلومات الموجودة بمصالح األرشيف، كدراسة حركة السكان، العمران، النشاط 
  . لصناعي والفالحي والحياة االجتماعية والسياسيةا
  :   أهمية ثقافية-د

تساهم في نشر الوعي لدى الناس بأهمية األرشيف والحفاظ عليه وتنمي فيهم روح 
لدى ينصح بإقامة المعارض المختلفة من حين آلخر بدور األرشيف  .تماء إلى الوطنألنا

وإنشاء مطبوعات . اء قيمة تربطهم بالماضيلتمكين المواطن من معرفة ما يحتويه من أشي
  . تعرف بمحتوى ما تملكه

  : ضرورة إنشاء نظام وطني لألرشيف-2- 2-5

تنصح منظمة اليونسكو ومن ورائها المجلس الدولي لألرشيف كل دول العالم بتبني 
سياسة وطنية لألرشيف كون هذا األخير قطاع معلومات ال يقل أهمية عن قطاعات 

وفي . ألخرى وخاصة ونحن نعيش عصر المعلومات بكل أشكاله وأنواعهالمعلومات ا
 في إطار البرنامج العام للمعلومات James B. Rhoads" جيمس راودس"دراسة قام بها السيد 

 Le rôle de l’administration des archives et de la gestion des documents . لليونسكو سنة
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courants dans les systèmes Nationaux d’information1991
، أكد من خاللها أهمية دور، تسير 1

وتنظيم األرشيف واألرشيف الوسيط في نظم المعلومات الوطنية؛ وحث دول العالم على 
تبني سياسات أرشيفية ناجعة لما لها من فوائد في تسيير اإلدارة وتحقيق فوائد من الناحية 

ة تفيد المسيرين، الباحثين والمواطنين على حد المالية جراء الحصول على معلومات دقيق
فقد أكدت الدراسة على الفوائد الثقافية، االجتماعية واالقتصادية التي ترجع على . السواء

 بتطبيق نظام متكامل األرشيفيةالدولة جراء المحافظة واالستغالل األمثل للمعلومات 
مكن المجتمع من تخطيط مستقبله لتسيير األرشيف؛ وأيضا أن األرشيف هو ذاكرة األمة وي
ولألرشيف دور هام في التأثير . بذكاء وذلك بتفادي أخطاء الماضي واالستفادة من تجاربه

  .ه يساهم في فهم نفسها وتأسيس هويتها الوطنيةألنعلى الشعوب 
إن على الدولة تبني سياسة أرشيفية وطنية على قواعد تشريعية، تنظيمية وهيكلية 

 اإلطالع يرتبط بتحقيق حق آلنا ما بعد، وخاصة وأن تبني الديمقراطية لجني الثمار في
للمواطنين على ما تقوم به مؤسسات الدولة في ظل الحكومة االلكترونية والوصول إلى 

  :ومن األشياء التي يتضمنها وجب ذكر مايلي . ثقافة المعلومات
  : اإلطار القانوني  -أ

ام  الوطني لألرشيف هي سن قانون يحدد من إن أول وأهم لبنة توضع في قيام النظ
  : خالله اإلطار العام لتلك السياسة وأهم األشياء التي يتضمنها القانون يمكن ذكر 

  إقرار إلزامية الحفاظ على الوثائق اإلدارية المختلفة مهما كان سلم تدرجها ومصدرها-
  ؛ آليات انتقالها من مرحلة إلى مرحلة مع تحديد أعمار كل مرحلةو
 تحديد منهجية الجمع، والحفاظ على  مع نوعية كل وثيقة وكيفية ترتيبها وتصنيفها-

  و الفرز و اإلقصاء؛م أثناء عملية التقيياألرشيفيةمصدر ووحدة المجموعات 

 الوثائق قابلة حالمدة الالزمة لتصب واألرشيفية على الوثائق اإلطالع وضع ميكانيزمات -
 عليها مثل الوثائق العسكرية، وثائق اإلطالعتي ال يسمح بالوثائق ال وتحديد لإلطالع

 العدالة، الوثائق الدبلوماسية، الوثائق المتعلقة بأمن الدولة؛ 

 اإلطالع تحديد المصلحة المركزية التي يخول لها القانون وضع نظم معالجة وحفظ -
رية، الهياكل، الطرق يلزم من الوسائل المادية، البش  وتحديد بدقة مااألرشيفيةعلى الوثائق 

                                           
1 – Rhoads, James. B. Op.Cit 
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وضع مخطط مرحلي لتحقيق األهداف الموجودة ة و التقنية ووسائل التكنولوجية مع العلمي
 . في السياسة المتوخاة مع رسم األولويات

  :الهيئة الوصية  -ب

      بعد وضع القانون المؤسس لألرشيف الوطني في دولة ما، تأتي خطوة إنشاء هيئة 
ق سياسة األرشيف الوطني وهي بذلك تتحمل ثقال كبيرا في نجاح مركزية يوكل إليها تحقي

وتنصح .  في يد تلك الهيئةةلذا وجب وضع كل اإلمكانيات الالزم. أو فشل تلك السياسة
اليونسكو أن تكون في أعلى هرم السلطة تابعة إما للوزير األول أو رئيس الجمهورية 

ويجب أن تضم أشخاصا ذووا كفاءات نظرا ألهمية األرشيف في حياة الدول وديمومتها 
علمية، فنية وخبرة تمكنهم من رسم سياسة أرشيفية وتجسيد فلسفة القانون على أرض 

  .الواقع بوضع خطة دقيقة لتحقيق األهداف والغايات
  : الوطنيف مركز األرشي-ج

لتي ذات القيمة الوطنية ا) العمر الثالث(      هو الذي تحفظ فيه كل الوثائق التاريخية 
. ترمز إلى سيادة الدولة وذاكرتها، ذات القيمة البحثية والعلمية والقيمة اإلدارية والقانونية

 الشروط 1 اليونسكوتمن هنا جاءت أهمية مكانة األرشيف الوطني؛ وقد أظهرت دراسا
  :التقنية و الفنية التي يجب أن تتوفر فـي البناء ومنها 

ئق سنويا ليكون البناء قادرا على إستعابه لمدة طويلة  األخذ في االعتبار حجم تكاثر الوثا-
إمكانية توسيعه مستقبال أفقيا وعموديا عند الضرورة لذا وجب ترك مساحة  مع في الزمن

التابعة له األرشيف الوطني وكل المقرات مركز تفادي بناء أرض إضافية والحرص على 
  نجراف التربة؛في األماكن المعرضة للفيضانات، الزالزل، الحرائق و ا

 تزويد المركز بكل الوسائل المادية التي تحافظ على الوثائق من الحرائق، القوارض، -
إعداد مخطط النجدة في حالة حدوث  والحشرات، الرطوبة الزائدة، الغبار وأشعة الشمس

إعداد البدائل  وكذا كوارث طبيعية، أو حروب، بحيث يمكن تجنب المساس بالوثائق الهامة
ق الرسمية من ميكرو فيش، ميكرو فيلم نسخ رقمية ووضعها في أماكن أمنة  تحسبا للوثائ

  ألي مكروه؛ 
                                           

على العنوان . 05/02/2006:  زيارة يوم ]على الخط المباش[. شروط البنايات األرشيفية.  اليونسكو- 1
  org.unescoportail.www://http: التالي 
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تجنب تجهيز المركز  و إتباع إجراءات السالمة واألمن للحيلولة دون وقوع الحرائق-
المراقبة  والقيام بستعمال المعادن بدلهإو) طاوالت، كراسي، رفوف(باألدوات الخشبية 
  الكهربائية؛الدورية للمنشآت 

 إجراءات التدريب على استعمال وسائل إطفاء الحرائق ومراقبة تواجد الحشرات، -
  القوارض، الغبار والسير الحسن ألدوات  الرطـوبة، التهوية  والحرارة؛

   جعل الوثائق بعيدة عن المستفيدين لحمايتها من السرقة والضياع؛-
  مخازن بعيدة عن قاعات المطالعة ؛ اإلغالق التام والجيد للمخازن وذلك بجعل ال-
 تزويد المركز بوسائل  معالجة الوثائق وإصالحها وإصدار نسخ ميكرو فيلمية، نسخ -

    أو عن طريق الطابعات؛تعن طريق الناسخا
 قاعات –المخازن :  مركز األرشيف الوطني من عدة أقسام أهمها ألنيتكون ا

 قاعات – مكتبة إن أمكن –ثائق  مخابر معالجة الو– قاعات المطالعة –العمل 
  .  قاعات للعرض-للمحاضرات

   : مراكز الحفظ المؤقت أو مراكز حفظ األرشيف الوسيط- د
لقد فرضت وجودها بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة التضخم الورقي وعجز 

ذه إن وجود ه. اإلدارات المختلفة على االحتفاظ بهذا الكم الهائل من الوثائق التي تنتجها
الحلقة الوسطي بين اإلدارات واألرشيف الوطني لها أهميتها ودورها في الحفاظ على 
الوثائق ومعالجتها معالجة فنية جيدة ووصولها إلى مرحلة األرشفة النهائية في ظروف 

  . تسهل من التكفل بها
إن وجود هذه المراكز كما تنصح به اليونسكو والمجلس الدولي لألرشيف أعطى 

  مسؤوليات جديدة وسلطات  أكبر تمكنهم من متابعة الوثائق عن قرب وهذا ما األرشيفين
ويمكن ذكر . كان يشكو منه أهل االختصاص من قبل، حيث لم تكن لهم الكلمة المسموعة

  :بعض فوائد وجود هذه المراكز في النظام الوطني األرشيفي 
  حيث  والتي تعيق عملها التخفيف على اإلدارات من حيث حجم الوثائق المخزنة لديها-

 تتم المحافظة عليها بطرق علمية وفنية تجعلها بعيدة أينالمراكز هذه توكل الوثائق إلى 
 ها إلي قابلة لالسترجاع بسهولة في أي وقت تحتاجهاجعل كما تعن الضرر و سوء التخزين
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 ألرشيفيةا وتكوين األرصدة ا المحافظة على مصدر ونمو الوثائق طبيعياإلدارات وتفيد في
 وتجنب التكرار والخلط في األرصدة؛

 عملية تقييم الوثائق تكون بين اإلدارات حسب الحاجة وخبرة األرشيفيين الذين لهم -
عند المرحلة النهائية يكون  ودراية بأهمية ونوعية الوثائق التي تصل إلى المرحلة الثالثة

جنب مصلحة األرشيف المركزية تو ةحتاج للتقييم والفرز النهائي قليلت تيعدد الوثائق ال
على اإلقصاء العشوائي  ويمكن هذا النظام من القضاء العمل المضني وضياع الوقت

وضياع جزء من ذاكرة األمة من جهة والوطن من جهة أخرى ويخفف على المصالح 
المختلفة وجود وتراكم الوثائق التي لم تعد الحاجة إليها كبيرة، فهذه المراكز تساهم في 

 كية الوثائق و تسييرها الحسن؛حر

ولهذه المراكز جملة من الشروط وجب توفيرها حتى تؤدي مهمتها على أحسن وجه 
 : مثل

  بناء هذه المراكز خارج المدن و العمران أين األراضي ذات الكلفة المنخفضة-
 يستحسن وجودها في مناطق يقل فيها التلوث الجوى لتستجيب للحفظ الجيد؛ و

رتفاع  مع جعل إون متراصة لربح المكان و تخفيض كلفة التخزين بها الرفوف تك-
 عاب أكبر عدد ممكن من الوثائقيالستوذلك المخازن كبير عكس مراكز األرشيف النهائي 

المناخية المالئمة لحفظ الوثائق مثل الحرارة، الرطوبة، الضوء، في أحسن الظروف 
 ؛التهوية

 األصلية للوثائق الوصول إليها في أسرع وقت  أن تضمن خدمات جيدة تمكن المصالح-
 الوثائق التي لديها، فتحدد ما إذا كان مالمراكز بتقيي والسماح لهذه ممكن عند الحادة إليها

وجودها ظرفيا أو يمكن التخلص منها في هذه المرحلة دون انتظار المرحلة الثالثة 
 . ق و مصلحة األرشيف النهائيفهي تخفف األعباء على اإلدارة صاحبة الوثائ. والنهائية

  :  الموارد البشرية - هـ
فهو العنصر الفعال الذي يرجع إليه تنفيذ  . العنصر البشري هو أساس نجاح أي فكرة

  .و ترجمة األفكار على أرض الواقع
وما لقطاع األرشيف من أهمية ومكانة في حياة الدول والشعوب، فاألرشيفيون يتبوءون 

وقد أكدت .  ألي دولة تريد النجاح والرقياألرشيفية السياسة منزلة خاصة في خارطة
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اليونسكو على ضرورة التكوين الجيد لألرشيفين من جهة، ومن جهة أخرى إعطائهم 
 عملهم وعملية التكفل إلنجاحسلطات هامة وجعلهم في أعلى سلم المسؤوليات اإلدارية 

   .الجيد باألرشيف

  



 

 

  

  

  

  

  لفصـــل الثالــثا
  

  

  "يـف وثورة تكنولوجيا المعلـوماتاألرش"
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  األرشيـف وثورة تكنولوجيا المعلـومات  :الفصل الثالث 

  :   مجتمع المعلومات وتأثيرها على قطاع األرشيف-3-1
 وتميزت كل مرحلة ةبها اإلنسانيت يأتي مجتمع المعلومات بعد مراحل متعددة مر

  ثم تكنولوجيا الزراعة،بخصائص ومميزات، حيث شهدت من قبل تكنولوجيا الصيد
وبعدها تكنولوجيا المعلومات التي رسمت المالمح األولى لمجتمع تكنولوجيا الصناعة 

 المعلومات ومكانتها كأهم مادة أولية على اإلطالق وهو ما على يرتكزالمعلومات الذي 
  المورد وشبكات االتصاليجعل المجتمع الجديد يعتمد في تطوره بصورة أساسية على هذا

والحواسيب، ويتميز بوجود سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من قبل إلى جانب 
ساني إلن الفكري أي تعظيم شأن الفكر والعقل ااإلنتاجاعتماده بصفة أساسية على 

  .رةينظم الخبالصطناعي وتصال والذكاء اإلبالحواسيب واإل
ت العامة والوثائق ن المعلومات التي كانت أساسا متاحة بالمجان من المكتباإ

وهذه النظم . ةسبحمها في النظم النالحكومية أصبحت أكثر تكلفة خصوصا بعد اختزا
أي سلعة تباع مملوكة في معظمها للقطاع الخاص ويتم التعامل معها على أساس تجاري 

  . الربحتحقيق من أجل وتشترى 
 القومي في مجتمع المعلومات يشكل قطاع المعلومات المصدر األساسي للدخل

ن قطاع المعلومات ينتج حوالي نصف إوالعمل والتحول البنائي ففي الواليات المتحدة ف
أن حوالي "الدخل القومي وفرص العمل، وتظهر اقتصاديات الدول المتقدمة في أوروبا 

  . 1"نبثق من أنشطة المعلومات في منتصف السبعينات إ بالمائة من دخلها القومي قد40
بد من إدماج البنية األساسية للمعلومات ضمن االستراتيجيات من هذا المنطلق ال

بصورة تتضمن معها ضرورة وصول خدمات المعلومات لكافة المناطق للدولة التنموية 
الريفية والنائية واستخدام الحواسيب في المدارس والجامعات على جميع المستويات، 

مة تنافسية تنظيمية وتحقيق التقدم  العامة ووجود اتصاالت ذات ساإلنترنتوانتشار مراكز 
وإعادة هيكلة  تاجيةإلنواظمة اإلدارية ألني مع تحديث ااتالمؤسسوباإلصالح اإلداري 

 المؤسسات التابعة إليها وتنمية الموارد ثقطاع االتصاالت وربطه بالمعلومات وتحدي

                                           
  .المرجع السابق.  مساهموا ويكيبديا-  1
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ورة نقل وبالنسبة للدول النامية فالدخول إلى مجتمع المعلومات يتطلب ضر. البشرية
جل أمن ) فوقيةالتحتية وال(ساسية األ الهياكلوتوطين التقنيات المعلوماتية وبالتالي توفير 

 الحاجز اللغوي في تقنيات ياالستثمار لتنمية صناعة االتصاالت والمعلومات وتخط
 وطني للمعلومات وتحديد أهدافه وحصر نظامالمعلومات واالتصاالت مع إعداد 

ة وتحديد المهام والواجبات واألدوار المؤدية لتحقيق األهداف وذلك المؤسسات ذات العالق
لتزام بالتنفيذ والبدء في التنفيذ والتطبيق والمتابعة إلبمراحل لفي إطار وضع جدول زمني 

والتقييم والتعديل حسب المعطيات وتطورات عصر المعلومات، وكل ذلك يكون بإشراف 
  .بالدولة عليا ورعاية جهة رسمية 

م كل هذه المتغيرات والتحديات والمخاوف التي تثيرها هذه المرحلة، ارتأت أما
المجموعة الدولية تخصيص الندوة األولى حول مجتمع المعلومات التي انعقدت في 

  لإلحاطة بهذا الموضوع 2 بتونس2005  والندوة الثانية في نوفمبر 1م2003سويسرا سنة 
 تنجر عن هذا التحول السريع المؤثر على من كل جوانبه وتفادي المشاكل التي سوف

.  من طرف عصبة من الدول والمعلوماتاإلنترنتالبشرية جمعاء والخوف من احتكار 
 وعالم يفتقر اوالذي قد يؤدي إلى ظهور عالمين جديدين عالم يمثلك المعلومات والتكنولوجي

 %80(ة الجانب واللغة الفجوة المعلوماتية وسيطرة ثقافة أحاديبوهذا ما أصطلح عليه  .لها
  . أو ما يعرف باألمركة 3)جليزيةإلنا باللغة اإلنترنتمما ينشر على 

  : مجتمع المعلومات، معايير ومميزاتمفهوم -3-1-1

مجتمع يستطيع كل ": يرى األستاذ محمد فتحي عبد الهادي أن مجتمع المعلومات هو
تخدامها وتقاسمها بحيث يمكن  واسإليهافرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ 

المستدامة    في النهوض بتنميتهمإمكاناتهم والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل األفراد

                                           
 02/02/2006: زيارة يوم   ]لى الخط المباشرع[. 2003 الندوة األولى لمجتمع المعلومات، سويسرا، - 1

 .http://www.infocom.tu.index.php?id=387  على العنوان 

          03/02/2006: زيارة يوم   ]على الخط المباشر[ 2005  الندوة الثانية لمجتمع المعلومات، تونس، - 2
http://www.int/wsis/docs2/tunis/off/7_sr.doc. 

 10 :، ص 2003جامعة منتوري، :  قسنطينة. المكتبات في مجتمع المعلومات. اللطيف صوفي، عبد - 3
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على   المجتمع الذي يعتمد اعتمادا أساسيا"  ويضيف أيضا 1".موفي تحسين نوعية حياته
القومي  وكخدمة وكمصدر للدخل إستراتيجيةالمعلومات الوفيرة كمورد استثماري وكسلعة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إمكانيات مستغال في ذلك كافة   وكمجال للقوى العاملة
 والثقافية االقتصاديةالمعلومات بشكل واضح في أوجه الحياة  وبما يبين استخدام المتطورة،

واالجتماعية والسياسية بغرض تحقيق التنمية المستمرة وتحسين نوعية الحياة للمجتمع 
شطة، والتدابير، ألنجميع ا"ومن جهة أخرى فإن مجتمع المعلومات هو . 2"ادفرولأل

والممارسات المرتبطة بالمعلومات، إنتاجا، ونشرا، وتنظيما، واستثمارا، ويشمل إنتاج 
المعلومات، أنشطة البحث والجهود اإلبداعية والتأليف الموجه لخدمة األهداف التعليمية 

 من الباحثين مجتمع المعلومات كوسط اجتماعي أفضل كما أعتبر العديد. والتثقيفية
وهو مجرد مجتمع رأسمالي، تعتبر المعلومات فيه سلعة أكثر منها موردا " للمعلومات

التركيز على العمليات التي تعالج فيها المعلومات، ": يقوم مجتمع المعلومات على  .3"عاما
ستثمارها بحيث تولد المعرفة، معرفة والمادة الخام األساسية به هي المعلومة، التي يتم ا

وهذا عكس المواد األساسية في المجتمعات األخرى، حيث تنضب بسبب . جديدة
االستهالك، أما في مجتمع المعلومات فالمعلومات تولد معلومات، مما يجعل مصادر 

  4"المجتمع المعلوماتي متجددة وال تنضب

  :معايير مجتمع المعلومات -

 :كن من خاللها قياس مجتمع المعلومات  عدة معايير يمهناك

 :معيار تكنولوجي

 ويحدث عالمجتمعندما تصبح تكنولوجيا المعلومات مصدر القوة األساسية في 
 من خالل خلق انتشار واسع لتطبيقات المعلومات في المكاتب والمصانع والتعليم والمنزل

   . خاصةونشر المعلومات عبر الشبكات المختلفة وشبكات اإلنترنت بصفة

                                           
 11/09/2007زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [ المعلومات مجتمع قياسات. محمد فتحي عبد الهادي. د -  1

   pps.026423UNPAN/AAPAM/documents/public/groups/intradoc/org.un.1unpan://http: على العنوان التالي 
.المرجع نفسه. محمد فتحي عبد الهادي. د -  2  
  .المرجع السابق. مساهموا ويكيبيديا - 3
  .المرجع السابق.  مساهموا ويكيبيديا- 4
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   :معيار اجتماعي

 الوعيعندما يتأكد دور المعلومات كوسيلة لالرتقاء بمستوى المعيشة وينتشر 
 حيث يصبح الحصول على المعلومات وإستغاللها من جميع شرائح المجتمع بالمعلومات

  .أمرا عاديا وفي متناول الجميع

   :معيار اقتصادي 

فة وكمصدر لخلق مصدر للقيمة المضاعندما تبرز المعلومات كمورد اقتصادي وك
والجامعات ومراكز البحث العلمية هي مصدرها األساسي من خالل . ةفرص جديدة للعمال

 .تحقيق السبق العلمي والتكنولوجي الذي يمكن من تطوير المجتمع

   :معيار سياسي

ذات مصداقية وفي شفافية والمتصلة بالدوائر لمعلومات الوصول لعندما تؤدي حرية 
كبر من قبل أإلى تطوير وبلورة العملية السياسية وذلك من خالل مشاركة الحكومية 

 .من العملية السياسية المواطنين ألنهم المعنيون بالدرجة األولى

 :معيار ثقافي

عندما يحدث اعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات كاحترام حقوق الملكية الفكرية 
مانة ألواوحرية الصحافة عالمي إلالصدق اوالحرص على حرمة البيانات الشخصية و

 وهذه مجتمعة تتطلب وجود جهات مختصة تقف على تحقيقها داخل المجتمع من .العلمية
  .أجل الفوائد المرجوة منها

  :  مميزات ومقومات مجتمع المعلومات-

   المعرفي والمعلوماتي؛فجارإلنا -
  ت البحث، االقتصاد والمعرفة؛ زيادة أهمية المعلومات كونها المحرك األساسي لمجاال-
   بروز اقتصاد المعلومات صناعة وتسويقا؛-
 من اليد العاملة في قطاع المعلومات بالدول الرائدة مثل الواليات 10/71 اشتغال -

  المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية وبعض دول اإلتحاد األوروبي؛ 
  ومات المختلفة بشكل كبير وسريع؛ وتوزيع المعلتاجإلن تكنولوجيا المعلومات وتيسيرها -

                                           
 25: ، ص بقالساالمرجع .  صوفي، عبد اللطيف- 1
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طبع، نشر   ظهور المعلومات الرقمية الذي غير مفهوم إنتاج المعلومات من تأليف،-
  .تسويقو

  . و الفكريةةو حطم الحواجز المكانية والرقابة اإليديولوجي
يقوم مجتمع المعلومات أساسا على تكنولوجيا المعلومات وما أنتجه من كم هائل من 

 ري جميع الميادين و كان لظهور الحاسوب بعد الحرب العالمية الثانية الدوالمعلومات ف
األكبر واألهم في هذه الثورة التي نعيشها اليوم والتي قوامها المعلومات تأليفا، إنتاجا 

فالجامعات ومراكز .  المعلومات أصبحت صناعة لها قواعدها ومتطلباتهاألن. واستهالكا
 للمعلومات والمستهلكة لها كذلك من أجل بعث قاطرة التطور األبحاث هي المنتجة األولى

  .  إلى األماميوالرق
 مختلف قطاعات االقتصاد اليوم تقوم على التنافس والسباق نحو األفضل عبر ألن و-
كتشافات العلمية والتكنولوجيا فهي مجبرة عبر اليقظة المعلوماتية على دفع مبالغ كبيرة اإل

 من السبق التكنولوجي لإلستفادة في الجامعات ومراكز البحوث للباحثين الذين يعملون
كما تقوم بدعم الجامعات التي أصبحت . والبقاء في الريادة بالوصل إلى المعلومات الجديدة

وهناك تسابق محموم . تقاس وترتب عالميا حسب األبحاث العلمية المنجزة فيها سنويا
  .للتقاعد مع الباحثين المنتجين

ركة أخرى للمعلومات هي كيفية تقديم المنتوج الصناعي؛ الزراعي،  وهناك مع-
. التكنولوجي والخدماتي للزبون في أحسن صورة لالستحواذ على أكبر قسط من السوق

وفي هذا الصدد الكل يريد أن يعرف طريقة تفكير وتخطيط المنافس لوضع خطة منافسة 
لمجال تحولت الشبكة العنكبوتية في وفي هذا ا. ناجعة، تجعله ال يفقد مكانته في السوق

بضع سنين إلى ساحة معركة تجارية إلكترونية ومثال ذلك العرض الذي تقدم به العمالق 
  . مليار دوالر45 إذ بلغ المبلغ Yahooميكروسوفت إلحتواء ياهو 

  :و تتمثل مقومات مجتمع المعلومات في ما يلي 
  بشقيه المادي و البرمجي؛ : اإلعالم اآللي -1
 والفاكس؛ األقمار يالهاتف، الهاتف النقال، الالسلك: ئل االتصال واإلعالموسا -2

 الصناعية، األلياف البصرية، تلفزيون مباشر؛ متخصص وعام؛
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 وهو تزاوج تكنولوجيا اإلعالم اآللي واإلتصال الذي سمح للمعلومات :اإلنترنت -3
بسرعة بدون قيد ودون من قارة إلى قارة ) التأليف، النشر والتسويق(بالتنقل على الخط 

 .إنقطاع على مدار اليوم والسنة

صناعة وتسويق المعلومات التي تأتي من الجامعات ومراكز البحث : المعلومات -4
 العلمي

 المعلومات إلى الجامعات ومراكز البحث تاجإلنيعود القسم األكبر :  المعلوماتامنتجو -5
 .العلمي دون نسيان التأليف األدبي والفني

مثلما كانت هي المنتج األكبر للمعلومات فإن الجامعات : معلومات الامستهلكو -6
كما تقوم . ومراكز المعلومات هي المستهلك األول لها لدفع عجلة البحوث واإلكتشافات

الشركات الكبرى بشراء حقوق المكتشفات العلمية والتكنولوجية خاصة في ميدان 
 .تكنولوجيا المعلومات والبيولوجيا

  :دخول مجتمع المعلومات متطلبات -3-1-2

تبني سياسة وطنية عدة مراحل تكون ضمن إن دخول مجتمع المعلومات يمر عبر 
  :للمعلومات تؤسس له وتأخذ على عاتقها ما يلي

    إدخال اإلعالم اآللي إلى جميع نواحي الحياة اليومية، االقتصادية، التعليمية والخدماتية؛ -
  مات المحلية منها والوطنية؛  ربط البالد بعدد من شبكات المعلو-
  ؛ ) الالسلكياإلنترنت( للوصول للمناطق المعزولة اإلنترنت إستغالل شبكة -
  ؛اإلنترنت محاربة األمية، األمية المعلوماتية وأمية -
 تشجيع عملية البحث، التأليف، النشر والوصول إلى المعلومات لجميع شرائح المجتمع -

   ننسى ترجمة كل ما هو مفيد من التراث البشري؛ بينهم دون أنةلتحقيق المساوا
 وضع خطة وطنية لليقظة المعلوماتية والتكنولوجية توكل إلى هيئة مركزية تتولى -

  تنفيذها والسهر على تحقيق أهدافها؛
من البيت  اإلنترنت تشجيع وتيسير الحصول على جهاز حاسوب وكذا االرتباط  ب-

  ؛واألماكن العامة
 لجميع قطاعات الحياة االقتصادية، التربوية، اإلنترنتالتواجد على  ضرورة وحتمية -

  البحثية والدوائر الرسمية؛  
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   السعي لتحقيق مبدأ الحكومة اإللكترونية وديمقراطية المعلومات؛-
تحتويه من المعلومات   مال تشجيع المكتبات، مراكز المعلومات، األرشيف على إيصا-

   بإنشاء الشبكات؛ألكبر عدد من المواطنين وذلك
  ستفادة من تجارب اآلخرين؛ التعاون اإلقليمي والعالمي وتبادل الخبرات واإل-
مؤهالتهم  التكفل بالعاملين في قطاع المعلومات وتحسين أوضاعهم المهنية، االجتماعية و-

  ؛العلمية
  ستثمار في وسائل االتصال المختلفة وفك العزلة عن المناطق النائية؛ اإل-
  وق االتصاالت للمنافسة الحرة؛فتح س -
  . ضمان الحرية الفكرية، الصحافية والسياسية لألفراد والجماعات-
  :  تأثير مجتمع المعلومات على قطاع األرشيف-3-1-3

 قرن من الزمن ميزه نلقد عاش األرشيف على مكتسبات الثورة الفرنسية ألكثر م
  :ياالستقرار و النمطية في العمل أي االهتمام بما يل

هتمام بأرشيف العمر الثالث أي النهائي اإلاظ على وحدة الرصيد ومبدأ النشأة مع  الحف-1
عدم التكيف مع حاجيات المستفيدين بمسار الوثائق منذ نشأته مما أدى إلى دون اإلهتمام 

ونقص المقدمة للمستفيدين ضعف الخدمات  واألرشيفيةالمتزايدة والمتنوعة من المعلومات 
لكن بعد الحرب العلمية الثانية، بدأت األمور تتغير تدريجيا إلى  .ث الناجعةأدوات البح

 حيث ظهرت نظرية األعمار الثالث لألرشيف التسارع الذي حصل في العقدين الماضيين
مصالح الحفظ المؤقت يف الوسيط أي أرشيف العمر الثاني حيث وجدت االهتمام باألرشو

ثائق ومسير الوثائق هور مهنة مسير الويد وصاحبه ظ النهائي كأمر جدفأو ما قبل األرشي
ظمة نكما أن التطور التكنولوجي الحاصل بعد الحرب العالمية الثانية أوجد األ. اإللكترونية

تنوع  األشياء التي أسهمت في شيف اإللكترونياألرالمحسبة لتسيير األرشيف وبزوغ 
القطاع اإلقتصادي (مية مصادر األرشيف بعدما كانت محصورة في اإلدارات الرس

كل هذه األمور مجتمعة، جعلت األرشيف يتغير مقتديا بالمكتبات ومراكز  ).والخدماتي
  . المعلومات األخرى التي سبقته في تبني تكنولوجيا المعلومات

منها وقد أثرت تكنولوجيا المعلومات على قطاع األرشيف في عدة جوانب إيجابية 
، ترتيب، ترقيم، تخزين واسترجاع كما عمال الفنية من وصفاألأتمتة األعمال اإلدارية و
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الخدمات عن بعد للمراكز الوثائق الناذرة والمهددة بالتلف وتوفير رقمنة مكنت من 
أدوات البحث الجديدة التي تسهل الوصول  التي كانت تعاني من العزلة مع خلق األرشيفية
وسائط التخزين كما كان ل. ن وجهعة واإلستفادة منها على أحس بسراألرشيفيةللوثائق 

إسترجاع اإللكترونية وعلى رأسها األقراص الضوئية وقدراتها التخزينية الفائقة وسهولة 
 منالشبكات لقد مكنت . المعلومات المخزنة عليها فائدة كبرى على عمل مصالح األرشيف

ديم ما يحتاجه تتبع الوثائق منذ نشأتها حتى أرشفتها النهائية من جهة ومن جهة أخرى تق
  .المستفيدون من معلومات عن بعد

  :  المعلومات وتأثيرها على قطاع األرشيفا تكنولوجي-3-2

قطاع األرشيف من التغييرات التي أحدثتها على لم تثتثني تكنولوجيا المعلومات 
 .جميع الميادين

   : المعلوماتامفهوم تكنولوجيتطور  -3-2-1

)IT(  اختصاراوتكتب
 ونواحيها بالتقنيةاختصاص واسع يهتم جليزية باللغة اإلن 1

فإذا تكنولوجيا .  الكبيرةالمؤسسات، خاصة في بمعالجة وإدارة المعلوماتالمتعلقة 
 لتحويل وتخزين وحماية برمجيات الحاسوب واإللكترونية الحواسبتعامل مع تالمعلومات 

 أخصائيولهذا السبب، يدعى غالبا  . واستعادة المعلوماتنقلومعالجة المعلومات وأيضا 
هتم بتقنيات التشبيك القسم الذي ي.  المعلوماتاتكنولوجي بأخصائيالحواسيب والحوسبة 

                                                                                          .والبرمجيات في شركة معينة يدعى قسم تقنية المعلومات
ما نشاهده اليوم من تكنولوجيا المعلومات، هو نتيجة تطورات حصلت على مدى 

  : ويمكن إختصار بعض المحطات فيمايليأربعة آالف سنة قبل الميالد
  : إختراع الكتابة ووسائط حفظ المعلومات-

كان لهذا االكتشاف الدور البارز في تسجيل التجارب البشرية األولى ونقلها لمن 
  :خلفهم على وسائط منها 

 األلواح الطينية المكوية في حضارة واد الرافدين وكان لها الفضل في حفظ أول -
  لبشرية؛األرشيفات ا

   األلواح الخشبية في الصين والتي استعملت أيضا في اليونان وروما؛-
                                           

1 - IT : Information Technology 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84_%28%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%29&action=edit&redlink=1
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  .  أوراق البردي في الحضارة الفرعونية لمصر-
  :  إختراع الورق–

لقد كان للعرب الفضل في تصنيع الورق بعد إختراعه من طرف الصينيين وظل 
القديم والذي كان من  العرب الذين قاموا بنشره عبر العالم مجيءمحصورا عندهم حتى 

نتائجه ظهور الكتاب المخطوط، توحيد وسائط حفظ المعلومات ألكثر من ألف سنة، نشر 
المعارف والعلوم لبقية مناطق العالم ومنها جنوب أوربا كإسبانيا وإيطاليا اللتان كانتا 
منطلق النهضة األوروبية في القرن الخامس عشر، تربع اللغة العربية على عرش 

  .ة والعلم فكان كل من يريد التعلم عليه بإتقان اللغة العربيةالمعرف
  :  إختراع الطباعة-

كان الختراع الطباعة في القرن السادس عشر من طرف األلماني غوتنبرغ األثر 
. الظاهر في تسارع ونمو حركة التأليف و انتشار األفكار والعلوم والمعارف المختلفة

ناعي، عصر الديمقراطية في أوروبا ومنه تفوق حيث ظهر عصر التنوير، العصر الص
  .أوروبا على العالم لمدة ثالثة قرون

  : إختراع التصوير الفوتوغرافي-
في القرن التاسع عشر، وكان من تطبيقاته الميكروفيش والميكرو فيلم اللذان يعتبران 

طريقة  أولى التطبيقات الالورقية الحديثة التي سمحت باختصار الحيز المكاني وأعطت 
وكان غالء تلك التكنولوجيا وصعوبتها في .  وإسترجاعهااألرشيفيةجديدة لحفظ المعلومات 

ولم يرجع لها ) فرنسا وإنجلترا(ذلك الوقت جعلها تبقي تجربة محدودة في الزمان والمكان 
.  الميكرو فيلم أقل ثمنا وتعقيدا ة الحرب العالمية الثانية بعد أن أصبحت تكنولوجيدإال بع

وأيضا ما خلفته الحرب العالمية الثانية من دمار لمراكز األرشيف جراء القصف الجوي 
  .وضياع جزء من الذاكرة البشرية

  : االتصال وسائل اختراع -
السينما في نهاية القرن التاسع عشر الدور األكبر في تنقل الهاتف وكان لظهور 

كما كان . عوائق الجغرافيةالمعلومات بسرعة بين البشر والتغلب على المسافات وال
الفضل في وصول الناس إلي نفس ) الراديو والتلفزيون(تصال الجماهيري إلدوات األ

عكس ما كان عليه الناس على مدى . المعلومات وفي نفس الوقت ومن دن تنقل لمصدرها
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آالف السنين حيث كان يذهبون لمصدر المعلومات لمعرفة ما يجري ويتجسد ذلك في 
 هو الذي يذهب للمكتبات وهذا حتى وقت قريب ولكن العكس سانإلنايث كان المكتبات ح

  .اليوم هو الحاصل مع ما توفره المكتبات اإلفتراضية
  :  إختراع اإلعالم اآللي-

كان لظهور اإلعالم اآللي بعد الحرب العالمية الثانية الدور األكبر في القفزة النوعية 
والتي تبعثه لإلمام بخطوات عمالقة لم يسبق لها مثيل المميزة لعصرنا اليوم والمؤثرة فيه 

ذلك رغم بداياته الصعبة والمتعثرة .  كيف يدون معلوماته ويحفظهاسانإلنامنذ أن عرف 
حيث كان يعاني من ضخامته، استهالكه المفرط للطاقة الكهربائية، بطء أدائه، تعطالته 

لكن . اهرين على تشغيله نتيجة تعقيداتهالكثيرة باإلضافة إلى العدد الكبير من الفنيين الس
سرعان ما تغيرت هذه الصورة وانقلبت رأسا على عقب حيث شهدت أجياله المتتالية 
تحسينات جعلت منه األداة التي نعرفها اليوم واألداة الشعبية األكثر تداوال لبساطتها وتعدد 

  .مجاالت إستخداماتها
  : اإلنترنت إختراع -

االتصال والذي جعل وتكنولوجيا تكنولوجيا اإلعالم اآللي لالمثالي تزاوج ال هو
تنتقل من مكان آلخر بسرعة وكمية لم ) نص، صورة، صوت وفيديو(المعلومات المختلفة 

حتى في موضوع .  والتحكم فيهامما جعل من الصعب اإللمام بهامن قبل يسبق لها مثيل 
ة، الدينية يل الرقابات اإليديولوجواحد ولمختص في ميدانه كما حطم الحواجز الطبيعية وك

فهو األداة التي أصبحت تختصر .  واآلليةيةآلناوالسياسية وحتى اللغوية ببروز الترجمة 
  ...العالم بكل ما يعج فيها من نشاط من الناحية العلمية، الثقافية، اإلقتصادية

 في الستينات من القرن ARPAفمن مشروع سري للوكالة العسكرية األمريكية 
 (ARPANET)الماضي ثم إنشطاره إلى قسمين في السبعينات حيث أوكل قسم للجامعات 

فقد ساهم في سرعة تنقل البحوث بين الجامعات ومراكز . (MELNET)وقسم للعسكريين 
فال عجب أن تكون هي الدولة الرائدة علميا . األميركيةالبحوث العلمية بالواليات المتحدة 

نينات فتح القسم الخاص بالجامعات إلى القطاع التجاري حيث في الثما. آلناوتكنولوجيا 
على أن النجاح األكبر واألهم جاء من . إنفجر وتعدى الحدود األمريكية إلى العالمية

        من طرف الدنماركي تيم برنرس لي)WWW(إكتشاف الشبكة العالمية العنكبوتية 
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Tim berners leeة النووية  في المركز األوروبي ألبحاث الطاق(CERN) بسويسرا في 
  . 1994منتصف التسعينات 

 تسمح بتنقل النصوص فقط لضعف سرعة التدفق اإلنترنتففي البداية كانت شبكة 
لكن مع زيادة طاقة وسرعة أداء الحاسبات كذا تطور قنوات نقل المعلومات من السلك 

سمح كل .  الصناعيةالنحاسي، سلك الهاتف وصوال لأللياف الضوئية دون نسيان األقمار
ذلك تدريجيا بتنقل الرسومات، الصور والصور الملونة، لقطات الفيديو و حاليا النقل 

  . نيوالتلفزي
  : تأثير تكنولوجيا المعلومات على قطاع األرشيف-3-2-2

لم يستثني انفجار المعلومات والتضخم الورقي الذي مس المكتبات ومراكز 
ي بعد الحرب العالمية زايد النشاط اإلداري والخدماتالمعلومات قطاع األرشيف نتيجة ت

جراء النمو الديموغرافي، ال مركزية التسيير، حاجة الناس المتزايدة للوثائق الثانية 
لذا تجد مراكز األرشيف نفسها أمام تأثيرات جديدة تفرضها . اإلدارية في حياتهم اليومية

  : يلي تكنولوجيا المعلومات يمكن تلخيصها فيما
  : الورقيفجارإلنا تأثير -

 مرحلة الفرز النهائي والتي تفرض مجهودا ىالكم الهائل من الوثائق التي تصل إل
 وقت ممكن وهذا يفرض عددا كبيرا من أسرع يكبيرا للفرز والتقييم والمعالجة الفنية ف

 األرشيفين ذوي الكفاءات العلمية والفنية العالية للقيام بهذه األعمال على أحسن وجه
ومنه ضرورة تتبع الوثائق منذ نشأتها حتى مرحلة األرشفة النهائية وهذا . وإنجاحها

  .صعب التحقيق بالنظم الكالسيكية
  :تأثير المعالجة اآللية -

أمام  المعالجة الفنية لعدد من الوثائق في تزايد مستمر، في آجال قصيرة وبطريقة 
 إدخال استوجبستفيدين عند الطلب، لذا فنية جيدة للمحافظة عليها، تخزينها وإتاحتها للم

المعالجة اآللية في مراكز األرشيف وهذا يتطلب إستثمارات مالية، تكوين العاملين في 
 تكنولوجية المعلومات دون نسيان تغيير طريقة التفكير والعمل لدى استعمالالقطاع على 
  .األرشيفيةالمؤسسات 
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  : تأثير وسائط التخزين الحديثة-

 وتنوع الوسائط اإللكترونية للتخزين وجب تحديد بدقة نوع الوسائط التي أمام كثرة
سوف تستخدم أمام ظاهرة التقادم السريع لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وذلك بمعرفة 

  .خصوصياتها، كيفية حفظها ألكبر وقت ممكن

  :تأثير الخدمات -
المستفيدين وظهور ، تنوع مواضيعها، تنوع األرشيفيةبتزايد الطلب على الوثائق 

الخدمات عن بعد باإلضافة إلى ضرورة سرعة توفيرها بنوعية ودفة للمستفيدين في 
  . تظارنإلعصر يتسم بالسرعة وعدم ا

  :  اإلعالم اآللي وتأثيره على ميدان األرشيف-3-3

 بعد الحرب العالمية الثانية على البشرية جمعاء في طريقة اآلليلقد أثر اإلعالم 
.  ترفيهها وحتى في طريقةيرها وتنظيم حياتها في البيت، العمل ، الجامعة ؛ عيشها، تفك

 ىإلاآللة الحاسبة وفقد أدخلت اآللة الراقنة .  فهو األداة التي أصبحت الغنى عنها
  :بـ ويقوم اإلعالم اآللي . وتنذر بإختفاء أشياء أخرى... المتحف،  وغيرها من األشياء 

  ؛)العمليات الحسابية والفيزيائية(التقنية  إجراء األعمال العلمية و-
   إجراء األعمال اإلدارية والمالية؛-
   وسيلة تدريس وتعلم؛-
   وسيلة ترفيه؛-
  .)اإلنترنتالشبكات و( وسيلة إتصال -
   :بياسو الح وأنواع مفهوم-3-3-1

عدد أنواع تت. -البرامج- وفقا لمجموعة من التعليمات البيانات تتعامل مع تآال يه
أوائل الحواسيب اإللكترونية كانت في حجم . الحواسيب من حيث طريقة عملها وحجمها

 الحواسيب الشخصيةغرفة كبيرة وتستهلك طاقة مماثلة لما يستهلكه بضعة مئات من 
.  تأخذ طاقتها من بطارية الساعةساعة يدمن الممكن اليوم صنع حواسيب داخل . اليوم

 على أنهما -الحاسوب المحمولونظيره المتنقل؛ -مجتمع إلى الحاسوب الشخصي ينظر ال
على . ؛ فهما ما يفكر به معظم الناس عند الحديث عن الحاسوبعصر المعلوماترمزي 

الحواسيب . الحواسيب المضمنةالرغم من هذا فأكثر أشكال الحاسوب استخداما اليوم هي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%86%D8%A9
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المضمنة حي أجهزة صغيرة وبسيطة تستخدم عادة للتحكم في أجهزة أخرى، فعلى سبيل 
وآالت التصوير ، اآلليون، والطائرات المقاتلةالمثال يمكنك أن تجدها في آالت تتراوح من 

   ولعب األطفالالرقمية
  :يمكن تقسيم الحواسيب إلى : أنواع الحواسيب-
 :حواسيب اإلطار الرئيسي •

وهي الحواسيب ذات السعات التخزينية الضخمة والكفاءة العالية في المعالجة والتي 
 والشركات الكبرى، حيث يتم الجامعات الكبيرة كالدوائر الحكومية وتستخدم في المنشآت

  . نهايات طرفيةربط الجهاز الرئيسي بمجموعة من األجهزة الفرعية تسمى 
 :حواسيب شخصية •

ويستعمل مصطلح الحاسوب . وهي الحواسيب التي نراها في المنازل والمكاتب
  . لحواسيب الشخصيةابشكل عام في اإلشارة إلى 

 :ةحواسيب كفي •

ي أجهزة صغيرة ال يتجاوز حجمها كف اليد، تستخدم في إجراء بعض المهام وه
الحاسوبية البسيطة كحفظ البيانات الضرورية والمواعيد، وقد توسع استخدامها مؤخراً 
حتى أصبحت تضاهي باستخداماتها الحواسيب األخرى، حيث تستخدم بعضها في الدخول 

  .  أو االستدالل في الطرق من خالل أنظمة اإلبحاراإلنترنتإلى 
  : تأثير اإلعالم اآللي على ميدان األرشيف-3-3-2

حيث فتح دخل اإلعالم اآللي لقطاع األرشيف كباقي القطاعات األخرى للمعلومات  
دة أمامه جعلته في مستوى المكتبات ومراكز المعلومات من حيث نجاعة األداء آفاقا جدي

وقد أثر اإلعالم . والخدمات المقدمة للمستفيدين وذلك بفضل التطبيقات العديدة التي أتاحها
   :اآللي على القطاع األرشيف من عدة نواحي أهمها

  : أتمتة الجانب اإلداري-

تسيير المالي، إصدار الوثائق المختلفة، تتبع وذلك بتسيير الموارد البشرية، ال
  .المراسالت من بريد صادر ووارد وذلك عن طريق حزمة أوفيس المحترفة

  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%83%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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  :  أتمتة الجانب الفني-

الذي جاء من اإلستفادة من البرمجيات التي طورت وطوعت من النسخ التي 
 Microسي دي أس استعملت في ميدان المكتبات ومراكز المعلومات مثل مايكرو إيزيس 

Isis/CDS لليونسكو و يو أس أي مارك أ م سي USA Marc AMCمجية أكسس ر وكذلك ب
 .الموجودة مع حزمة أوفيس

  : األرشيف اإللكتروني-
الذي جاء من النشر اإللكتروني للوثائق الرسمية بعد الحرب العالمية الثانية، خلق 

، تخزين واسترجاع مع ضرورة إتباع  من إنتاج، تسييراألرشيفيةمفهوما جديدا للوثائق 
 والمحتوى إتباع تقنيات اللغة Dublin Coreمعايير الوصف الخارجي مثل معيار دوبلين كور

  . الوثائقية من مكانز، كشافات وقوائم لكلمات مفتاحية وإقامة قواعد بيانات
  :  األرشيفية خصائص البرمجيات -3-3-3

 ؛األرشيفية  متكاملة تؤدي شتى الوظائف-

   االستعمال إذ تعمل كلها في بيئة الوندوز؛ ةسهلة وبسيط -
 تطويعها وتحيينها أصبح أمرا سهال كما تطرأ عليها تحسينات مستمرة؛  -

 انخفاض أسعارها وزيادة قدرتها الوظائفية؛  -

  تفاعلية جذابة للعمل؛ةتخلق بيئ -

 .توجد بعدة لغات منها العربية -

   :شيفاألتمتة وتأثيرها على ميدان األر -3-4
   :األتمتةوأنواع نظم  مفهوم –3-4-1

 إلغاء كلياً أو جزئياً في تنفيذ مهمات سانإلنا هي إلغاء تدخل Automatisationاألتمتة 
صناعية أو منزلية أو إدارية أو علمية، من أكثرها بساطة، تنظيم درجة الحرارة في فرن 

 كالتحكم بوساطة الحاسوب في داًي أكثرها تعقإلى ، في درجة البرودة للثالجةأو التحكم 
ولقد استعملت كلمة األتمتة منذ . ية أو كاإلدارة المؤتمتة لمؤسسة مصرفيةئوحدة كيميا

 سانإلنامنتصف الثالثينات من القرن العشرين للتعبير عن جميع العمليات التي استطاع 
  واتسع استعمالها. تسخير آالت ميكانيكية للقيام بها بدالً عنه
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 التي يتطلب إنجازها استعمال نظريات وطرائق تاجإلنابر عن جميع عمليات حتى غدت تع
  1. تدخالً مباشراًسانإلناتحكمية متطورة بال تدخل 

  ؛جازإلنا دقة العمل وسرعة -1
   التقليل من حوادث العمل؛-2
  ؛ تاجيةإلنا رفع حجم -3
   المنتجات؛ ة التحسين المستمر لجود-4
  اعية، الفالحية والخدماتية؛ هبوط أسعار المنتجات الصن-5
  ؛ تاجإلنا توحيد أنماط التفكير، العمل و طرق -6
فال يخلو ميدان للنشاط البشري من التخطيط .  التفكير و التخطيط بشكل منهجي وفعال-7

  . عن طريق اإلعالم اآللي
  :ظم نظامين ت و :المؤتمتة أنواع النظم -
  :  نظام بسيط-

ات، وسائط تخزين واحقه من شاشة عرض، طابعيتكون من جهاز حاسوب واحد ول
  .األرشيفيةخارجية، مرقمنات ومجموعة من البرمجيات منها برمجية ألتمتة الوظائف 

   : نظام متكامل-
ب أو طرفيات موزعة على األقسام يمخدم اإلدارة، حواس: ويتكون من شبكة تظم 

ية، الطابعات، والمصالح، األقراص الضوئية موضوعة داخل ناخب األقراص الضوئ
 ومجموعة من البرمجيات منها برمجية ألتمتة الوظائف الماسحات الضوئية والناسخات

  ..األرشيفية
  :  تأثير األتمتة على األرشيف-3-4-2

 برمجيات التسيير الفني الخاصة  بميدان األرشيف من تطويع، تعديل جاءت
ث تم تعديلها لتستجيب ومواءمة البرمجيات الخاصة بالمكتبات ومراكز المعلومات حي

 التي جاءت من معيار مارك US marc AMCبرمجيات : لخصوصيات األرشيف مثل
 لليونسكو اللتان تم تبنيهما على winisisالتي جاءت من برمجية  isis/CDS  Microاألمريكي و

                                           
  : العنوان التالي على .03/01/2008 زيارة يوم. ]على الخط المباشر[.  األتمتة.فيصل العباس، أكرم شقرة - 1

 www.reefnet.gov.syhttp:// 



 األرشيف وثورة تكنولوجيا المعلومات: الفصل الثالث 

54 

كما يمكن .  الوطنية األرشيفومراكز ،األرشيفية جمعياتالالمستوى العالمي من مختلف 
" ميكروسوفت" للشركة العالمية المتخصصة في البرمجيات Accessلهما برمجية إضافة 

وهي تمتاز ببساطة . جليزيةإلناالتي تسمح بإنشاء قواعد بيانات باللغة العربية، الفرنسية، 
االستعمال إذ ال تحتاج لمختص في برمجة اإلعالم اآللي وتتكيف مع حاجيات المكتبات، 

ومن .  خاصة الصغيرة منها التي ال تمتلك اإلمكانيات الماديةمراكز المعلومات واألرشيف
  : أهم فوائد هذه البرمجيات على ميدان األرشيف يمكن ذكر ما يلي

    السرعة في التعامل مع المعطيات المختلفة؛ -
   الدقة في النتائج المتحصل عليها؛-
   التخفيف من حدة األعمال الروتينية؛-
  قية؛ التقليل من األعمال الور-
   توفير طاقة عالية لتخزين البيانات؛-
   انخفاض تكلفة العمليات المنجزة بواسطة الحاسوب؛-
   سهولة التشغيل بحيث يتم استخدام الحاسوب بدون أية تعقيدات فنية ؛-
   سرعة الحصول على المعلومات المخزنة؛-
   سرعة البحث عن المعلومات المنجزة؛ -
  لومات المنجزة ؛ تنوع إمكانيات البحث عن المع-
  . تنوع الخدمات بما يستجيب لطلبات المستفيدين-
  : بعض البرمجيات للتسيير الفني لألرشيف-3-4-3

  : CDS/MicroISIS برمجيات اليونسكو -

هو نظام أنتجته منظمة اليونسكو بالتعاون مع شركة ميكروسوفت للبرمجيات ويوجد 
 ومن خاصياته 1بية في آخر نسخة له باللغة العرآلنابمعظم لغات العالم حيث يوجد 

إمكانية تعديله حسب الواقع المحلي ألية دولة أو مصلحة أرشيف والشيء الجيد اآلخر أن 
ستعمال ويمكن الحصول عليها من موقع البرمجية مجانية لمن يريدها وتصحب بدليل اإل

 العالم الثالث ولقد القى هذا النظام نجاحا كبيرا خاصة بين دول. اإلنترنتاليونسكو على 

                                           
1  - Unesco. MicroISIS/CDS  guide [en ligne] disponible sur  http://www.unesco.org. 

Consulté le 06/04/2006 
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.  برمجيات خاصة بها نظرا لكلفتها العاليةشاءإلنالتي ال تتملك اإلمكانيات المادية والعلمية 
وهنا يجب التأكيد على أن الفائدة الكبرى تكمن في أن هذا النظام المحسب يؤدي جميع 

ومن حسن الحظ أن . وظائف األرشيف المختلفة ويستجيب لخصوصية كل مركز أرشيف 
رية األرشيف الوطني لدينا قد تبنت هذه البرمجية التي قامت بتوزيعها على مختلف مدي

. مديريات األرشيف الوالئية ومنها مديرية أرشيف والية قسنطينة أين يتم إستغاللها حاليا
  :ويمكن ذكر بعض وظائفها 

  ؛ )الدفع(  تسيير المداخل -
   الترتيب؛-
  ؛ م الترقي-
  معلومات؛ التحليل أو البحث عن ال-
  ؛) بطاقات الفهرسة (  وضع أدوات البحث -
   إمكانية البحث عن المعلومات بعدة  طرق؛ -
  : US MARC/AMC برمجية -

بتقطن أهل االختصاص في الواليات المتحدة األمريكية إلى تبني نظام محس 
ز  الذي إستعملته مختلف المكتبات ومراكUSMARCموجود أثبت فعاليته ونجاحه مثل نظام 

 لجني فائدة أكبر بتوحيد طرق العمل وتسهيل عملية OCLCالمعلومات األمريكية في شبكة 
 األرشيفية تنتقل بسهولة بين مختلف الوحدات األرشيفيةالتشبيك فيما بعد وجعل المعلومات 

  : فقد اتفق الجميع على . األمريكية
   تبني قاموس عناصر الوصف األرشيفي؛ -أوال
 األرشيفيةفقد تنبه أهم المراكز . )USMARCAMC(مهيأ للعمل األرشيفي  تبني معيار -ثانيا

 وكذا تهيئته للعمل على الحواسيب RLINاألمريكية وخاصة منها المشتركة في شبكة 
 الصغيرة وهذه الخاصية جد األرشيفيةالصغيرة حتى يتسنى استعماله من طرف المراكز 

   .يرةكبمادية مهمة للدول التي ال تمتلك إمكانيات 
 سهل من اعتماده من طرف )USMARC AMC( لمعيار OCLCإن اعتماد شبكة 

مصالح األرشيف للدوائر، الجامعات و الواليات، مع كل الفوائد المنجرة من التواجد على 
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 كما ظهرت عدة تعديالت لهذا المعيار تناسب حاجيات الدول التي تبنته مثل .الشبكات
  .بريطانيا، كندا وأستراليا

 من وصف كل أشكال األرشيف كما يمكن جزء منه )USMARC AMC( معيار يمكن
)ARC( من التعامل مع األرشيف الجاري والتاريخي، وهذا ما يمكن من معالجة األرشيف 

وهذه خاصية مفيدة  في معالجة األرشيف معالجة . في كل مرحلة من مراحل حياته
 التي األرشيفيةجة اليدوية للمراكز  من المعال)USMARC AMC(يسمح كذلك معيار . متكاملة

أو التي تنوي إدخال تكنولوجيا اإلعالم اآللي مستقبال من العمل في . ال تمتلك الحواسب
بيئة موحدة تسمح لها عدم تكرار الجهد متى توفرت لديها البيئة اإللكترونية؛ وهذه خاصية 

ا كبيرا وانتشارا كل هذه الخاصيات جعلته يلقى نجاح. تضاف إلى خصائص معيار مارك
  .واسعا على المستوى العالمي

  :  قواعد البياناتشاءإلن ACCESS برمجية -

هي نظام لتسيير قواعد البيانات العالئقية حيث يسمح هذا النظام  برمجية أكسس
. بجمع المعلومات من أي نوع كان لحفظها، استطالعها واستخراجها عند الحاجة إليها

  .رشيفيةالمراكز األوهي تستجيب لخصوصيات عمل 
في ) البيانات(هي نظام يسمح بتجميع المعطيات أكسس إن قاعدة البيانات العالئقية 

واحد أو أكثر من الجداول المنفردة ووضع عالقات بينها حسب الحقول المشتركة جدول 
وتوجد هذه البرمجية ضمن حزمة أوفيس لميكروسوفت وتوجد باللغة .  منهالكل جدول

سهلة اإلستخدام وتفيد المصالح الصغيرة التي ال تتوفر على إمكانيات مادية العربية وهي 
   : عدة عناصروتتكون قاعدة البيانات ألكسس منكبيرة 

حيث يمكن لقاعدة البيانات أن تحتوي العديد من الجداول كل واحد منها يتكون : الجدول* 
  من الحقول و التسجيالت؛

االسم، اللقب، : كمثال. ومات المحددة في جدول ماهو عبارة عن نوع من المعل: الحقل* 
 أو إسم مصلحة منتجة  لشخص ما أو عنوان كتاب؛ إسم المؤلف، دار النشرنوالعنوا
  ؛األرشيفيةللوثائق 

  ) فاتورة( هي مجموعة من الحقول تصنف شخصا ما، شيء محدد : التسجيالت* 
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عدة بيانات معينة كما يسمح هو تصفح، تسجيل وتعديل بسرعة معلومات قا: االستبيان* 
  .بعرضها في شكل جذاب وسهل عند الطلب

هو وثيقة تجمع المعلومات لجزء من قاعدة بيانات معينة كاإلسم واللقب : العرض* 
  .للمستفيدين من مركز أرشيف والية قسنطينة

. يمكن االستعالم استخراج المعلومات التي نحتاجها من قاعدة بيانات ما: ستعالماال* 
خلق استعالم الذي يحدد قائمة الطلبة التاريخ الذين يجرون بحثا في مركز األرشيف : لمث

  .لوالية قسنطينة 
  :   الرقمنة وتأثيرها على األرشيف-3-5

 الهامة والمعرضة اأدركت جل مصالح األرشيف عبر العالم أهمية رقمنة وثائقه
 الخط لإلستجابة لطلبات للتلف والتي يخشى عليها من الضياع وكذا أهمية وضعها على

ولعل أهم خدمة قدمتها تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها .  أنواعهمباختالفالمستفيدين 
لميدان األرشيف هي الرقمنة؛ لما لها من فوائد عديدة سواء على األرشيف األصلي، أو ما 

 وقد . داخل الشبكات المحلية أو مباشرة على الخطنتعلق بالخدمات المقدمة للمستفيدي
وتحقق الرقمنة جملة  .إنطلقت عدة عمليات رقمنة عبر مختلف مراكز األرشيف الوطنية

  :يلي  من الفوائد نوجزها فيما
  : الرقمنة وأدواتمفهوم –3-5-1

الورقية كالكتب والمخطوطات  سواء لى ملفات رقميةإهي تحويل الوثائق " -
 كذلك الوثائق التي على هيئة لبصريةوا شرطة السمعيةعالمية كاألو الوثائق اإلأوالرسائل 

  1." أو ميكروفيشميكروفيلم  توجد علىيو التأيجابية  إوأصور سلبية 
 هي عملية تحويل البيانات إلى شكٍل )Digitalization(الرقمنة أو التحويل الرقمي  "-
،عالجتها بواسطة الحاسوب، وفي سياق نُظم المعلومات عادةً ما تُشير  رقميلغرض م

قمنة إلى تحويل النُّصوص المطبوعة أو الصور والخرائط وغيرها إلى إشاراٍت ثُنائيٍة الر
، التي تسمح بعرض نتيجة ذلك على )Scanning(باستخدام نوٍع من أجهزة المسح الضوئي 

شاشة الحاسوب، أما في سياق االتِّصاالت بعيدة المدى، فتدّل الرقمنة على تحويل 
                                           

  . 20/05/2008: زيارة يوم . ]على الخط المباشر[المكتبة الرقمية .  المالكي مسلم الزم مجبل- 1
  www.althawranews.net/newsdetails.aspx?newsid=36199  :على العنوان التالي



 األرشيف وثورة تكنولوجيا المعلومات: الفصل الثالث 

58 

مستمرة إلى إشاراٍت رقميٍة ثُنائية، أما المواد الرقمية، فتعني تلك اإلشارات التناظرية ال
 التي تم عالجتها ونقلها عبر األجهزة والشبكات إالمواد1"الرقميةختزانها وم.  

  : عملية الرقمنة–

للوثائق النصية، الصور الثابتة  Scanner  ماسح ضوئيبإستخدام الرقمنة عمليةتتم 
بر منظومة مختصة حيث ، الرسومات، الخرائط والمخططات ع)لونةأبيض وأسود أو م(

 إلىلتحويل الوثيقة من ورقة  الخ وذلك..يتم تحديد تقنيات مثل الضوء واللون والجودة
يتم أين  إلكتروني متكامل ومندمج تسييرونظام   صورة مرقمنة، وتخزن على أجهزة آلية

  .معالجتها

  : الرقمنة أدوات-

  : عبر توفر البرمجيات التالية  المادياألرشيف رقمنة عمليةتتم 
  ؛Unixبرمجيات إدارة الشبكة و االتصاالت مثل  -
 برمجية مسح الوثائق؛  -

 ؛US Marc AMC, Micro Isis/CDS: برمجيات أتمتة العمل األرشيفى مثل  -

 ؛OCR مثل نظام  برمجيات التعرف على حروف األرشيف ضوئيا؛ -

  اكس بى؛أوفيسة  مثل حزمدارياإلبرمجية التسيير  -

 برمجيات تنظيم تشغيل الحاسب؛  -

 ؛(Mp3)برمجيات ضغط الملفات الصوتية  -

 .(divx)برمجيات ضغط األفالم  -

  :  فوائد الرقمنة-3-5-2

 فوائد تستفيد منها المصالح األرشيفية التي تحول وثائقها األرشيفية إلى هناك عدة
  :وثائق رقمية وتسييرها آليا ومنها 

  : رجاع وفقا لموضوع الوثيقة سهولة االست-1

 حسب مبدأ المنشأ ووحدة الرصيد وفقا للتسلسل األرشيفيةعادة ما تصنف الوثائق 
 الخاصة بموضوع ما أمرا صعبا األرشيفيةالزمني، وهذا ما يجعل استرجاع المعلومات 

                                           

  .المرجع نفسه. المالكي مسلم الزم مجبل -   1
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 في في النظام الورقي، أما خاصية النسخة الرقمية فبالرغم من ترتيبها وفقا لألسس المتبعة
األرشيف الورقي إال أنه يمكن استرجاعها وفقا لمضمون الموضوع سواء كان منطقة 

  .جغرافية  أو إسم شخصية، التسلسل الزمني أو إسم الجهة التي أصدرتها
  :   واالستخدامتاجإلنا سهولة وسرعة -2

تحويل األرشيف الورقي إلى األرشيف الرقمي يمكن من استرجاع المعلومات في 
كما . ودة بدال من الدقائق والساعات و حتى األيام في الطريقة الكالسيكية الورقيةثوان معد

دين الوصول إلى ي على الخط عددا كبيرا من المستفة الداخلية والخارجيتتمكن الشبكا
نفس الوثائق في نفس الوقت ومن أماكن متعددة وهذا ما يعجز عنه نظام الشكل الورقي 

يمكن القرص الصلب للحواسب من تخزين آالف األمتار كما . مهما بلغ حسن تنظيمه
الخطية من الرفوف؛ كما أن لألقراص الضوئية قدرة عالية على تخزين األشكال المادية 
لألرشيف سواء كانت مخطوطات، خرائط، أسطوانات سمعية، أفالم فيديو، ميكروفيش، 

تعانيه معظم مراكز سب لمشكلة الحيز المكاني الذي ألنوهي أيضا الحل ا. ميكروفيلم
األرشيف حيث تمكن وسائل التخزين اإللكترونية من التغلب على مشكلة الحيز المكاني 
وتفادى توزيع الوثائق حسب شكلها المادي الذي يتطلب عدة قاعات للتخزين وتقلل كذلك 

 . لعملية حفظ األرشيف الماديالباهظةمن التكاليف 

   : فحفظ الوثائق األصل من الضياع والتل -3
جراء كثرة اإلستنساخ أن حفظ الوثائق األصل في ظروف مالئمة يجنبها التلف 

رقمنة األرشيف قدمه نظم توهذا األمر . والضياع وهذا يتطلب تقليل التعامل معها يدويا
 إلكترونيا عن طريق المسح الضوئي لها الوثائقكز على التعامل مع ترت ي فهماديال

 أن اتمؤسسدارات والعة والبحث واالسترجاع، لذا يمكن لإلوإعطائها رقم خاص بها للمتاب
 بمكان آمن بعد أن يتم إدخالها في النظام وهذا يؤدي إلى توفير حيز بأصل الوثائقفظ تتح

  .الوثائق الورقيةكبير داخل المؤسسة من أجل حفظ 
  :  اإلقالل من استعمال الورق-4

الورق بالعملة الصعبة، فإن تبني في بلد كالجزائر أين يستورد معظم ما تحتاجه من 
الوثائق الرقمية في اإلدارات الرسمية سيمكنها من ربح المال من جهة وتحسين الخدمات 
اإلدارية من جهة أخرى مع التقليل من التضخم الورقي الذي أصبح يعيق سير اإلدارات 
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افها  ضمن الحكومة اإللكترونية التي من أهدهذا. الرسمية والمؤسسات اإلقتصادية
  .الوصول إلى إدارة ال ورقية

  : وسائط التخزين اإللكترونية وتأثيرها على األرشيف-3-6
تمتاز الوثائق األرشيفية بطول فترة حفظها وتخصيص مكان دائم لذلك يصعب دائما 
توفيره مما يجعل تبني وسائط تخزين إلكترونية أمرا ملحا للتغلب على مشاكل الحفظ التي 

 .رشيفتعانيها مراكز األ

  : أنواع وسائط التخزين اإللكترونية– 3-6-1

هناك عدة أنواع من وسائط التخزين اإللكترونية تستجيب لمختلف الوثائق األرشيفية 
  :وخصوصيتها نوجزها فيمايلي 

  : القرص الصلب -
 جيغابايت وهي طاقة 160 إلى 80وتتراوح طاقته الحالية لحاسوب شخصي ما بين 

لحاسوب أن يخزن بداخله كافة أنواع المعطيات الرقمية ، النصية هائلة للتخزين تسمح ل
 إلى جانب كل البرمجيات التي يحتاجها المستخدم في منها، الصوت، الضوئية، الفيديو
  .حياته العلمية، العملية والترفيهية

  :  القرص المرن-
قصوى  ميغابايت وهي ذات فائدة  1,44األقراص المرنة الحالية لها طاقة إستيعاب 

إال أنه . في نقل المعلومات من مكان إلي آخر لصغر حجمها، خفة وزنها وثمنها المنخفض
 (Flash disk)يتلقى منافسة شديدة من أصبع التخزين الخارجي 

  :  CD-Rom القرص الضوئي -
 قرص مرن وهذه الطاقة كبيرة تمنح 486 ما يعادل و ميغابايت أ700وتبلغ طاقته 

ويتسم كذالك بالخفة وسهولة الحمل ) نص( وثيقة أرشيفية 1)200.000(تخزين حوالي 
  . ملم1 سم وسمكه 12 حيث يبلغ قطره .والتخزين
  
  

                                           
  2003ع، .2مج. مجلة المكتبات والمعلومات. إستخدامات األقراص الضوئية في األرشيف.  بطوش، كمال- 1
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  : DVD-Rom القرص الضوئي -

 و هذه CD-Rom أقراص ضوئية من نوع 7 جيغابايت أو ما يعادل 4,7وتبلغ طاقته 
 و يتسم كذالك )نص(وثيقة أرشيفية ) 1.400.000(الطاقة كبيرة تسمح تخزين حوالي 

 الذي Divxبالخفة و سهولة الحمل والتخزين وله نفس حجم السيدي روم ومن تطبيقاته 
  .يتسع لستة أفالم مدة كل فيلم ساعة ونصف

  : )Flash disk( الخارجي ن أصبع التخزي-
وهو من جديد وسائط تخزين تكنولوجيا المعلومات لألرشيف اإللكتروني وحجمه 

جيغابايت ) أربعة (4 ميغابايت إلي 512اوح طاقة تخزينه من أقل من قلم حبر، وتتر
  .ويصلح لعدة إستخدامات وينذر بقرب زوال األقراص المرنة

- MP3:    

 ميغابايت فزيادة على 512 ميغابايت إلى 128وتتراوح طاقة تخزينه ما بين 
و األغاني إستعماالته الكالسيكية، يسمح بسماع الملفات الصوتية مباشرة مثل الموسيقى أ

  ويلقى حاليا رواجا بين فئات الشباب المختلفة
- MP4 :   

 128وهو من آخر إبتكارات تكنولوجيا المعلومات وتبلغ طاقة تخزينه ما بين 
 ميغابايت فزيادة على إستعماالته الكالسيكية إنه يسمح بسماع الملفات 512ميغابايت إلى 

هدة لقطات الفيديو كليب واألفالم دون الصوتية مباشرة مثل الموسيقى أو األغاني ومشا
 وسائط التخزين األخرى والتي ااإلرتباط بجهاز الحاسوب وهي خاصية جديدة ال تمتلكه

  .كان يعاب عليها اإلرتباط دائما بجهاز الحاسوب
- MP5 :   زيادة على كل خصائصMP4فإنه يقوم بتصوير لقطات الفيديو .  
  :  األشرطة الضوئية-

 م وسعتها 180ضخم سعة وتعتبر من التقنيات الواعدة، يبلغ طولها وهي الوسائط األ
ميغابايت، وهذه السعة يمكنها تخزين نحو مليار ) 1000000( تيرابايت أو مليون 1

  .وتتالءم مع اإلستخدامات في أنظمة األرشيف.  مليون صورة40صفحة نصية أو 
  : طاقات تخزين الوسائط اإللكترونية - 3-6-2

  :ص ما سبق عن وسائط التخزين اإللكترونية في الجدول التالي ويمكن تلخي
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   النصوص  طاقة إستيعابه  نوع الوسيط
  )وثيقة(

 الصور الملونة
  )صورة(

  الفيديو
  )لقطة فيديو(

 160 إلى  80  القرص الصلب
  جيغابايت

11200000  
  33600000إلى 

466666  
  1400000إلى 

39800  
  117600إلى 

  1  17  411  يت ميغابا1,44  القرص المرن
القرص الضوئي 

CD-Rom 
  700  8333  200.000   ميغابايت700

 القرص الضوئ
DVD-Rom  

  4900  58333  1.400.000   جيغابايت4,7

أصبع التخزين 
 Flashالخارجي 

disk 

 01 ميغابايت إلى 512
  جييغابايت

  146285 إلى 36571
  

  512 إلى  128  6092 إلى 1523

MP3  128 512 إلى 
  ميغابايت

  512 إلى 128  6092 إلى 1523  146285 إلى 36571

MP4  128 512 إلى 
  ميغابايت

  512 إلى 128  6092 إلى 1523  146285 إلى 36571

  1667   مليون40  مليار   تيرابايت1  األشرطة الضوئية
  

  بعض وسائط التخزين اإللكترونيةالخاص ب: 3 جدول رقم
  

  : تخزين اإللكترونية خصائص وسائط ال-3-6-3

لطالما عانت مراكز األرشيف واإلدارات المختلفة من مشكلة تخزين الوثائق وكلفتها 
المرتفعة وزيادة عددها المستمر الذي عجزت معه كل الوسائل والحلول التقليدية، كذا 

وتمثل وسائط التخزين اإللكترونية في . صعوبة إسترجاع المعطيات من النظم الورقية
الحاضر الحل األمثل الذي طال إنتظاره في السابق وتنوع هذه الوسائط يمنح حلوال الوقت 

ويمكن ذكر . متعددة لمصالح األرشيف للتخفيف من حدة التضخم الورقي وصعوبة التسيير
  .بعض هذه الخصائص

   دج؛20 إنخفاض سعرها إذ تبلغ األقراص الضوئية -
للقرص )  ألف وثيقة نصية200 (فيةاألرشي سعتها الكبيرة في تخزين المعلومات -

 ؛CDRالضوئي 

   المخزنة فيها والمنظمة ضمن قواعد بيانات؛األرشيفية سهولة استرجاع المعلومات -
  ، نصية كانت، صور، صوت أو أفالم؛األرشيفية تخزن جميع المعلومات -
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   سهلة التخزين وال تشغل حيزا مكانيا كبيرا مع انخفاض كلفة تخزينها؛-
 Encartaال على استعمال األقراص الضوئية الموسوعات العامة مثل وكخير مث

لميكروسوفت التي القت نجاحا كبيرا وتمزج هذه الموسوعة بين المعلومات النصية، 
 مع استعمال الروابط التشعبية التي تسمح لمستعمل بالوصول ةالصوتية وحتى الفيلمي

  .مباشرة لبعض مواقع المعلومات قصد تفسيرات أكثر
  : تأثير وسائط التخزين اإللكترونية على مصالح األرشيف -3-6-4

 اختفاء مشكلة الحجم والتضخم المادي التي تعاني منها مصالح األرشيف مع الوثائق -
 على مشكلة الملفات الصوتية CD-Rفقد قضت األقراص الضوئية من نوع . دائمة الحفظ

ا للقضاء على تخزين األفالم عن  في طريقهDVD-R كما أن MP3خاصة باستعمال تقنية 
 الذي يضغط األفالم، هاته األخيرة التي تستلزم تكاليف باهضة Divx  تقنيةطريق استعمال

  لحفظها وصيانتها؛
   الكالسيكية؛األرشيفية انخفاض كلفة الحفظ الدائم التي كانت تفرضها الوثائق -
قيداتها، حيث تستدعي خبرة  الكالسيكية وتعاألرشيفية اختفاء تكاليف صيانة الوثائق -

ومعدات باهضة الثمن، فيكفي تهجير المعلومات من وسيط إلى وسيط جديد عندما يتعلق 
  األمر باألقراص الضوئية؛

   بنفس الجودة مهما تعددت الطلبات؛األرشيفية سهولة إستنساخ المعلومات -
ر مهما كانت  من مكان إلى آخاألرشيفية سهولة نقل األرشيف المخزن على الوسائط -

  .الكمية
  : الشبكات وتأثيرها على ميدان األرشيف -3-7

   : مفهوم الشبكة– 3-7-1
الشبكة هي وسيلة ربط بين أجزاء تتعلق ببعضها، تجمع بينها وظيفة مشتركة، وهي 

، Nodesنظام قنوات أو خطوط تقوم بربط عدة نقاط ببعضها، وتدعى هذه النقاط بعقد أو 
نستخدم الشبكات إننا . ارات، أو المدن المتصلة ببعضها بالطرقكعقد محطات شبكة القط

 .كل يوم، مثال ذلك، شبكة الهاتف
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ينطبق هذا المبدأ على الشبكات الحاسوبية فهي تربط الحواسب ببعضها وبطرفيات 
  .أخرى، تماماً كما هو الحال في المدن والمحطات

ديد من الحواسب في بيئة إن مفهوم الشبكات العام هو ارتباط عبر نظام اتصال لع
. والشبكات اليوم من الصور المألوفة لدينا. معينة إدارية، تجارية، صناعية أو علمية

  : يلي  تهدف الشبكات عامة إلى تحقيق ما
 وحل المشاكل عن بعد، تشاطر المعلومات بهدف ربح الوقت، الجهد، ك العمل المشتر-

  المال؛ 
   الخدمات لفائدة اإلدارات التي حققت التشابك؛ زيادة الفعالية، الناجعة و تحسين-
   إمكانية إنتاج، معالجة، استرجاع وتتبع الوثائق المختلفة بطريقة جيدة واقتصادية؛-
 كما تعطي مصلحة األرشيف ومسير الوثائق الطريقة المثلى لتتبع المعلومات من أجل -

يقة واستخدامها حتى وصولها السير الحسن للوثائق و األرشيف منذ بداية عملية إنتاج الوث
  . إلى الحفظ النهائي 

  :  مكونات الشبكات: مكونات الشبكة – 3-7-2
NIC يعني بطاقة الشبكة وهو اختصار للكلمة Network Interface Card .  

   PCMCIA او يكون للكمبيوتر المتنقل ISA, PCI: وأنواعه 
- Hub :  عبارة عنswitchبين األجهزة  . 

- Repeater  : وهو جهاز يوضع بين كل مسافة لتقوية إشارة البث بين جهاز الكمبيوتر
  . والخادم

-  Router :يقوم : مثال. وهو جهاز يقوم بتوزيع المعلومات بين األجهزة حسب عناوينها
  .  في الشبكةاألجهزة على جميع اإلنترنتبتوزيع 

- Bridge :  بنقل المعلومات بين الشبكات أيضايقوم  

- Gateway : يقوم بترجمة المعلومات بين الشبكات المختلفة . 

-  Modem : وهو الجهاز الذي يربط خط التلفون بالكمبيوتر . 

  : هنالك نوعين رئيسيين: نواع الكوابل أ
  . وهو غال الثمن ولكنه سريع جدا واستخدامه معقد : Fiber optic  األلياف الضوئية -
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:  في الشبكات المحلية األجهزةو النوع الشائع لربط وه : Twisted pairالكابل المزدوج  -
  . رخيص الثمن، سريع نسبيا حسب نوعه، واستخدامه سهل

 :  أنواع الشبكات – 3-7-3

  : LAN  )المحلية( شبكات قصيرة المدى *

شبكة : مثال.  وتعني شبكة حاسوب محليةLocal Area Networkهذا المصطلح يعني 
 وأجهزةتقوم بالمشاركة في ملفات وطابعات . ي مكان واحدتوجد ف. الحاسوب في الكلية

  . االتصال عن طريق الكوابل. أخرى
  : WAN شبكات بعيدة المدى *

: مثال.  وتعني شبكة الكمبيوتر في عدة مواقعWide Area Networkاختصار لـ 
 وهذه المواقع مرتبطة مع بعضها البعض فهذه LANمجموعة مواقع في كل موقع يوجد 

نوع . تشترك المواقع في المشاركة بالملفات والطباعة. WANكة من المواقع تسمى الشب
  . leased line خط مستأجر أو Cableو أ  DSL أو ISDNو أاالرتباط بين المواقع يكون مودم 

  :  الشبكة تتكون ببساطة من ثالث مكونات 
  قوانين االتصال؛ : البروتوكول لالتصال +
   ؛ISDNو خط أكيبل : يوتر مثالرابط بين أجهزة الكمب +
  :  الشبكات نوعين أو ما هو جاهز للمشاركة كملفات أو طابعات : دمات الشبكةاخ *
       الخ ويسمى ذلك...ما أن تكون عبارة عن جهاز مرتبط بجهاز مرتبط بجهاز أ-

Peer to peer . رة مشاكل في إدا(قل كلفة ولكن ال يعمل بشكل فاعل بين األجهزة أفائدته
في حالة عدد األجهزة ) أو التفكير باستخدامه(يمكن استخدامه ). الملفات بين األجهزة

   . أجهزة10قل من أالمتصلة 
  
  
  

  

 peer to peerشبكة من جهاز مرتبط بجهاز  : 2 الشكل رقم

 محطة عمل محطة عمل محطة عمل محطة عمل محطة عمل محطة عمل
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 محطة عمل محطة عمل محطة عمل

 خادم

د جهاز أما النوع الثاني فهو أن تكون األجهزة مرتبطة ببعضها البعض مع وجو
  .clients وتسمى باقي األجهزة serverرئيسي يسمى الخادم 

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  شبكة ذات خادم رئيسي :3 الشكل رقم

  : فوائدها
   يوجد نقطة رئيسية وهي نقطة االتصال مع الجهاز الخادم؛ -
  صال؛  أكثر كلفة ولكنه أكثر أمانا وأكثر فاعلية واقل مشاكل في االت-
جهاز خادم للملفات وجهاز خادم للطابعات وجهاز خادم للبريد :  هناك أنواع منه-

  ترنت؛ ألناإللكتروني وجهاز خادم ل
  ؛NT ، 2000 ،XP ، Novell Netware ، Unix ، Apple Talk : برامج الخادم-
  

   :  Physical Topologies األجهزةأنواع الشبكات من ناحية تصميم االتصال بين  -3-7-4
  

Bus  المسار Star  نجمة Ring  حلقة 

 

 
 

  

  أنواع الشبكات :4 الشكل رقم
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  :  Intranetsالشبكات الداخلية  -

 كأداة لمشاركة ترانتإلنا نحو شبكات باالتجاهتقوم العديد من الشركات اليوم 
 على ترانتإلنا الكبيرة، تعتمد وكغيرها من الشبكات. المعطيات بين موظفي الشركة

 بنفس ترانتإلناتعمل شبكة . ، حيث تحوي على مخدم يقوم بإدارتها"مخدم-زبون"نموذج 
  . هي شبكة خاصة، وغير متاحة لدخول العامةترانتإلنا، إال أن ترنتإلناأسلوب عمل 

دام ، بدالً من استخاإلنترنتيقوم المستخدمين بالدخول إلى الشبكة باستخدام متصفح 
سطح المكتب، حيث يتم الدخول إلى الملفات، وقواعد المعطيات، والبريد اإللكتروني، 
  .والطابعات، والموارد األخرى عبر المتصفح، كما لو كانوا يتصفحون الويب

تحتاج الشركة التي تود تركيب شبكة انترانت إلى مخدم ويب مع البرمجيات الالزمة لهذا 
 أو Windows NTوإذا تم استخدام نظام . رمجيات بسيطةالغرض، وعملية تنصيب هذه الب

وتسمى برمجيات تخديم الويب التي . النسخ التي تليه فإن هذه البرمجيات تكون مجانية
  .Internet Information Services  أوIIS بمخدم الويب Windowsتقدمها مايكروسوفت مع نظام 

 وبعد ذلك تأتي عملية تحميل موقع ،اإلنترنتيتم إعداد الجهاز وكأنه مخدم ويب على 
هناك احتياجات أخرى، ومن ضمنها تنصيب . الويب الداخلي للشركة على هذا المخدم

، والذي يسمح للحواسب باالتصال ونقل اإلنترنت المستخدم على TCP/IPبروتوكول 
  :إذاً، فالمكونات المطلوبة لشبكة انترانيت هي. المعطيات

م ويب، متصفح انترنيت مع برمجياته، بروتوكول جهاز مخدم يتم إعداده كمخد
TCP/IP.  

  : Extranetsالشبكات الخارجية 
تسمح بالدخول للعامة   هي شبكات خاصة الترانتإلناعلى الرغم من أن شبكات 

 بشكل مباشر، إال أنه من الضروري أحياناً السماح اإلنترنتوباعتبار أنها ليست مرتبطة ب
الشركة، ممن لديهم الصالحية، كالزبائن، والموردين، بدخول المستخدمين من خارج 

 الخاصة بالشركة ترانتإلناويستطيع المستخدمين االتصال بشبكة . ومندوبي المبيعات
، ولكن يطلب منهم كتابة العنوان الصحيح في متصفح اإلنترنتبنفس طريقة الدخول إلى 

إن مدى دخول . هم ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة باإلنترنت
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 يعتمد على سجل الدخول الذي يقوم مدير اإلنترنت عن طريق ترانتإلناالمستخدمين إلى 
  .الشبكة بتحديده

إن إدارة أمن هذا النوع من الشبكات يتطلب مجموعة من البرمجيات والعتاد التي 
  "نارجدار الب"تقوم بحماية الشبكة ومعلومات الشركة، وتدعى هذه البرمجيات والعتاد 

- Firewall : إن الغرض من جدار النار هو مراجعة الطلبات الواردة وفرزها، وعدم
  .مسجلين، والمحافظة على أمن الشبكةالغير  السماح بدخول المستخدمين

  :حتميات إنشاء شبكات المعلومات

  ؛ في التنمية الشاملةتهاأهمي وثورة المعلومات •

  ؛ من الحواسب وملحقاتها1حديثةانتشار استخدام األساليب التكنولوجية ال •

  ؛تطور وسائل االتصال الحديثة وظهور االتصال على الخط المباشر •

 ؛المشاكل الفنية التي عانت منها المكتبات •

  ؛لمعلوماتي وصعوبة التخزين واالسترجاعا االنفجار •

  ؛الضغوط المالية التي أدت إلى ترشيد االتفاق •

  : وظائف وخدمات شبكات المعلومات

  ؛)تنمية المقتنيات(زويد الت •
   ؛العمليات الفنية •
   ؛خدمات المعلومات •
  . الوظائف اإلدارية •
  :  تأثير الشبكات على األرشيف-3-7-5

  :يوتتجلى فوائد التشبيك فيما يل
 تمكّن الشبكة اإلدارات الرسمية الحكومية والمؤسسات التجارية من تتبع إنتاج الوثائق -1

 للتكفل الجيد بها ةة عند إنتاجها وهي أولى الخطوات المتكاملالمختلفة وترتيبها منذ البداي
  فيما بعد؛

                                           
. اإلتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلوماتمجلة  .استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة. سفيان عبد العزيز  -1

  .209ص. 1995. 5 العدد
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عندما تحول الوثائق إلى مصالح الحفظ المؤقت تكون مرتبة ترتيبا أوليا، ومعالجة فنيا  -2
 وعلميا بطريقة جيدة؛ 

كما أن االتصال بين مسير الوثائق الحية والوسطى في إطار الشبكات يجعل حلقات  -3
  ف مستمرة؛التكفل باألرشي

 النهائية في حالة جيدة من ناحية الشكل، تحمل األرشيفيةوصول الوثائق إلى مرحلة  -4
كما أن الحجم معقول ويمكن التعامل معه بسهولة هذا من . المعلومات  الالزمة لتقييمها

 .ناحية تتبع مسار الوثائق المختلفة

 :أما من ناحية الخدمات، فتمكن الشبكات من

   مع المستفيدين واالستجابة لحاجياتهم بسرعة ونوعية جيدة؛  التعامل عن بعد-
 التقليل من الضغط عليها خاصة التي تتعامل مع المواطنين مباشرة مثل مصالح الحالة -

 المدنية ومصالح المؤسسات التجارية والخدماتية؛

 كلما زاد عدد الدوائر والمؤسسات المتشابكة كلما كانت خدمة المواطنين في أحسن -
  .الظروف و التحضير لتحقيق مبدأ الحكومة اإللكترونية

  :  وتأثيرها على األرشيفاإلنترنت -3-8
  : اإلنترنت ، مكونات وخدمات مفهوم– 3-8-1
  :  مفهوم اإلنترنت -

 المرتبطة الحواسيب الشبكات التي تضم شبكةهي ) Internet: جليزيةإلنبا( اإلنترنت
بروتوكول  بإتباع تبديل الحزم فيما بينها بواسطة البياناتحول العالم، والتي تقوم بتبادل 

 ميةالشبكة العنكبوتية العال العديد من الخدمات مثل اإلنترنتتقدم . )IP( الموحد اإلنترنت
تمثل . FTP، وبرتوكوالت نقل الملفات البريد اإللكتروني، والتخاطب، و تقنيات )الويب(

 اليوم ظاهرة لها تأثيرها االجتماعي والثقافي في جميع بقاع العالم، وقد أدت إلى اإلنترنت
 وبروز شكل آخر التجارة والتعليم والعملجاالت مثل تغيير المفاهيم التقليدية لعدة م

 . المعلوماتهو مجتمع لمجتمع ل

  :نات مادية وبرمجية نختصرها في  عدة مكوالنترنتل : اإلنترنت مكونات –

 ؛Computerجهاز حاسوب  -

 ؛Modem    جهاز مودم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/FTP
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 ؛Routers   مصادر الربط-

 .Servers الخادمات -

   نظام إتصال مثل خيوط الهاتف، األلياف الضوئية، األقمار الصناعية؛-
  :  جملة من البرمجيات مثل -
 ؛Win NT, Unix :  نظام التشغيل الشبكي* 

 ؛Web browser الويب متصفح* 

 .TCP/IP, FTP: البروتوكوالت * 

  : اإلنترنت خدمات –

  تصفح المواقع؛* 
  البريد اإللكتروني؛* 
  تحميل الوثائق عن بعد؛* 
  جلسات الحوار والدردشة؛* 
  التجارة اإللكترونية؛* 
  .التعليم والتدريس اإللكتروني* 
  :  على األرشيفاإلنترنت تأثير –3-8-2

 أصبح من األمور الضرورية ألي هيئة تريد النجاح اإلنترنتوقع على  ممتالكإإن 
في عملها وال تخرج مراكز األرشيف عن هذه القاعدة وهي التي تقوم على خدمة مزدوجة 

لخدمات عن ل اإلنترنتوقد مكّن . الح المؤرشفة للوثائق والمستفيدين من هذه األخيرةصللم
 منها نوعا وكما وجعل مراكز األرشيف واالستفادة األرشيفيةسهولة الوصول للوثائق ببعد 

. فيدينتترتقي لمستوى المكتبات ومراكز المعلومات في عملها وخدماتها المقدمة للمس
   : اإلنترنتويمكن ذكر أهم الخدمات التي يقدمها 

تفيد هذه الخدمة في إعطاء معلومات حول مصلحة األرشيف التي لها  : تصفح المواقع* 
  : لشبكة ومن ضمنها موقع على ا

   ساعات وأيام العمل؛-
   معلومات حول الرصيد األرشيفي للمصلحة؛-
   التي يسمح بها للمطالعة؛األرشيفية المعلومات -



 األرشيف وثورة تكنولوجيا المعلومات: الفصل الثالث 

71 

  .لالتصال إعطاء البريد اإللكتروني للمصلحة -
   :البريد اإللكتروني* 

  : تسمح هذه الخدمة لمصلحة األرشيف من 
  ابة عنها دون تنقل هؤالء للمصلحة؛ تلقي أسئلة المستفيدين واإلج-
   تقديم اإلحاطة الجارية لهم؛-
   التي يحتاجها المستفيدون؛األرشيفية للمعلومات تقائيالنا تقديم البث -
  .األرشيفية من المستفيدين لتحسين الخدمات واالقتراحات تلقي المالحظات -
  : تحميل الوثائق عن بعد * 

 اإلطالع التي يسمح باألرشيفيةم المعلومات تمكن هذه الخدمة المصلحة من تقدي
  عليها عن بعد وفائدة هذه الخدمة تقليل الضغط عن المصلحة؛

 لعدد كبير من المستفيدين المتباعدين في نفس الوقت األرشيفية تقديم نفس المعلومات -
  وبنفس النوعية؛

  .ألرشيفيةا كما تمكن تقنية الروابط المتشعبة من تسهيل الوصول إلى المعلومات -
  :جلسات الحوار والدردشة * 

 بأرشيفيين آخرين داخل وخارج االتصالتفيد هذه الخدمة أنها تسمح لألرشيفيين  
 خاصة ما تعلق بتكنولوجيا المعلومات األرشيفيةالوطن لمناقشة المواضيع التي تهم المهنة 
دمة في إخراج ، وقد ساهمت هذه الخاألرشيفيةوما صاحبها من تغير في ممارسة المهنة 

  .األرشيفي من عزلته
  : إشكالية األرشيف اإللكتروني-3-9

تكنولوجيا  شهد العقد األخير من القرن العشرين تطورات عميقة وشاملة في مجال 
الفرصة  التطورات الحديثة عبر الشبكات أتاحتهذه المعلومات واالتصاالت، ذلك أن 

 اإلعالم اآللي سات واإلدارات دخول عالملربط أجزاء العالم مما حتم على كثير من المؤس
العمليات والمهام  وإجراء من أوسع أبوابه من أجل البقاء وإيصال الرسالة للعالم أجمع،

بما في ذلك األرشيف الذي   وشملت هذه التطورات جميع مجاالت المعلومات.بشكل أسرع
تى قيل أن أرشيف اإللكتروني ح مر بتطورات كثيرة من الصلصال إلى الورق وأخيرا إلى

هذا النوع من األرشيف   مما يؤكد على أهميةاإلكترونيسيكون القرن الحادي والعشرين 
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تقوم على تنظيم األرشفة  ظمة التيألنلذلك قامت كثير من الدراسات والبحوث والبرامج وا
  .واألرشيف اإللكتروني

  : األرشيف اإللكتروني، أنواع وأشكال مفهوم-3-9-1
. تشكل بواسطة الحاسوب) ال حجم له وال وزن(وني ليس بالمادي هو شيء إلكتر"

يمكن أن يكون وثيقة نصية، خريطة، صورة، ملف صوتي، مجموعة معطيات منظمة في 
كما يجب التذكير أن النشر اإللكتروني هو كل مقابل لشكل . ملف كالنصوص اإللكترونية

ونية تمكّن من فصل خصائص فإن الوثيقة اإللكتر. ورقي أستعمل الحاسوب في إنتاجه
تنظيم (وكذا هيكلتها ) المعلومات(؛ المحتوى )الشكل الخارجي(الوثيقة الكالسيكية من تقديم 

  .1"، و هذا يمكن من االستغالل المستقل لكل هذه الجوانب كل على حدا)المعلومات
  :  أنواع األرشيف اإللكتروني-

 الحاسوب و ليس له مقابل مادي، سواء هو كل ما أنتج بصورة أولية بجهاز: النوع األول
  ...كانت وثائق نصية، خرائط، ملفات صوتية، ملفات صور، ميكروفيلم، ميكروفيش

هو كل أرشيف رقمي له مقابل مادي، وتم رقمنته بمرقمنات سواء كان : النوع الثاني
  .وثائق نصية، خرائط، أشرطة سمعية أو أفالم

  :  أشكال األرشيف اإللكتروني-

هو ما يكون متواجدا داخل القرص الصلب للحاسوب ويمكن معاينته عبر : كل األولالش -
شاشة الحاسوب أو إستخراجه بطباعته على الورق، نسخة على وسائط تخزين خارجية أو 

  .اإلنترنتالحصول عليه مباشرة على الخط في حالة وجود شبكات أو موقعا على 
األقراص : لتخزين الخارجية مثلا على وسائط انزخويكون م:  الشكل الثاني-
  .MP3 ،MP4 واألقراص الضوئية، أصبع التخزين الخارجي، ةلمغناطيسيا
  : خواص األرشيف اإللكتروني-3-9-2

) 0،1(عدم ارتباطه بالحجم والوزن، فحجمه يقدر بالواحد والصفر :  الخاصية األولي-
  . يت، الميغابايت، الجيغابايت والتيراباتأي بالبايت، الكيلوباي

                                           

: تقييم مواقع مراكز األرشيف العربية على شبكة اإلنترنت. صباح محمد كلو. د - 1
 :   على العنوان التالي11/05/2008زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [ومتريةبيدراسة 

shtml.pro/org.sgcds.www://http  
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و تتمثل في إمكانية توزيعه، إتاحته وتحميله عن طريق الشبكات عن :  الخاصية الثانية-
  .بعد وال يستلزم التنقل إلى مركز األرشيف

  :إمكانية التحكم فيه والحصول عليه بالشكل الذي نريده :  الخاصية الثالثة-
  ؛بإبقاءه في ذاكرة الحاسو* 
   األقراص الضوئية؛ الخارجية مثلطتخزينه على الوسائ* 
  )...الورقي، الفيلمي(الحصول عليه في شكله المادي * 
 غير محدود ليال نهارا على اإلنترنتوقت اإلتاحة على الشبكات و:  الخاصية الرابعة-

  مدار أيام السنة وهذه من أكبر الخاصيات التي يمتاز بها األرشيف اإللكتروني
ن طرف عدد كبير من المستفيدين عبر أماكن  عليه ماإلطالعيمكن :  الخاصية الخامسة-

  .واإلستفادة من نفس المعطيات في وقت واحد) البيت، العمل، الدراسة(مختلفة 
  :  التخطيط لعملية األرشفة اإللكترونية-3-9-3

 أجل إنجاح هذه العملية يجب إتباع بعض الخطوات المنهجية وتوفير الشروط الالزمة من
  .قيهامن العتاد والبرمجيات لتح

  :مراحل األرشفة اإللكترونية -

األولى تخطيطية والثانية : أساسيتين تنقسم مراحل األرشفة اإللكترونية إلى مرحلتين
 .تنفيذية

  : اإللكترونية حل التخطيط لألرشفةامر  -

 رقمنتها، وتحديد كميتها وتتمثل في حصر الوثائق المزمع: مرحلة الدراسة والمسح* 
  .أشكالها الماديةلتي تختلف حسب وأشكالها وأنواعها ا

 إلى الشكل الماديالوثائق من  وتتمثل في تحديدي األولويات لتحويل: مرحلة التحليل* 
كتحديد أماكنها وعناوين  إللكتروني، وإعداد قوائم تتضمن البيانات األساسية للوثائقالشكل ا

  .وثائقلل الخ وهو بمثابة الجرد الشامل..تواجدها وحفظها، ودرجة نشاطها
، حفظهاالزمنية وتتمثل في وضع خطة لحفظ الوثائق أي مدة : مرحلة بناء الخطة* 
الخ، وكذلك تحديد ...ترحيلها تحديد تاريخ إتالفها أومع تاريخ تقرير مصيرها النهائي و

يحتوي على مصطلحات  نظام لتصنيف الوثائق أي بإسناد رموز تصنيفية لها ومكنز
  .الوثيقة تعمالها عند البحث واسترجاعحية الساموحدة ككلمات مفت
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 التسييروالبرمجيات المختصة في  وتشمل التجهيزات اآللية: مرحلة اختيار البرمجيات* 
الالزمة ووضع الحقول المناسبة واختيار  لوثائق والمنظومات وقواعد البياناتلاإللكتروني 

  .الخ...المطلوبة أدوات البحث و إعداد التقارير
للبيانات التي ستتضمنها حفظ  وتتمثل في إعداد قواعد:  قواعد البياناتمرحلة إعداد* 

  .ومعالجة الوثائقية اإللكترونية
  :التنفيذية لألرشفة اإللكترونية المراحل -

حفظها أو تواجدها إلى المكان المخصص   من أماكنالماديةمرحلة تحضير الوثائق * 
بمختلف بياناتها التوثيقية ها المادية حسب أشكاللتنفيذ المشروع، وتجميعها حسب تصنيف 

  .ومستنداتها
 المشروع وضع عالمات على الوثائق لتمييزها وتسهيل إرجاعها بعد نهاية* 

  .ترميز الوثائق المعدة للرقمنة حسب نظام تصنيف لها معد مسبقا -
هي مرحلة تتم بالتوازي مع التصوير الضوئي حيث يتم تدقيق : الجودة مرحلة مراقبة* 
 ومقارنتها بالوثيقة األصلية لتحديد النقائص سواء في المحتوى أو رقميةللوثائق ال جودةال

  .وإذا ما تم مالحظة نقص يتم إعادة التصوير. جودة التصوير في
هي مرحلة تتعلق بإدخال البيانات للوثائق المرقمنة عبر : والتكشيف مرحلة الفهرسة* 

ويتم االعتماد .  مادية ووصفية وتكشيف للوثائقالبيانات المنجزة وهي عملية فهرسة قاعدة
ويمكن ) برمجيات(محددة للغرض، أو باالعتماد على منظومات مختصة  مواصفات على

 كما. وبالتالي ربط الوثيقة مع البيانات المتعلقة بها Bar codes عبر الرمز المشفر أن تكون

األخرى  ثائق بغيرها من الملفاتلربط الو Liens Hypertexte يتم اتخاذ تقنية الربط الفائق
  .وتوزيعها للعمل والبحث

الوثائق في وسائط ودعائم مختلفة منها  تتم مرحلة حفظ وخزن: مرحلة الحفظ والخزن* 
والمدمجة وكذلك في النظم  لحاسوب نفسه، ومنها األقراص الممغنطةالقرص الصلب ل

  .على األقراص الضوئية مع إعداد نسخ أمان المركزية وهي طريقة الحفظ االحتياطي
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1األرشيفية التسيير اإللكتروني للوثيقة -3-9-4
GED: مؤتمت لتسيير، نموذج لنظام هو 

وكمثال لالستخدامات المتعددة لنظام التسيير . هابحث عنالوالوثائق ترتيب، تخزين، أرشفة 
  . لدينا رقمنة األشكال المادية لألرشيف وتسييرها إلكترونيا: اإللكتروني للوثائق

 من تسيير حياة وتدفق الوثائق األرشيفية كما يمكّن نظام التسيير اإللكتروني للوثائق -
   . داخل المؤسسة المنتجة للوثائقبطريقة آلية

يهدف إلى تحقيق جملة من العمليات يمكن : أهداف التسيير اإللكتروني للوثائق -
  :يلي  إختصارها فيما

  :بر ما يلي ويتم ذلك ع: اقتناء الوثائق عملية -1
 أي تحويلها إلى  رقمنة الوثائق الورقية، الوثائق السمعية البصرية، الصور، الخرائط-

   الشكل اإللكتروني؛
  ؛ة أي بإستعمال الحاسوب ولواحقهإلكترونيبطريقة  إنتاج الوثائق -
 تبادل الوثائق اإللكترونية بين مصالح األرشيف والمصالح المنتجة لألرشيف      -

  .ونياإللكتر
  : ويتم على مرحلتين:  عملية تكشيف الوثائق-2
  للوثائق؛ ) الشكل( التكشيف التصنيفي أو الوصف الخارجي -
ويهدف إلى هيكلة الملفات اإللكترونية في قواعد .  التكشيف بالمفاهيم أو وصف المحتوى-

  .معلومات حيث يسهل إسترجاعها فيما بعد بالسرعة والدقة المطلوبتين
  :وتتم هذه العملية بتوفير ما يلي: األرشيفية الحفظ اإللكتروني للوثيقة  متطلبات-3
   التخزين من قرص صلب داخليا إلى األقراص الضوئية خارجيا؛وسائط توفير -
   تنظيم عملية التخزين في قواعد بيانات تسهل فيما بعد إسترجاع المعطيات؛-
  . تحديد مدة التخزين للوثائق المختلفة-

                                           

1 - WIKIPEDIA. Gestion électronique des documents. [en ligne] disponible 

sur http://www.fr.wikipedia.org/wiki/gestion_electronique_des documents 
consulté le 14/02/2006 
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وذلك بإعداد أدوات البحث من كشافات، فهارس، مكانز، : بحث عن الوثائقال عملية -4
  .إقامة قوائم بأسماء المدن، األشخاص والمواضيع المختلفة

وتتم بتنظيم الوثائق ضمن قواعد بيانات هرمية أو عالئقية :  عملية استرجاع الوثائق-5
  ...لميةي، صوتية، فسواء كانت تحمل بيانات بيبليوغرافية، ملخصات أو معطيات نصية

ر اإللكتروني للوثائق أن يوفر أرشفة للوثائق ييعلى نظام التس : عملية األرشفة-6
  :تستجيب للشروط التالية 

  موثوقية الوثائق المختلفة وصحتها؛ -
  ؛استمرارية وجود الوثائق في النظام -

  سرية المعلومات وعدم تغيرها بمرور الزمن؛ -
لكترونية بتهجير المعطيات إلى دعامات أخرى في الوقت  معرفة عمر الدعامات اإل-

  .المناسب مع تغيير البرامج التي استعملت في إنشاء الملفات عند تغيرها
  :يلي  وتتمثل عامة فيما:  أدوات التسيير اإللكتروني للمعلومات-
  اإلعالم اآللي بشقيه المادي والبرمجي * 
  الطابعات+ المرقمنات  + ن التخزيطو وسائ +الجهاز:  الجانب المادي-
  :ويضم عدد من البرمجيات يمكن ذكر على الخصوص:  الجانب البرمجي-
  برمجية إنتاج الوثائق؛ * 
  برمجية ملفات النظام للحاسوب؛* 
 ؛ األرشيفيةبرمجية رقمنة الوثائق * 

 برمجية تسيير الشبكة؛ * 

  .اإلنترنتبرمجية اإلرتباط ب* 
  : تروني فوائد األرشيف اإللك-3-9-5

تسهيل عملية االستنساخ في عدة أشكال، هي األرشيف اإللكتروني   مميزاتإن
، كما يمكن تحويله آليا من مكان إلى مكان يخ الورقتنساساإل بسرعة و بأقل تكاليف من

 للمعلومات اإللكترونية على االوطني أن يصبح بنك ويمكن لألرشيف. اإلنترنتبفضل 
 فوراً عند –المدى الطويل ويوفر ألصحاب القرار   علىمستوى الدولة، يحفظ األرشيف
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لمساعدتهم في مهامهم، وفيما بعد للباحثين في حدود   كل المعلومات الضرورية- الطلب
  :يلي يمكن ذكر ما اإلليكتروني األرشيف مميزات  أهممنو .القانونية اإلجراءات

المعامالت والملفات  متوفير الحيز المكاني واالستغناء عن األرشيف الورقي وأكوا -
  ؛كوغير ذل

  ؛أماكنها ربط أجزاء المؤسسة فيما بينها مهما تباعدت -
نطاق   اإللكترونية بين فروع المؤسسة أو خارجقالرسائل والوثائ سهولة وسرعة نقل -

  ؛المؤسسة

 ؛لهذه الوثائق  أياً كان موقع المستفيد أو المستخدمةللوثائق اإللكتروني سهولة الوصول -

 ؛داخل المؤسسة  ومتابعتها وتطورها ومعرفة سير المعامالتاالوثائق وتحوالته مراقبة -

 ؛الوثائق  المحفوظة إلكترونيا مما يسهل استرجاعقالوصول للوثائ تعدد نقاط -

  ؛لهم  موقعهم وتقديم الخدماتأيا كانللمستفيدين  سرعة الوصول -
  ؛ظمةألنومخالفة ا التقليل من األخطاء -
  ؛المستفيدين المراجعات للدوائر الحكومية من قبل من لالتقلي -
التعامل مع الوثائق وبالتالي عدم التضارب والتكرار في إصدار األوامر  المركزية في -
  ؛القرارات أو
قاعدة  التعامل مع الوثائق الربط بين المعلومات في أكثر من في توحيد المعايير -

  ؛رجهاخا  األم أوةداخل المؤسسمعلومات سواء 
  ؛القطاع الخاص  الحكومية وكذلك مؤسساتتالمؤسسااإلدارات وأداء الرفع من  -
 . اإلليكترونية ونقطة البداية للتحول من البيئة التقليدية إلى البيئة يعد البوابة -

   : صعوبات األرشيف اإللكتروني-3-9-6

ض السلبيات التي يتميز بها األرشيف اإللكتروني إال أن له بع ورغم كل المميزات
  : معالجتها من هذه السلبيات التي ال تغفل ويجب

 ،مالحقتها التطور السريع لبرامج األرشفة ووسائط األرشيف اإلليكتروني والتي ال يمكن -
  ؛السترجاعه مما يؤكد على ضرورة إيجاد سياسة واضحة إلدارته وتوفير وسائط وأجهزة

  ؛تالعب والتحريف للسرقة والاألرشيفيةالمواد  إمكانية تعرض -
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األعطال أو الصدمات الكهربائية قد يؤثر على   ألي حادث مثلالحاسوبتعرض جهاز  -
أو جزئيا مما يكون له تأثير بالغ على العمل في  البيانات المحفوظة في هذا األرشيف كليا

   .المكتب بشكل كلي
 : اإللكترونيبد من تحديد سياسة إلدارة األرشيف  ولعالج مثل هذه السلبيات كان ال

لضمان الحصول على ) أشكالها بتعدد( استغالل كل الدعامات اإللكترونية الممكنة - 
  ؛األشكال البيانات اإللكترونية إذا ضاعت في شكل من

 ،األكثر جودة (CD.R)  يجب تخزين األرشيف اإللكتروني في أقراص  وفي هذا النطاق،- 
 (Back up) يومي مع تحويل ،(SERVER)المركزي  وفي الجهاز،(HDD)وفي القرص الصلب

  ؛(DLT) في كاسيت (Off Site) خارج الجهاز
اإلجراءات لم تضمن حفظ األرشيف اإللكتروني في المدى الطويل إذ لم تقوم   وكل هذه-

 ؛مرة كل خمس سنوات (periodical migration) بعملية هجرة البيانات المؤسسة

البيانات من شكل إلى آخر قبل ضياع  و بهجرة (refreshing)  يجب القيام دوريا بتجديد-د
األجهزة و البرامج في سياسة هجرة  المعلومات، و تتطلب هذه العملية إدماج قضية

  ؛البيانات اإللكترونية
اإللكترونية و لتجديدها و إعادة   من هذا المنطلق، يجب تحديد خطة الختبار البيانات-

   ؛(software) و البرامج (hardware) شكلها عند تغيير األجهزة
تناسب ضمان حفظ األرشيف  تحديد السياسة التياألرشيف الوطني  يرجع لمؤسسة -

الذي يجب تصويره رقميا في   إعطاء عناية خاصة لألرشيف اإلستراتيجي معاإللكتروني
كل األشكال اإللكترونية، واالحتفاظ إذا اقتضى األمر باألرشيف األصلي، مثل سجالت 

  ...التقنية للبنية التحتية بالنسبة ألرشيف الدولة لمدنية و الملفاتالحالة ا
  :   الحكومة اإللكترونية وتأثيرها على األرشيف-3-10

التي جاءت بها تكنولوجيا المعلومات في العقدين الماضيين لذا من األشياء الجديدة 
  . من ذلكإرتأينا تخصيص المبحث األخير لهذا الفصل والذي يستحق بالتأكيد أكثر
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  :الحكومة اإللكترونيةوأهداف  مفهوم -3-10-1

   : مفهوم الحكومة اإللكترونية-

هي طريقة جديدة، متكاملة ومتواصلة لتقديم الخدمات العمومية باستعمال وسائل  "–أ 
وهذا يعني استعمال تكنولوجية .  بطريقة مثلى(TIC)تكنولوجية المعلومات واالتصال 

في اإلدارات العمومية مع تغيير نظم وطرق عملها وتطوير  واالتصالالمعلومات 
مؤهالت مهنية جديدة لموظفيها من أجل تحسين نوعية الخدمات العمومية، تطوير المنهج 
الديمقراطي لتدعيم ومساعدة السياسات العمومية التي تنتهجها الحكومات على جميع 

 1."األصعدة

نيات المعلومات واالتصاالت، لتسهيل وتسريع االستخدام التكاملي الفعال لجميع تق"  -ب 
وبينها وبين تلك ) "G-G" حكومة -حكومة(التعامالت بدقة عالية داخل الجهات الحكومية 

   G”-“B".(2أعمال-حكومة( وقطاعات األعمال ،)G”-"Cفرد -حكومة (األفرادالتي تربطها ب
   : أهداف الحكومة اإللكترونية-

  :ي تحقيق جملة من األشياء أهمها ما يلي تهدف الحكومة اإللكترونية إل
المواطن غير ملزم على التنقل ماديا لشباك اإلدارة :  سرعة الحصول على المعلومات-

حيث يمكنه أداء كل هذا . للحصول على الوثائق، المعلومات والخدمات التي يحتاجها
  .مباشرة عن طريق الخط

تيحها تطبيقات تكنولوجية إن الطرق الجديدة لجمع وتبادل المعطيات التي ت
المعلومات تقلل من اتصال المواطنين والمؤسسات المختلفة باإلدارات الحكومية المتواجدة 

  .على المستوى المحلي أو الوطني
إمكانية الولوج كل أيام األسبوع وعلى مدار الساعة مهما كان المكان :  إمكانية الولوج -

  .اإللكترونية لإلدارات العموميةالذي يتواجد فيه المواطن إلى الشبابيك 

                                           
زيارة يوم ]. على الخط المباشر[الحكومة اإللكترونية . ورة للعلوم الهندسية مركز المدينة المن-1
 .http://www.mmsec.com/m3files/e-gov.htm:  على العنوان التالي 01/02/2008

 01/02/2008زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [عمليات الحكومة اإللكترونية.  موقع الدراسات الحكومية-2
 .http://www.egoconcept.com/getcontents.do?cid=2773: ي على العنوان التال
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الحكومة اإللكترونية تسهل من التفاعل اإليجابي بين الهيئات العمومية من :  الشفافية-
و تساهم بذلك في إشراكهم في . جهة، المواطنين والمؤسسات الخاصة من جهة أخرى

  .عملية اتخاذ قرارات الهيئات العمومية مما يضمن النزاهة والفائدة العامة
تساهم تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تقليص النفقات  المتعلقة  : تقليص النفقات -

بتقديم الخدمات العمومية وذلك بتقليص استعمال الورق، الحبر، وكلفة االستنساخ 
والتصوير هذا لإلدارات العمومية أما للمواطنين فربح الوقت واإلستفادة من الخدمات عن 

  .لنقلبعد التقليل من مصاريف ا
 عملية التحول للحكومة جاحإلن : شروط تحقيق الحكومة اإللكترونية-3-10-2

  : اإللكترونية يجب مراعاة بعض الشروط التي يجب توفرها
يب جيجب تبني خدمات عمومية تست :  طريقة جديدة لمفهوم وتنظيم الخدمات العمومية-

يق الشباك اإللكتروني لحاجيات المواطنين وهذا معناه تقديم خدمات متكاملة عن طر
وذلك بتصنيف الخدمات العمومية ) دورة الحياة للفرد(الموحد الذي يصمم حسب مبدأ 

ميالد زواج، دراسة، سكن، صحة، : بإتباع األحداث المهمة في حياة الفرد أو المؤسسة
  .، توظيف وجبايةاستثمارخلق مؤسسات، 

ى اختالف مستوياتها السياسية في ويتم ذلك بين اإلدارات عل:  تحقيق التعاون الوثيق-
مرحلة التخطيط ومرحلة التطبيق للحكومة اإللكترونية من أجل تسهيل تبادل المعطيات 

  . بين اإلدارات العمومية و تمكين تقديم الخدمات العمومية اإللكترونية المتكاملة
لي و هذا يفرض على مختلف أنظمة اإلعالم اآل:  توحيد أنماط العتاد والبرمجيات-

  المستعملة من قبل اإلدارات أن تتمكن من االتصال فيما بينها لتقاسم و تبادل المعلومات
 البدء فى بناء د القاعدية عنة والمعطيات و هذا يظهر ضرورة التشاور األولي والدراس

  . الحكومة االلكترونية
الثقة، حماية إن تقديم الخدمات العمومية يجب أن يكون في بيئة على الخط تتسم ب:  الثقة-

المعطيات ذات الطابع الخاص وطرق التعرف على األشخاص وموثوقية المعطيات 
  المضمونة، 

إن تطور الحكومة االلكترونية سوف يمكن من تقديم خدمات :  المساواة بين المواطنين-
مهما كانت أعمارهم، جنسهم، . عمومية الكترونية جيدة لكل المواطنين على حد سواء
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من أجل ذلك وجب توفير أدوات الولوج من حاسبات شخصية، . ونهم، إعاقاتهمدياناتهم، ل
  . ترنتإلنلطرفيات، نقاط ولوج عامة 

تشمل مجاالت تطبيق الحكومة االلكترونية كل :  بعض مجاالت الحكومة االلكترونية-
الخدمات العمومية من مختلف اإلدارات الرسمية بتنوع مستوياتها سواء كانت مركزية أم 

  :ضها عحلية ويمكن ذكر بم
 5 بفرنسا 2006 لسنة اإلنترنتحيث بلغ عدد المصرحين عبر :  التصريح بالمداخيل -

  .  ألف منصب شغل مستقيال16  وهذا سوف يوفر للدولة الفرنسية 1ماليين شخص
حيث ال يحتاج األمراال لبضع دقائق عوض األسابيع التي  :  طلب لوحة ترقيم سيارة-

  . ناهيك عن الجهد المبذول و المال المدفوع لذلك.   هذه العملية من قبلكانت تستغرقها
الذي يتم في يومه لمصالح الضمان االجتماعي وكذا فسخ أي عالقة :  التصريح بالعمل-

 وفسخ عالقات العمل بدقة وسرعة فو هذا ما يمكن من مراقبة عمليات التوظي. عمل
وظيف، البطالة، خلق المؤسسات وهذا يعطي إحصائيات عن نسب الت. كبيرتين

  .واإلستثمار
 وهذا اإلنترنتو ذلك بإبرام الصفقات العمومية عن طريق  :  عقد الصفقات العمومية-

يمكن من ضمان الشفافية والمساواة بين مختلف المتنافسين ويقلل من البيروقراطية، 
  . المحسوبية والرشوة

حبها من التعريف بنفسه  و اإلمضاء و التي تمكن صا:  بطاقة التعريف االلكترونية-
 .االلكتروني عند المعامالت االلكترونية خاصة التجارية منها

   : تأثير الحكومة االلكترونية على قطاع األرشيف-3-10-3

تقال من العالم الورقي إلى العالم نإل إلى الحكومة االلكترونية معناه اتقالإلناإن 
مادي، فمصالح األرشيف التي اعتادت التعامل مع الرقمي أي من العالم المادي إلى الال

السجالت، الخرائط، الملفات، الرسومات وحتى األرشيف السمعي البصري سوف يصبح 
داخل القرص الصلب للحاسوب أو ) 1،0(غير مادي أي على شكل رقمي موحد في ثنائية 

بعد الثورة  التي ارتسمت األرشيفيةهذا يعني أن المهنة . وحدات التخزين الخارجية

                                           
1- Yahoo. Nombre de déclarations de revenus. [en ligne] disponible sur : http://www.yahoo.fr. 

Consulté le 15-06-2006 
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 تتغير وتفرض على مراكز األرشيف فالفرنسية وامتدت على مدى قرنين من الزمن، سو
   .و العاملين فيها التأقلم معها، تغيير السلوكات واكتساب مهارات جديدة

   : مصداقية الوثائق الرسمية-3-10-4

خطي على التوقيع ال لتعوض Electronique Signature ظهرت تقنية التوقيع اإللكتروني
وتعني اإلثبات القانوني  Authenticité الوثيقة اإللكترونية حتى تضفي عليها الصبغة الرسمية

الرسمية لها، واليوم هناك مزاوجة بين استخدام  للوثيقة وإقامة الدليل القانوني على الصبغة
. حتواهاعلى قوتها القانونية وهويتها بعدم تحوير م التكنولوجيا لحفظ الوثائق، والمحافظة

اإلمضاء "تضمن رسمية الوثيقة وهويتها لذلك ألخترع  فاإلمضاء هو الوسيلة الوحيدة التي
   :  اثنينقسمينينقسم اإلمضاء اإللكتروني إلى و .للوثيقة اإللكترونية" اإللكتروني

 ويعني رقمنة اإلمضاء الخطي للشخص وحفظه العتماده إلكترونيا: اإلمضاء المرقمن -

ويتمثل في توفير مفتاح سري للشخص ال يعلمه غيره : شفر أو الرمزياإلمضاء الم -
 ويتضمن التوقيع اإللكتروني تحديد عدة. عند توقيع وإمضاء الوثيقة اإللكترونية واعتماده

 معلومات تتعلق بالوثيقة المراد إمضاؤها كعدد أسطرها وعدد كلماتها والصور التي
   .ل الكشف عنها أمرا صعباتتضمنها واألعمدة والجداول، وهو ما يجع

  :  ديمومة الوثائق الرسمية الرقمية-3-10-5

نظرا للتطور السريع لتكنولوجيا اإلعالم اآللي سواء تعلق األمر بالجانب المادي أو 
البرمجي وما تطرحه من منتجات جديدة مغرية كل يوم في السوق، فقد أصبح من الواجب 

والخطر الذي تشكله على تخزين الوثائق طرح مشكلة تقادم تكنولوجية المعلومات 
فالثمن الذي يجب دفعه في كل مرة جراء تغيير المعدات .  وديمومتهااألرشيفية

من نظام الرقمية  األرشيفيةوالبرمجيات، الجهد الواجب بذله في كل مرة لنقل المعلومات 
كما . إلى آخر ومن وسيط  إلى آخر وهو ما اصطلح عليه بتهجير أو هجرة المعلومات

 عرضة للنسيان داخل القرص األرشيفيةيجب التحلي باليقظة وعدم ترك المعلومات 
 وما األرشيفيةالصلب أو األقراص الضوئية والذي يعني بكل بساطة ضياع األرصدة 
  .تحتويه من معلومات وهذا هو الخطر األكبر الذي يحذق بالوثائق اإللكترونية
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    :مية الرسمية الرقأمن الوثائق -3-10-6
 الشبكات قلعل من أكبر المخاطر التي تواجه العالم الرقمي اليوم هو خطر اخترا

 : من طرف المتسللين أو قراصنة مجتمع المعلوماتاإلنترنتومواقع 

  إما بغرض ابتزاز و كسب المال؛-

  تحطيم المواقع وتخريبها بنشر الفيروسات المختلفة؛-

  تغيير المعطيات قصد التزوير؛ الوصول للملفات اإلدارية السرية و -
 . كما يبقى إنهيار جزء من الشبكة شيء وارد-

ا ما يحتم في الوقت الحاضر اإلبقاء على األصل الورقي مع وضع نسخ ذوه
  .إلكترونية إحتياطية كأمان تحسبا أليي طارئ قد يطرأ في البيئة االلكترونية

  : الفردية   الخصوصيات وحق المحافظة علىالوثائق مشكلة حرية إتاحة -3-10-7

 األرشيفيةمع ازدياد الطلب على المعلومات و الحاجة إليها بما في ذلك المعلومات 
 الديمقراطية اليوم بحق المواطنين الوصول ةمن جهة، ومن جهة أخرى ارتباط ممارس

 نفسها محصورة بين األرشيفية على المعلومات اإلدارية المختلفة، تجد المصالح اإلطالعو
 : ثنين وجب عليها الموازنة بينهما إين أمر

 آلجالها المحددة ومراعاة خصوصيات بعض األرشيفية كيفية المحافظة على المعلومات -
  المنصوص عليها قانونا؛ األرشيفيةالمعلومات 

 في أسرع اآلجال ودون استثناء األرشيفية على المعلومات اإلطالع تصاعد مطلب حق -
 .قصد االستفادة منها

 لتتناسب مع التطور السياسي الحاصل األرشيفيةذا ما يحتم تعديل التشريعات وه
 األرشيفيةعلى المستوى العالمي والمحلي وكذا تطوير أدوات البحث لتقديم المعلومات 

  .اإلنترنت ومواقع تستفادة منها عبر تواجدها بالشبكابطريقة تسهل الوصول إليها واإل
   : التأثير على األرشيفي-3-10-8

عالم اآللي والشبكات باعتبار أن كل الوثائق هل سيتحول األرشيفي لمختص في اإل
الرسمية وغيرها من الوثائق سوف تنشأ وتستخدم في بيئة الكترونية ؟ كما يتم أرشفتها 

اليوم  التي تطرح األسئلةو قد كثرت .  على مستوى المخدمات أو األقراص الضوئيةهافي
  :ستوى العالميفي ميدان األرشيف على الم
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   كيف يمكن تطبيق نظرية األعمار الثالث في البيئة اإللكترونية ؟-
 أي أهمية تبقى لمبدأ وحدة األرشيف ؟ إذا علمنا خاصية الوثائق االلكترونية في تشكيلها -

  .وإعادة تشكيلها في ملفات أخرى وسهولة استرجاعها من قواعد البيانات
م والحذف للوثائق االلكترونية نظرا الختفاء مشكلة  هل سوف يستغنى عن عملية التقيي-

  التضخم الورقي ومشكلة توفير الحيز المكاني ؟
 المنتجة للوثائق ومصالح ت ما العالقة التي تكون مستقبال بين اإلدارات و المؤسسا-

األرشيف ؟ باعتبار أن المصالح المنتجة للوثائق االلكترونية لم تعد بحاجة لنقل وثائقها 
  . مصالحهاخارج

   هل هي نهاية األرشيف الكالسيكي المرتبط باإلدارة و أقسامها وبالتاريخ ؟-
   : مصير األرشيف المادي-3-10-9

عبر يشهد قطاع األرشيف حيث (إن انخفاض تكلفة رقمنة الوثائق المادية وسهولتها 
مية،  الجرائد الرسعلى سبيل المثال المختلفة ةرصداألعمليات ضخمة لرقمنة العالم 

المخطوطات القديمة، األرشيف السمعي البصري مع ظهور شركات مختصة في عمليات 
 زاد من شهية الحالمين بعالم رقمي تتدفق فيه المعلومات بسرعة فائقة عبر ،)الرقمنة
لكن .  تتيح لنا كل ما نحتاجه من معلومات بدون انقطاع وعلى مدار أيام السنةتالشبكا

التسرع في التخلص من األصل المادي لألرشيف الذي أهل االختصاص يحذرون من 
. استوجب قرونا من العمل المضني والمتواصل لحفظه وجعله في متناول األجيال الحالية

 تكنولوجيا المعلومات لم تعطي بعد صورتها النهائية فمن السابق ألوانه الجزم في ألنو 
و ما نسمعه من . ا وارد أيضاكما أن خطر انهيار الشبكات وإتالفه. آلناهذا الموضوع 

تقال بسرعة عبر ماليين الحواسيب نإلحين آلخر على مدى قدرة الفيروسات االلكترونية ا
وما تسببه من تخريب للملفات المختلفة وتعطيل عملها خير دليل على توخي الحذر وعدم 

ما أن ك. األرشيفيةالتسرع في  إصدار خيارات قد ترهن الموروث البشري من المعلومات 
مقارنة بالورق ولم تعطي )  سنة30أقل من (وسائط التخزين اإللكترونية حديثة العهد 

  .الدليل القاطع على ديمومتها لفترة طويلة
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  األرشيفي وتكنولوجيا المعلومات: الفصل الرابع  

  : مؤهالتهأدواره و األرشيفي، – 1 – 4
  : تعريف األرشيفي–4-1-1

األرشيفي هو الشخص الذي توكل إليه مهمة تسيير األرشيف القديم والحديث * "
مخطوطات، مطبوعات، وسائط سمعية، بصرية أو (اللذان يتكونان من الوثائق األصلية 

التي يكون مصدرها مؤسسات حكومية، مجموعات محلية، شركات، عائالت أو ) الرقمية
 وإعالم لألرشيف، يساهم بها احتفاظت التي يقوم بها من جمع، جرد، فبالعمليا. أفراد

األرشيفي في تكوين وتثمين التراث الوطني وتقديم المادة المعلوماتية األولية الالزمة 
فاألرشيفي هو الذي يحدد الوثائق الهامة التي . للمؤرخين والباحثين حاضرا ومستقبال

. دثارالنواق النادرة من الحرائق، السرقة تؤرشف من التي تقصى ويحرص على الوثائ
 القصوى من المعلومات االستفادة جمهور المستفيدين ويساعدهم على باستقبالكما يقوم 

  .1"التي يحتويها األرشيف وذلك من خالل إعداده ألدوات البحث المتنوعة
. ألمة الوثائق التي تعبر عن تاريخ اواستغاللتتلخص مهمة األرشيفي في جمع، حفظ * "

 ويحرص على حفظها االقتصاديةفهو الذي يرتب أرشيفات اإلدارات الرسمية والمؤسسات 
المادي بتوفير المقرات ووسائل الحفاظ عليها من الحرائق، المياه، الرطوبة، الحشرات 

 استرجاع، تقييم، ترتيب، ترقيم، تخزين، استقبالوالقوارض؛ أما الجانب الفني فيتمثل في 
 ."2واستغالل

  : أدوار األرشيفي -4-1-2
  :  يمكن حصر أدوار األرشيفي فيما يلي

 بدء من االستقبال، الفرز، األرشيفيةحيث توكل إليه مهمة معالجة الوثائق : الدور الفني* 
  .المكانز والتخزين التقييم، التسجيل، التصنيف، الترتيب، إعداد الفهارس، الكشافات،

  
  

                                           
1  - Groupe de travail prisme base-normandie.le metier d’archiviste [en ligne] disponible sur 

http://www.info/métier/fiche_métier.php.page consultée le 31/3/2006 
2 - Groupe de travail prisme base-normandie. Ibid 
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  :الدور الفكري* 
فهو يتحمل . قدير أهمية الوثائق التي سوف تؤرشف من غيرها أي القدرة على ت

 لذا وجب عليه التمتع األرشيفيةمسؤولية فكرية وعلمية يترتب عنها نجاح أو فشل العملية 
كما يجب عليه . بثقافة واسعة و دراية بفنون اإلدارة والتمكن من عدة لغات إن أمكن

اريخ إذا استعصى عليه اتخاذ قرار استشارة أهل االختصاص في مجاالت اإلدارة والت
  .معين لما يترتب عنه من نتائج قد تحسب ضده

  : الدور األخالقي* 
 تحمل طابع السرية ومعلومات حول األشخاص األرشيفيةإن بعض الوثائق 

ساب، لذا فإن األرشيفي زيادة عن ألنوالجماعات مثل األسرار الطبية، العدالة، قضايا ا
و قد وضعت عدة جمعيات . ه التحلي بصفات األمانة واألخالقأدواره األخرى وجب علي

مهنية عبر العالم مواثيق مهنية وأخالقية مثل ميثاق أخالقيات المهنة لجمعية األرشيفين 
  . ألهل االختصاص لاللتزام بها Quebec(1(لمقاطعة الكيبك 

   :ة األرشيفيالمهن  أنواع – 1-3- 4
العالمية الثانية إلى ظهور مهن جديدة أدى تطور قطاع األرشيف بعد الحرب 

  .فرضتها عملية التكفل بالوثائق األرشيفية منذ نشأتها إلى أرشفتها النهائية
  :  مسير الوثائق الحية-

الذي يقع على عاتقه التكفل بالوثائق في مرحلتها األولى أي لحظة إنتاجها 
 منتج الوثائق ألن. إلكترونيةواستعمالها األولى سواء كان ذلك بطريقة كالسيكية أو طريقة 

 العمومية أو المؤسسات االقتصادية لم يعد له الوقت الكاف للتكفل بها نتيجة تفي اإلدارا
، نوعية الخدمات وسرعة األداء في محيط وما ينتجه من تضخم ورقي حجم العمل اليومي

دارية ومنها جاءت هذه المهنة الجديدة التي تهدف إلى زيادة النجاعة اإل. تنافسي
 في الوقت ةواالقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للزبائن و ذلك بتقديم الوثائق الالزم

  .المناسب 
  

                                           
1- Association des archivistes du CANADA. la charte déontologique des archivistes.[en ligne] 
disponible sur http://www.archiviste.qc.ca/évenement/intervention/20040302_patrimoine 
fédérale_le tour. html  page consultée le 10/01/2006. 
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  : مسير األرشيف الوسيط -

إن  حجم الوثائق يتزايد بسرعة كبيرة لم يعد معها بإمكان اإلدارات المختلفة االعتناء 
ها ألن المكان غير كاف و ألن بهذا  الكم الهائل من الوثائق التي تنتجها داخل مصالحها

  .تعيق العمل اإلداري، كما يجعلها عرضة للضياع  إذا بقيت  بدون تنظيم وعناية 
لذا تحتم نقلها لمكان خارج اإلدارات حيث يمكن التكفل بها على أحسن وجه 

وعلى مسير األرشيف الوسيط التكفل بهذه . والرجوع إليها متى اقتضت الحاجة لذلك
 األرشيف الوسيط الذي ظهر في الواليات رحسن وجه بإتباع معيار تسييالمهمة على أ

المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ليعمم فيما بعد وفي كامل أنحاء العالم و اعتمد سنة 
 من المجلس الدولي لألرشيف وهو معروض اليوم لإلثراء و المناقشة من طرف 2001

  .أعضاء المجلس 
  : مسير األرشيف النهائي -

فهو الذي يحدد نوع  الوثائق التي تتصف . يقع على عاتقه التكفل باألرشيف النهائي 
سواء تعلق األمر بالوثائق العمومية و الخاصة . باألهمية الوطنية وتستحق الحفظ النهائي 

كما أنه مسؤول عن عملية المعالجة الفنية مع تخزين و استرجاع .ورقية كانت أم رقمية
 المالئم لألرشيف النهائي،فزيادة رفهو الذي يتبنى نظام التسيي.  النهائية يةاألرشيفالوثائق 

على الدور الكالسيكي الذي كان يلعبه من قبل ،هناك دور جديد هو تقديم خدمات جديدة 
  . قوامها اإلعالم اآللي و الشبكات

  :  مؤهالت األرشيفي-4-1-4
جتمع تحتم على أهل االختصاص  عند الدولة والماألرشيفيةإن ثقل وأهمية السياسة 

في مستوى  المهمة التي يؤدونها ومن هذه  من األرشيفيين التمتع بمؤهالت تجعلهم 
  :  المؤهالت

  :مؤهالت علمية* 
 والمجلس 1 تؤكد جميع الدراسات على المستوى العالمي والتي تقودها اليونسكو

ألرشيفين من جهة وأهمية الدولي لألرشيف على ضرورة التكوين العلمي العالي والجيد ل
الرسكلة والتكوين المستمر من جهة أخرى، خاصة ونحن نعيش تغيرات تمس قطاع 

                                           
1 - UNESCO. la formation des archivistes [en ligne].  Op.Cit  
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وكما اشرنا فإن التكوين الحديث لألرشيفين يمكن تقسيمه لثالث . المعلومات الواسع 
  : أقسام
  :ة كالسيكيمؤهالت * 

 النمو –لسل الزمني مبدأ المصدر واحترام التس:  الخمسة األرشيفية يهتم بالعمليات 
 دخول الوثائق لألرشيف الترتيب والجرد، البث – األرشيفيةالطبيعي للمجموعات 

  ؛اإلطالعو
  :مؤهالت في اإلعالم اآللي * 

 نظرا للمكانة التي أصبح يحتلها اإلعالم اآللي والخدمات التي يقدمها لقطاع 
شيف ولتحقيق  نوعية المعلومات، أصبح وجوده ضرورة قصوى لتحسن العمل  داخل األر

الخدمات وجودتها فعلى األرشيفي التمكن من استعمال الحاسوب في كامل أعماله اليومية، 
  .اإلدارية منها والفنية

  :تعلق باألرشيف اإللكترونيي مؤهالت فيما* 

القدرة على وصف األرشيف االلكتروني من ناحية الشكل الخارجي بإتباع معيار  
.  ومن ناحية المحتوى بإتباع معيار الوصف اإللكتروني لألرشيف Dublin Coreدوبلين كور

 ... معرفة الوسائط التي يحفظ عليها وعمرها كذا البرامج التي أنشئت بها

  :    صفات األرشيفي-5–1–4
التي باإلضافة إلى ما سبق البد أن تتوفر في األرشيفي بعض الصفات واألخالق 

  :تتناسب مع وظيفته ومهمته ومنها  
   القدرة على التحمل والصبر؛-
   القدرة على المتابعة والمراجعة والتقويم؛-
   القدرة على التعامل مع اآلخرين وتسهيل مهامهم؛-
   القدرة على حفظ األسرار واألمانة؛-
   القدرة على اإلبتكار والتجديد؛-
   سعة الثقافة والتمكن من عدة لغات؛-
   القدرة على رسم وتنفيذ خطط أرشيفية؛-
   القدرة على إقناع المسؤولين؛-
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   القدرة على اكتساب مهارات جديدة؛-
  . القدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية-
  :  التكوين في ظل تكنولوجيا المعلومات– 4-2

أدت التغيرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات إلى ضرورة إضافة بعض المواد 
شيفي في مستوى المستجدات التي أحدثتها والتعامل معها التدريسية المتعلقة بها لجعل األر

  .بكل نجاح
  : تعريف علم األرشيف- 4-2-1

 منذ نشأتها حتى أرشفتها النهائية مع وضع  بالوثيقةهو العلم الذي يدرس كيفية التكفل
كما يهدف هذا العلم إلى تكوين . المعايير الفنية، المادية و القانونية التي تضمن ذلك

 الفنية للتكفل تو يرمي إلى توحيد اإلجراءا.  البشرية القادرة على أداء ذلكالكوادر
    . باألرشيف على المستوى العالمي

  :  منشأ علم األرشيف- 4-2-2

 في إنشاء أول مدرسة لتدريس األرشيف إلى نيرجع الفضل مرة أخرى إلى الفرنسيي
رشيفين بطريقة علمية وفنية  و تكوين األ1821 سنة )école des Chartes( مدرسة لشارت 

 لمدة قرن مرتبطة )les Chartes(وقد ظل برنامج مدرسة . ألداء مهامهم في أحسن الظروف
بالتاريـخ ومجاالته من علم اآلثار، المتاحف، علم الوثائق من جهة، و من جهة أخرى 

  :ومن المواد التي كانت تدرس. رافدا من روافد اإلدارة وأداة من أدوات أدائها
  ؛ Science de la diplomatique علم الديبلوماتية -
  ؛Paliographie      علم الخطوط-
  ؛Philogie       علم فقه اللغة-
  ؛  Archeologie علم اآلثار -
  ؛ Science hieraldique علم النقود -
  .   Science des sceaux  علم االختام-

لمعلومات فرضت نفسها  جديدة لحفظ اطفي منتصف القرن العشرين ظهرت وسائ
مثل استعمال الميكروفيش والميكرو فيلم، أشرطة الفيديو، أشرطة السينما مما طرح قضية 
التعامل معها وكيفية معالجتها فنيا وتخزينها بتوفير الظروف المالئمة لها ومعالجتها 
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ك وجعلها في متناول المستفيدين في أحسن الظروف؛ وهذا حتم على أسرة األرشيفين امتال
  1)معيار تسيير الميكرو فيلم  والميكرو فيش. (مهارات جديدة شأنهم شأن المكتبيين

كما ظهر في نفس الفترة أمر جديد يتعلق بالحاسوب ودوره في أتمتة الوظائف 
ووجدت .  وتحسين العمل والعمل داخل الشبكات لتقديم الخدمات عن بعداألرشيفية

 أخرى فرضت عليها التأقلم  والتغيير في برامج  نفسها أمام تحدياتاألرشيفيةالمجموعة 
حيث انتقل األرشيفي تدريجيا من . التكوين، تأهيل العاملين واكتساب خبرات جديدة

 علم المكتبات، علم بمناهج األخذ مع المعلوماتي األرشيفياألرشيفي التاريخي إلى 

  .اآللي واإلعالم المعلومات
    :آلن ا أهم المدارس الموجودة - 4-2-3

  :2يمكن القول أن هناك ثالث مدارس أرشيفية عبر العالم
 : المدرسة التقليديةوالمدرسة الفرنسية أ-

لقد تطورت هذه المدرسة في فرنسا أوال ثم انتقلت إلى .  وهي أقدم المدارس الثالث
 اليوم العديد من المتتبعين عبر العالم ومنها الجزائر؛ اباقي الدول األوروبية األخرى، وله

   "شارتيل"وتتزعمها مدرسة ) العمر الثالث( األرشيف التاريخي يواهتمامها ينحصر ف
LES CHARTES بباريس.  

  The records management المدرسة األمريكية أو مدرسة إدارة الوثائق الوسيطة    -

 ةلقد تطورت هذه المدرسة في الواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثاني
فة خاصة في عالم األعمال والتجارة أي قطاع الخدمات وتهتم بصفة خاصة بوثائق بص

العمر األول و الثاني و انتقلت تدريجيا إلى قطاع اإلدارات الرسمية ومنه خارج الواليات 
المتحدة إلى بقية دول العـالم خاصة بعد تبنيها من قبل المجلس الدولي لألرشيف سنة 

2001.  
  
  
 

                                           
1- International system organisation. norme de gestion de microfiche et microfilm [en ligne] 
disponible sur http://www.iso.org. Page consultée le 10/10/2006 
2 - LOPES .vers une archivistique internationale [en ligne] disponible sur 
http://www.rsi.org.ca page consulté le 20/01/2007 
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 L’école intégrée: دية أو المدرسة المتكاملةالمدرسة الكن -

وهي أحدث المدارس الثالث، وقد ظهرت بكندا وبالتحديد بمقاطعة الكيبيك في 
هذه المدرسة تعنى بمعالجة كامل . العقدين األخيرين ولها بعض المتتبعين خارج المقاطعة 

 ذلك بعلوم أخرى منها دورة حياة الوثائق و تهتم بالجانب المعلوماتي للوثائق مستفيدة في
علم المكتبات وعلم المعلومات وما أنتجته تكنولوجيا المعلومات من إمكانيات المعالجة 
اآللية وكيفية تحسين مردود مراكز األرشيف وتقديم خدمات في مستوى المكتبات ومراكز 

  . المعلومات وهي نظرة أكثر واقعية، موضوعية وتوفيقية
   :l’école spontanéeالتلقائية   المدرسة-

كما يمكن إضافة اتجاه رابع لهذه االتجاهات الثالث السائدة، وهي المدرسة 
 التلقائية التي نجدها في عدد من دول العالم الثالث؛ بالتحديد أين ال توجد تقاليد األرشيفية

تعتمد هذه المدرسة الجانب التطبيقي . أكاديمية و تكوين مختصين في ميدان األرشيف
  . األرشيفيةكفل بالوثائق المحض للت

 :  مستقبل علم األرشيف- 4-2-4

 علم األرشيف للتركيز هعلى ضوء التغيرات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات، يتج
على المعالجة اآللية لألرشيف، رقمنة األرشيف المادي لتحسين الخدمات، تطوير أدوات 

اللكتروني وكيفية التعامل معه،  وقضية األرشيف ااإلنترنتالبحث اآللية، التواجد على 
 :التغلب على المشكالت التي يطرحها وأهمها

  ؛)اليقظة التكنولوجية ( المعلومات السريع و تحدي التكيف معها امشكلة تقادم تكنولوجي* 
 األفراد من جهة و احترام خصوصيات اإلطالعمشكلة قانونية وأخالقية بين مبدأ حرية * 

 والجماعات من جهة أخرى؛

 اإللكترونية و تأمين ديمومتها ومنه األرشيفية كيفية المحافظة على معلومات الوثائق *
 الذي 1 )2004( قجاء نداء اليونسكو للحفاظ على الموروث األرشيفي اإللكتروني في ميثا

   عليه و إثرائه؛ةدعت فيه دول العالم للمصادق
  

                                           
1 -  UNESCO. Charte de sauvegarde de la mémoire numérique [en ligne]. OP.Cit 
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  :  التكوين الحديث في ميدان األرشيف– 4-3
  :ن الحديث في ميدان األرشيف عموما على المحاور التالية يعتمد التكوي

   التجربة الدولية في مجال تكوين األرشيفيين؛-
   التسيير العلمي لألرشيف؛-
   التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في األرشيف؛-
   األرشيف اإللكتروني؛-
   المواد اإلضافية؛-
   التكوين الميداني؛-
  . طريقة تشخيص األرشيفي-
  : التجربة الدولية في مجال تكوين األرشيفيين-4-3-1

إنتقل علم األرشيف من ميدان التاريخ أين كان يعتبر جزءا مساندا له إلى ميدان علم 
إدارة المعلومات، اإلعالم اآللي، علم : المعلومات والمكتبات بإدخال مواد جديدة مثل 

 األرشيف انتشارأمام تحد مصيري مع فأصبح اليوم . التسيير، العلوم القانونية واإلدارية
 عن علوم المعلومات االستقالليةاإللكتروني ومن جهة أخرى يتجه علم األرشيف إلى 

والمكتبات بإنشاء أقسام خاصة بتدريسه في الجامعات وفي بعض الدول تأسيس مدارس 
ويتطلب علم األرشيف على غرار . عليا لألرشيف مرتبطة بمؤسسات األرشيف الوطني

وم المعلومات والمكتبات تخصيص حيز زمني هام لألعمال التطبيقية في مقرات عل
األرشيف الوطني والمحلي وحتى في المؤسسات الصناعية ومنه ضرورة إشراك المهنيين 

  .في أرض الواقع في العملية التحصيلية لكي يتحقق الهدف النظري والتطبيقي لألرشيفي
  :التسيير العلمي لألرشيف -4-3-2

محور التسيير العلمي لألرشيف يعتبر الركن األساسي في تكوين األرشيفيين إن 
حيث يمكن الطالب من دخول علم األرشيف من بابه النظري العلمي بغية الحصول على 

.  إلى أرض الواقع من خالل التطبيقات الميدانيةتقالالناصورة كاملة لمهنة األرشيف قبل 
  :ويضم هذا المحور الجوانب التالية 

  تاريخ األرشيف؛ -
 التعريف الدولي لألرشيف؛ -
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 النصوص التشريعية لألرشيف؛ -

 النصوص التنظيمية لألرشيف -

  واإلجراءات الرسمية؛االقتصاديةأقسام األرشيف بالمؤسسات  -

 التسيير اإلداري والمالي لقسم األرشيف؛ -

 مخازن األرشيف وتجهيزاتها؛ -

 نظام الحفظ المؤقت لألرشيف؛ -

نظام الترتيب والتصنيف، القائمة :  في مكان إنتاجه لألرشيفالمعالجة اإلدارية  -
 الشاملة لألرشيف، جدول حفظ األرشيف، شروط وجدول تحويل األرشيف؛

  الفرز، التقييم، الترتيب، التصنيف، الترقيم، نظام التخزين؛:لألرشيفالمعالجة العلمية  -

 سجل األرشيف  محضر إحصاء األرشيف الموجود،:باألرشيفأدوات البحث الخاصة  -
، الجرد التحليلي، دليل مركز األرشيف، الدليل )مبسط ومفصل(المحول، الفهارس 

 الموضوعي لألرشيف، فهرس معرض األرشيف؛

 في شكل علب مكدسة بدون تعريف، في شكل :المبعثرالمعالجة الخاصة باألرشيف  -
أوراق ملفات مبعثرة فوق الرفوف أو األرض بدون أي ترتيب أو تصنيف، في شكل 

 مختلطة ومبعثرة فوق األرض؛ 

  على األرشيف من قبل اإلدارات؛ الباحثين واألشخاص العاديين؛ اإلطالع -

 النشاطات الثقافية في األرشيف؛ -

طريقة القيام بتشخيص وضعية األرشيف : التشخيص العلمي في األرشيف  -
  برنامج إلعادة تنظيمه؛واقتراحبالمؤسسات 

رشيف، الفرع اإلقليمي العربي لألرشيف واألرشيف التعريف بالمجلس الدولي لأل -
 الوطني؛

  : التقنيات والتكنولوجيات المستخدمة في األرشيف-4-3-3

هي من األدوات التي أصبحت تستخدم في التسيير الحديث لألرشيف وهي أدوات 
 عليها والتمكن منها اإلطالعأصبحت ضرورية لألرشيفي في عمله اليومي لذا وجب 

  .القصوى من مزاياها لالستفادة
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   : التقنيات) أ
o التجليد التقليدي والصناعي؛  
o الترميم اليدوي والميكانيكي؛ 

o  ؛واالستنساخالطباعة، النشر 

o التصوير المصغر. 

  :التكنولوجيات) ب

o اإلعالم اآللي؛ 

o  ؛)الرقمنة(التصوير الرقمي 

o  ترانت؛ألن وااإلنترنتاألرشيف في  
  :طرق حماية األرشيف  )ج
o رشيف من الحشرات؛حماية األ  
o حماية األرشيف من الجفاف والرطوبة؛  
o حماية األرشيف من الغبار والهواء الملوث؛  
o حماية األرشيف من الفيضانات وتسربات المياه؛  
o حماية األرشيف من التدخل األجنبي؛  
o حماية األرشيف من اإلرهاب والنزاعات المسلحة؛  
o ؛حماية األرشيف من الزالزل والكوارث الطبيعية  
o ذار ألن األثاث الخشبي وتوفير أدوات ااستعمالماية األرشيف من الحرائق بتجنب ح

  .المبكر وإعداد خطط التدخل السريع إلخماد الحرائق
   : المحور الخاص باألرشيف اإللكتروني– 4-3-4

وهو محور جديد في تكوين األرشيفيين لتمكينهم من التحكم الجيد في تكنولوجيا 
عناه تحويل األرشيفي إلى مختص في اإلعالم اآللي ولكن الهدف المعلومات وهذا ليس م

بصفته (من هذا المحور هو تمكين األرشيفي من إدارة وحفظ األرشيف اإللكتروني 
إن التحول . وذلك بالتعاون مع اإلدارة المنتجة لألرشيف اإللكتروني) أرشيف بشكل جديد

رة أرشيفية ثانية بعد الثورة التي من األرشيف المادي إلى األرشيف الرقمي أدى إلى ثو
أحدثها تضخم األرشيف الورقي بعد الحرب العالمية الثانية وهذا يعتبر إشكاال جديدا يواجه 
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ولحصر هذا الموضوع تقترح بعض المعاهد .  على الصعيد الدولياألرشيفيةاألسرة 
  :مايلي

  تعريف الدولي لألرشيف اإللكتروني؛ -
 المادي؛ظروف وكيفيات رقمنة األرشيف  -

 دور األرشيفيين و المؤهالت الجديدة المطلوبة؛ -

  ووضع إستراتيجية مناسبة للتعامل مع األرشيف اإللكتروني؛اختياركيفية  -

 تحضير طرق تحويل األرشيف اإللكتروني إلى األرشيف الوطني؛ -

 تحديد البيانات الرقمية الموجودة؛ -

 روني؛إعداد مخطط التصنيف للمؤسسة المنتجة لألرشيف اإللكت -

 هل يجب إدخال التصوير الرقمي على األرشيف المنتج في الشكل الورقي؛ -

 كيفية ضمان مصداقية المعلومات اإللكترونية و ديمومتها؛ -

 شروط اإلمضاء اإللكتروني ومصداقية الوثائق االلكترونية؛ -

 تحديد شروط حفظ األرشيف اإللكتروني؛ -

 ؛ أشكال، لغات ووسائط األرشيف اإللكترونياختيار -

 إمكانية تصوير األرشيف اإللكتروني على الميكروفيلم؛ -

 مقاييس المخازن الخاصة بحفظ األرشيف اإللكتروني؛ -

  على األرشيف اإللكتروني؛اإلطالعتحديد شروط  -

  األرشيف اإللكتروني وطاقة تخزين الوسائط اإللكترونية؛حجمتقييم  -

 طريقة تقييم تكاليف حفظ األرشيف اإللكتروني؛ -

 ير المعلومات اإللكترونية من نظام متقادم إلى نظام جديد؛كيفية تهج -

  : محور التكوين الميداني– 4-3-5

لم يعد األرشيفي يكتفي بالتكوين النظري مهما كانت قيمته العلمية و مدته الزمنية بل 
وجب عليه القيام بأعمال تطبيقية من خالل الزيارات الميدانية لمراكز وأقسام األرشيف 

 العمومية و المؤسسات االقتصادية لمعرفة الحقيقة الميدانية وأخذ صورة داراتلإلالتابعة 
ومن المستحسن أن يكتمل التكوين بتربص نهاية الدراسات حيث . على ما ينتظره مستقبال

 خطة لتحسين الوضعية مع القيام بأعمال أرشيفية اقتراحيقوم بتشخيص وضعية األرشيف، 
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ومن المستحسن أن يزور بعض المصالح . نيتحت إشراف ومساعدة أرشيفي مه
  :والمديريات مثل 

  التدريب في قسم األرشيف لمؤسسة إدارية مثل البلدية؛ -
 ؛كسونا طرا مثل مؤسسة اقتصاديةالتدريب في مصلحة األرشيف لمؤسسة  -

 التدريب في مراكز األرشيف الوطني أو اإلقليمي؛ -

  اتفاق تعاوني؛طارإزيارة مراكز األرشيف األجنبية إن أمكن ذلك في  -

 مناقشة التقارير أو الرسائل الجامعية حول األرشيف؛ -

   :ضرورة إكتساب مهارات جديدة –4-4

  :التكوين المستمر -4-4-1
هو ضرورة فرضتها التغيرات الجديدة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات منذ عقدين 

حيث ألزمت . ألرشيفمن الزمن وما أفرزته من منتجات أثرت على عمل وتفكير قطاع ا
 ونوعية العمل مع تقديم خدمات مردودينالعاملين في القطاع التكيف معها بتحسين 

 حيث االستفادةتستجيب لمتطلبات المستفيدين الذين تغيرت حاجاتهم وتنوعت كذا طرق 
أصبحت السرعة، الدقة، وتطويع المعلومات وتنوع طرق الوصول إليها من ضمن 

  .ترنيتإلناالشبكات و   المستفيدون في عصر المعلومات،المعايير التي يفرضها
إن نوعية التكوين ومدته لم تعد تكفي العاملين في قطاع األرشيف الذي، وإن كانت، 

 في طرق العمل والتفكير وتقديم الخدمات فإنها باالستقرار لفترة طويلة من الزمن امتازت
مجبرة على مواصلـة جهد التعليم اليوم وعلى غرار قطاع المكتبات ومراكز المعلومات 

و اكتساب مهارات جديدة عبر التكوين المستمر لمسايرة التغيرات التي أحدثها العالم 
  . منها على أحسن وجه من جهة أخرىواالستفادةالرقمي 

إن مؤسسة األرشيف مجبرة اليوم في تخطيطها على وضع التكوين المستمر ضمن 
زمة لذلك مع توعية العاملين في القطاع بأخذ فكرة أولوياتها وتخصيص اإلمكانيات الال

 مهارات فنية وعلمية تمكنهم من تحسين أدائهم فال بد الكتسابالتكوين المستمر مأخذ الجد 
 الفعلية لعمال األرشيف بالتعاون مع معهدي االحتياجاتأن يكيف التكوين المستمر حسب 

كوين، فترات إجراء التكوين، الطرق علم المكتبات واإلعالم اآللي حيث تحدد أهداف الت
وما لإلعالم اآللي من أهمية في . التكوين مع توفير اإلمكانيات الالزمة جاحإلنالعلمية 
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المتغيرات الحاصلة فإن جوانب التكوين المستمر في قطاع األرشيف يمكن تحديدها 
  :كاآلتي

  ؛شيفيةاألراإلعالم اآللي ودوره في التسيير اإلداري والمالي للمؤسسات  -
 برمجيات التسيير الفني لألرشيف؛ -

  إلكتروني؛إلىدور الرقمنة وطرق إنجاحها في تحول األرشيف المادي  -

وسائط التخزين اإللكترونية مثل األقراص الضوئية، معرفة خصائصها، فوائدها  -
 وبعض سلبياتها؛

 دور الشبكات في خلق، توزيع وتسيير األرشيف اإللكتروني؛ -

 من هذا العالم لتقديم صورة حسنة االستفادة وكيفية اإلنترنتالتواجد على شبكات  -
 لألرشيف مع خدمات جيدة؛

 األرشيف اإللكتروني وما يفرضه من تحدي مستقبلي في إطار الحكومة اإللكترونية؛ -

 . تحليلية على التجارب العالمية الرائدة في هذا المجالنظرةإلقاء  -

  :  التكوين عن بعد-2–4-4
 تؤدي إلى التكوين عن بعد تتمثل غالبا في المعوقات الجغرافيا كبعد إن األسباب التي

أماكن العمل عن الجامعات  ومراكز التكوين العالي من جهة ومن جهة أخرى قلة الوقت 
دون نسيان نقص . للعاملين في قطاع األرشيف كغيرهم من العاملين من جهة أخرى

ل بإرسال مستخدميها للرسكلة لفترات اإلمكانيات المادية ألغلب مصالح األرشيف للتكف
ويوفر التكوين عن بعد المساواة بين القاطنين بالقرب من الجامعات أو . زمنية قد تطول

 في نهاية التكوين اختباراتالبعيدين عنها حيث يقدم نفس نوعية التكوين للجميع مع إقامة 
ه وما يمكن إضافته تؤكد مدى تمكن المتعلمين من المحتوى التعليمي الذي تحصلوا علي

  .1 من هذا النوع من التكوين مستقبالاالستفادةلتحسين 
 واإلعالم اآللي االتصالإن طريقة التكوين عن بعد ليست بالجديدة ولكن إمكانيات 

الحالية جعلت العودة القوية لهذا النوع من التكوين ملفتة للنظر حيث يمكن إحصاء ثالث 
  :عد أو أربع طرق للتحصيل العلمي عن ب

                                           
   30: ص. 2001. جامعة منتوري: قسنطينة . لتكوين العالي في علم المكتباتا.  الصوفي، عبد اللطيف-  1
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  :عن طريق المراسلة -

وهي أقدم طريقة تكون بإرسال الوثائق التعليمية عن طريق البريد و يقوم المتعلم 
 مدى إستيعابه الختبار المرفقة مع الدروس األسئلةبقراءتها ثم اإلجابة عن ) األرشيفي(

  .ثم ترسل اإلجابة ثانية عن طريق البريد. للمحتوى التعليمي
 العديد من العاملين في ميدان األرشيف لما توفره من وقد ساعدت هذه الطريقة

وفي نهاية التكوين يتنقل المتعلم إلى الجامعة . وقت، مال وجهد دون نسيان الفائدة العلمية
  . النهائيةاالختباراتإلجراء 

  :(off line) عن طريق األقراص الضوئية -

والتكوينية التي تشمل من التطبيقات العديدة لألقراص الضوئية البرامج التعليمية 
وتمتاز بالعديد من خاصة ما تعلق بتعلم الحاسوب والبرمجيات المختلفة العديد من الميادين 

  :الفوائد والمزايا منها 
   حسن تقديم المواضيع؛-
   سهولة البحث عن المعلومات؛-
   منها؛االستفادة تكلفة انخفاض -
  . تصحب المواضيع بالصور، الصوت والفيديو-

 حاسوب أو وجوده في امتالكقابل ذلك، يجب على األرشيفي أن يتوفر لديه لكن، م
  .استعمالهمكان العمل مع القدرة على 

  : (on line) اإلنترنت عن طريق -
 اتساعا من األمور التي أصبحت مألوفة والتي تزداد اإلنترنتالتعليم عن طريق 

 االستفادة تمكن هذه الطريقة المتعلم .وتنذر بالمنافسة الشديدة للمدرسة والجامعة الكالسيكية
 امتالكمن البرامج التعليمية في البيت، العمل وحتى في المواصالت حيث يكفي للمتعلم 

 اإلنترنتويمتاز .  في إحدى البرامج التعليميةواالشتراك اإلنترنت باالرتباطحاسوب، 
 انشغاالتهمة لطرح بخاصية التفاعلية مع البرامج التعليمية حيث يعطي للمتعلمين الفرص

وقد أحدث هذا النوع .  على الخط مباشرة أو عن طريق البريد اإللكترونيواستفساراتهم
اس متباعدين ألنمن التعليم ثورة في طريقة التعليم والتحصيل المعرفة حيث يمكن 

 من نفس المعلومات وهذا من المزايا واالستفادةالوصول إلى نفس الموقع في نفس الوقت 
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 موقع يقدم الدروس إلى اإلشارةهذا و تجدر . اإلنترنت للتعليم والتكوين عن طريق الجذابة
  هذاويشمل البرنامج الذي يقدمه Piaf 1 أال وهو بياف األرشيفعلى المباشر تخص ميدان 

  :يلي  لموقع ماا
  :  مدخل إلى األرشيف ويشمل مقياسين -
شيف ؟ لمن األرشيف ؟ ومن أين ويدور حول األرشيف، لماذا األر:  المقياس األول -1

  األرشيف ؟
  .ويخص مفاهيم عامة حول األرشيف:  المقياس الثاني -2
  . التشريع، التنظيم األرشيفي وأخالقيات المهنة ويضم مقياس وحيد-
  : التسيير واإلجراءات ويضم أربع مقاييس -
  مقياس خاص بتسيير الوثائق النشطة؛* 
  ف نشطة؛مقياس خاص بتسيير الوثائق النص* 
  مقياس خاص بتسيير الوثائق النهائية؛* 
  .مقياس خاص بتسيير وأرشفة الوثائق الرقمية* 
  : سياسة وإجراءات الحفظ والتخزين ويضم -
  مقياس خاص بالحفظ والترميم؛* 
  مقياس خاص باالستنساخ عن طريق الميكروفيلم والرقمنة؛* 
  .مقياس خاص بالبناءات والمحالت األرشيفية* 
  :وتثمين الوثائق األرشيفية ويضم  بث -
  مقياس خاص بالبث األرشيفي؛* 
  .مقياس خاص بتثمين الوثائق األرشيفية* 
  . خلق وتسيير مصلحة أرشيف ويضم مقياس وحيد-
  .ويخص التعاون والشراكة ي ميدان األرشيف* 
  
  

                                           
1  - Portail International des Archivistes Francophones. Cours. [en ligne] disponible sur : 

http :\\www.piaf-archive.org\section\formation\  page consultée le 23/11/2007 
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  :  غرف الدردشة والمنتديات-

 التي فرضت نفسها اإلنترنتأصبحت من الوسائل الحديثة والمتعلقة بعالم  التي
حيث يجتمع الناس من . كمكان لطرح النقاش حول مواضيع متعددة وفي كل جوانب الحياة

 من واالستفادةمناطق مختلفة من العالم حول مواضيع معينة لتبادل الحديث، النقاش 
وفي ميدان األرشيف تستعمل هذه الغرف لمحاولة إيجاد الحلول المتعلقة . تجارب البعض

المتغيرات التكنولوجية التي يعرفها الميدان حيث خلقت عالقات جديدة بين العاملين في ب
 والعزلة حيث فرضت عليهم ضرورة طواءالناهذا الميدان بعدما كان يسيطر عليهم روح 

 المثلى من هذه التقنية ومجابهة المشاكل التي تخلقها لالستفادةالتعاون وتوحيد الجهود 
  .تتكنولوجيا المعلوما

خالصة القول أن التعليم عن بعد أصبح حقيقة ذات ثقل على جميع ميادين العمل 
. ومنها ميدان األرشيف للبقاء في مستوى المستجدات المتسارعة لتكنولوجيا المعلومات

 في الوطن 1" للمكتبات وتقنية المعلوماتمنتدى اليسير"وكمثال على ذلك نورد تجربة 
ات للمكتبيين والمعلوماتيين، قاعدة مصطلحات المكتبات حيث يحتوي قاعدة بيانالعربي 

  .والمعلومات ودليل المكتبات ومراكز المعلومات
  : مكانة األرشيفي في ظل المتغيرات الحالية -4-5

يجد األرشيفي نفسه ضمن حركية متسارعة سببتها تكنولوجيا المعلومات أدت إلى تعدد 
  .مضمون الوثائق التي يتعامل معهاأدواره وتنوع الخدمات التي يقدمها وتشعب 

  : الكالسيكية المكانة -4-5-1
 مكانة األرشيفي في مسيرة الوثائق اإلدارية على المرحلة النهائية حيث اقتصرت

 التي تقرر الحفاظ عليها نهائيا نظرا األرشيفية إليه مسؤولية التكفل بالوثائق توكلأ
في تلك التي تخص لمدة طويلة  انحصرائق كما أن التعامل مع الوث. ألهميتها  التاريخية

  . اإلدارة العمومية سواء كانت حكومية مركزية أو المحلية
مراحل  مكانة األرشيفي كانت في نهاية مسار الوثيقة ولم تكن له نظرة على إذا

من ناحية . ولم يكن له سلطة إبداء الرأي طوال حياة الوثائق. مسيرة الوثائق منذ نشأتها
                                           

 على العنوان   06/09/2007زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [ منتدى اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات- 1
 .http://www.alyasseer.net/vp/showtrad: التالي 
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وبصفة أقل مع .  المنشئة للوثائقالهيئات األرشيفي يتعامل بصفة خاصة مع الخدمات كان
إلعداد المصادر األولية في  األرشيفيةين يبحثون عن الوثائق الباحثين في مجال التاريخ الذ

 الذين يلجئون لألرشيف إلثبات حق من الحقوق، بغية المواطنين وأحيانا. علم التاريخ
وما كان يميز . األرشيفية على المحتويات اإلطالعد فضول معرفة شجرة أنسابهم أو مجر

هذه العالقة هي ذهاب المستفيدين إلى األرشيفي الذي كان ينتظرهم في مصلحته ليقدم لهم 
هذه المكانة جعلت األرشيفي يبدو كأنه حارس أمين لألرشيف، . ما يحتاجون من معلومات

  .وام من العلب والسجالتقليل الحركة والمبادرة ومعزول في مكتبه وسط أك
  :  المكانة الحديثة– 4-5-2

بدأت مالمح المكانة الحديثة لألرشيفي ترتسم لكن شيئا فشيئا تطورت هاته المكانة و
 إدارات لدىر الوسيط في الواليات المتحدة مسيمفهوم قبيل الحرب العالمية الثانية بظهور 

بعد الحرب العالمية  .يط أو المؤقتفظهرت مهنة مسير األرشيف الوس. االقتصاديالنشاط 
الثانية ظهرت نظرية األعمار الثالث التي حددت مراحل الوثائق اإلدارية ومسارها 

  :وخلقت بذلك ثالث مهن أرشيفية هي 
   مهنة مسير الوثائق الجارية؛-
   مهنة مسير وثائق العمر الوسيط؛-
  اإللكترونية؛مهنة مسير الوثائق  -
  .لنهائية مهنة مسير الوثائق ا-

 فتنوع بذلك المحتوى المعلوماتي االقتصادية عمل األرشيفي إلى المؤسسات امتدكما 
 مجال تدخل األرشيفي الذي يضم جميع اتسع من جهة ومن جهة أخرى األرشيفيةللوثائق 

كما أنه من ناحية الشكل أصبح . سانيإلنامراحل حياة الوثيقة ويشمل جميع جوانب النشاط 
ل مع الوسائط السمعية البصرية والوسائط اإللكترونية الحديثة وكلها دالئل األرشيفي يتعام

  .يؤديها أصبح التير ادو األوتعددعلى تعاظم مكانة األرشيفي 
لكن القفزة النوعية التي يجب التركيز عليها هي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في 

 والتغلب على الصعاب  في العملجديدةميدان األرشيف التي أعطت لألرشيفي أدوات 
تنوع جمهور المستفيدين مع تنوع المحتوى . والمشاكل التي كانت تواجهه في أداء مهامه

فقد .  وسائل التكنولوجيا الجديدة غيرت صورة األرشيفي الكالسيكيواستغاللالمعلوماتي 
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في أصبح األرشيفي على غرار المكتبي والوثائقي أكثر مبادرة، أكثر وجودا وأكبر مكانة 
مسار خلق، توزيع وتخزين الوثائق خاصة في البيئة اإللكترونية حيث ظهرت مهنة مسير 

  .الوثائق اإللكترونية
  : مكانة الخدمات– 4-5-3

التحول إلى  لعل أكبر تغير صاحب مهنة األرشيفي خالل العشرين سنة الماضيةو
 لهم هقدمبما ي. فيدين للمستاألرشيفيةمقدم خدمات بعدما كان مساعدا للبحث عن المعلومات 

 في مستوى تطلعاتهم بسبب التصنيف سابقاأدوات البحث عن المعلومات التي لم تكن من 
األرشيفي الذي يقوم على وحدة الرصيد وليس على التصنيف الموضوعي الذي يقوم عليه 

 لفترة طويلة على كيفية الحفاظ على الشكل انصب االهتمامكما أن . تصنيف المكتبات
نا نعيش عصر ألنو.  لألرشيف دون إعطاء المحتوى الفكري األهمية الالزمةالمادي

وكان من الضروري . األرشيفية بالمعلومات االهتمامالمعلومات فمن الطبيعي أن يزداد 
  : على األرشيفي التأقلم مع هذه الوضعية الجديدة أي  

   بالمحتوى الفكري لألرشيف؛االهتمام -
   تسهيل الوصل لهذه المعلومات؛-
   إعداد أدوات البحث اإللكترونية لتحقيق ذلك؛-
   اإليجابية لخصوصيات كل شريحة من المستفيدين بإعداد قاعدة بيانات لهم؛االستجابة -
   إعداد قواعد البيانات المختلفة؛-
  ؛اإلنترنت الذهاب للمستفيدين عن طريق الشبكات و-
  ؛نالمستفيدي واإلجابة على حاجيات الستقبالروني  البريد اإللكتاستعمال -
  .األرشيفية إعداد عدد كبير من الفهارس الموضوعية لتسهيل البحث عن المعلومات -

 من تسهيل التعامل مع المستفيدين لتقديم المعلومات الالزمة عن ساعات اإلنترنت تمكن
 الحصول عليها إلى غير  عليها، كيفيةاإلطالعوطرق العمل، نوع المعلومات التي يسمح 

وهي أمور قللت من الضغط على مصالح األرشيف التي تعاني غالبا من ضيق ... ذلك
كما سمحت لألرشيفي من ربح وقت كبير يمكنه من تحسين قدراته من خالل . المكان

  .التكوين المستمر، تحسين التكفل باألرشيف وتنويع الخدمات المقدمة للمستفيدين
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  :اإلدارية والمهنية لألرشيفي المكانة -4-5-4

ضعف  ولعل أكبر شيء كان يعاني منه األرشيفي في السابق هو إحساسه بالعزلة
 مجال اتساع أدى لمهنته خاصة في الدول النامية؛ االعتبارقلة مع دوره في حياة اإلدارة 

 زيادة على دوره الذي ،االقتصاديةعمل األرشيفي في اإلدارات الرسمية والمؤسسات 
مستوى المسؤولية الملقاة إلى إرتفاع  األرشيفيةبح يشمل جميع مراحل حياة الوثائق أص

حيث يتحتم على كل دائرة .  المرجوة من عملهواالقتصاديةعلى عاتقه والفوائد اإلدارية 
 بتسيير وثائقها الذي يتم عن االعتناء تريد النجاح في عملها اقتصاديةرسمية أو مؤسسة 

ن في مستوى المهمة من الناحية التكوينية، الفنية والعلمية، طريق توظيف أرشيفيي
 من المعلومات االستفادةأرشيفيين قادرين على بناء نظم للتكفل بالوثائق تضمن نجاعة 

  .التي تحتويها في القوت والمكان المناسبين بالدقة والسرعة المطلوبتين
يه أن يكون في مستوى المكانة إن تعاظم المسؤولية وزيادة األهمية باألرشيفي يحتمان عل

وذلك بمستواه العلمي، الفني والعملي مع التحلي بروح المسؤولية، المبادرة والتحسن 
  .المستمر

  : األرشيفي والبيئة اإللكترونية– 4-6

  : التحول من العالم المادي إلى العالم الرقمي-4-6-1
الورقي، السمعي، (كل الدالئل الحالية تؤكد التحول التدريجي لألرشيف المادي 

إلى األرشيف الرقمي سواء عن طريق الرقمنة أو مباشرة عن طريق ) البصري، الفيديو
وهذا التحول قد شهدته المكتبات ومراكز المعلومات بصفة أوسع . الوثائق رقمياهذه خلق 

فاألرشيفي مقبل على التعامل مع المعلومات الرقمية إنتاجا، تسييرا وتخزينا أي . وأشد حدة
  . العمل في بيئة إلكترونية

 العمل مع األرشيف المادي لفترة طويلة تميزت بالعمل اعتادإن األرشيفي الذي 
مع األرشيف مستقبال الملموس مع الحجم، الوزن واألشكال المادية المختلفة سوف يتعامل 

ها من وهذا معناه أنه يكتشف بيئة جديدة لم يعهد) 0،1(الالمادي أي ثنائية الواحد والصفر 
  : قبل ويجب عليه أن يلم بها من جميع النواحي 

   تجهيزات اإلعالم اآللي؛-
   البرمجيات الخاصة بميدان األرشيف؛-
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   وسائط التخزين وخصائصها؛-
   كلفة الوثائق اإللكترونية؛-
  . على الوثائق اإللكترونيةالمحافظة كلفة -

ل الفوائد المنجرة عن ذلك  تكلفة الرقمنة المتزايدة وسهولة إنجازها وكانخفاضإن 
مع شمولها لجميع أنواع األرشيف المادي تفرض على األرشيفي رسم خطة تأخذ بعين 

  :اإلعتبار كل جوانب عملية التحول إلى البيئة اإللكترونية 
   سياسة الرقمنة واألهداف المرجوة منها؛-
   سياسة تخزين الوثائق الرقمية؛-
  العتاد؛ التقنية للبرمجيات واالختيارات -
   الفوائد المرجوة من الرقمنة؛-
   كيفية التعامل مع المنتجين للوثائق الرقمية؛-
 كيفية التعامل مع المستفيدين داخل بيئة رقمية وتقديم خدمات جديدة وتحسين الخدمات -

  .الكالسيكية
  : التمكن من البيئة اإللكترونية– 4-6-2

 اإلعالم اآللي سواء تعلق األمر إن دخول البيئة اإللكترونية معناه التعامل مع
فاألرشيفي .  أو مع الجانب البرمجياإلنترنتبالجانب المادي لإلعالم اآللي، الشبكات و

يجب أن يتمكن من البيئة اإللكترونية والظروف المحيطة بها وكيفية التعامل مع 
ونية المختصين في اإلعالم اآللي للوصول ألقصى الفوائد المرجوة من البيئة اإللكتر

 مهارات جديدة واكتسابوكما أشرنا إليه في التكوين المستمر . بالمقارنة مع البيئة التقليدية
  :خاصة ما تعلق بـ 

 العالم اإللكتروني أي معرفة الجانب المادي للحاسوب وكل األدوات واللواحق التي -
  ترفق به؛ 

   البرمجيات الخاصة بتسيير األرشيف من الناحية الفنية؛ -
  يير تنقل المعلومات عبر الشبكات؛ معا-
   طرق إنجاح إنشاء الشبكات المختلفة؛-
   عمليات التخزين وخصائص الوسائط الرقمية للتخزين؛-
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   معرفة طاقات التخزين للوسائط الرقمية؛-
  . مدة صالحية وسائط التخزين الرقمية-
  . كيفية المحافظة على المعلومات الرقمية في أمان ولفترة طويلة-

تنقل المعلومات عبر الشبكات يحتم إتباع طرق ناجعة لتسييرها وحمايتها من إن 
 والسرقات واألخطر من ذلك زرع الفيروسات وتحطيم الملفات وهي من االختراقات

األمور التي لم يعدها األرشيفي الكالسيكي مع األرشيف المادي الذي كان يكفيه وضعه في 
 خلق وضعا جديدا اإلنترنتإن . المة واآلمانغرف محكمة الغلق تتوفر فيها شروط الس

بتحويل كل النشاطات عبر الشبكة العنكبوتية ومنها النشاطات الرسمية من الدوائر 
والمؤسسات الحكومية وما اصطلح عليه بالحكومة اإللكترونية إال خير دليل على أن 

 األرشيفيةة واألسر. رشف فيهاؤالوثائق الرسمية سوف تنشأ في بيئة رقمية وتستغل وت
  . والذي سوف يزداد وقعه مستقبالآلناواعية بهذا الوضع الذي بدأت ترتسم مالمحه 

  : األرشيفي وتقادم تكنولوجيا المعلومات -4-6-3

إذا كان األرشيفي قد إعتاد على اإلستقرار مع وسائط األرشيف المادي لمدة طويلة 
حيث يمتاز عالم اإلعالم اآللي . من الزمن؛ فإن الوضع اليوم يختلف مع األرشيف المادي

بعدم الثبات والتغير المستمر للمنتجات التي تطرحها تكنولوجيا المعلومات كل يوم سواء 
  .تعلق األمر بقدرات الحاسوب، البرمجيات أو وسائط تخزين المعلومات

لقد وضعت عدة أرشيفات وطنية ومنها األرشيف الوطني الفرنسي بعض الخطط 
  :شيف اإللكتروني وكيفية الحفاظ عليه في الزمن فظهرت مصطلحات مثلللتعامل مع األر

   تهجير البيانات من وسط آلخر؛-
  ؛)في حالة تغيير البرنامج الذي أنشئت به الوثائق األولية( تغيير برنامج خلق الوثائق -
 ءانتها معرفة عمر وسائط التخزين اإللكترونية لتفادي ضياع البيانات المخزنة فيها عند -

  مدة صالحيتها؛
   إنشاء نسخ أمان في حالة ضياع أو إتالف النسخة األصلية؛-
   في القرص الصلب للمصلحة المنتجة؛األرشيفية عدم نسيان الوثائق -
  . عدم إتالف األصل المادي للوثائق في حالة وجوده-
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أمام هذه الظروف الجديدة يجد األرشيفي نفسه مجبر على معرفة كل األمور 
كما أن .  وال تكون عليه وباالاستغاللبتكنولوجيا المعلومات حتى يستغلها أحسن المتصلة 

 األفضل للعتاد والبرمجيات االختيارلتكنولوجيا المعلومات ثمن مادي يجب دفعه يحتم 
  . منها أكبر وقت ممكنلإلستفادةوكيفية إطالة عمرها وتحسين قدراتها 

المختصين في المعلومات ومنهم إن تقادم تكنولوجيا المعلومات السريع جعل 
صطلح عليها باليقظة التكنولوجيا للبقاء في أاألرشيفيون يلجؤون إلى اليقظة الدائمة التي 

  .مستوى التغيرات
  : تحدي البيئة اإللكترونية-4-6-4

إن تحدي البيئة اإللكترونية يفرض على األرشيفي العمل التعاوني وتبادل التجارب 
نولوجيا المعلومات وما تحمله من تأثير على طريقة العمل والخبرات حول موضوع تك

. والتفكير في ميدان األرشيف سواء تعلق األمر بالمستوى المحلي، الوطني أو الدولي
ويقتضي ذلك توحيد الجهود وطرق العمل للتغلب على المشكالت المستجدة إقتداء 

يها كيف يتعاملون مع بالمكتبات الجامعية ومراكز المعلومات التي عرف العاملون ف
تكنولوجيا المعلومات إيجابيا ويستثمرونها جيدا عن طريق العمل التعاوني وتبادل الخبرات 

 على مستوى أمريكا الشمالية OCLC ،RNISوالدليل على ذلك نجاح شبكات المكتبات مثل 
  .أوال والدولي فيما بعد

ايير تبادل المعلومات كما أن توحيد إستعمال برمجية للتسيير الفني لألرشيف ومع
 الرقمية من األشياء التي تساعد األرشيفيين على التغلب على الصعاب وتحسين األرشيفية

العمل األرشيفي والخدمات والوصول إلى إنشاء شبكات محلية، وطنية ولما ال دولية يتم 
 فهناك ضرورة ملحة تفرضها.  بسرعة ودقة وأماناألرشيفيةمن خاللها تنقل المعلومات 

 المحلية، األرشيفية االتحادات حول لاللتفاتتكنولوجيا المعلومات على األرشيفيين 
 العمل المنظم الجماعي أصبح من أسس العمل األرشيفي ألن. الوطنية، اإلقليمية والدولية

  .الناجح في ظل تكنولوجيا المعلومات
ارب أهل  على تجاإلطالع يمكنه االتصالإن األرشيفي اليوم بواسطة تكنولوجيا 

 من نجاحاتهم وتفادي تعثراتهم كي يتمكن من رسم واالستفادة وطنيا و دوليا االختصاص
  .سياسة أرشيفية ناجحة في البيئة الرقمية



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  

  األرشيف الجزائري و اإلفادة من تكنولوجيا المعلومات
  



 

109 

  علوماتاألرشيف الجزائري واإلفادة من تكنولوجيا الم:  الخامسالفصل 

ال يمكن عزل األرشيف الجزائري عن الوسط والمحيط الذي يدور فيه فهو يتأثر 
سلبا وإيجابا مع كل التغيرات التي عرفتها وتعرفها البالد منذ اإلستقالل مع اإلعتراف أن 
األهمية أعطيت ألمور أخرى أكثر إستعجاال وإلحاحا مثل التعليم، السكن، العمل وبناء 

فبعد قرن وقرابة النصف من إستعمار أراد إجتثاث الذات من . فتيةمؤسسات الدولة ال
وهنا وجب التذكير أن اإلستعمار الفرنسي قام . بناء الذات... األعماق كان لزاما إعادة

بجريمة كبرى قبيل اإلستقالل عندما قام بترحيل األرشيف الجزائري الخاص بالحقبة 
وكذا جريمة حرق المكتبة الوطنية وهما دليالن اإلستعمارية والتواجد العثماني إلى فرنسا 

 أكد على أن 09 - 88لذا فإن قانون . كافيان عن سياسة التجهيل ومحو ذاكرة األمة
وتعطي  .االرشيف ملك عام وجب المحافظة عليه من الناحية الفنية ، المادية و القانونية

شاكل فنية وتنظيمية كما تطبيقات تكنولوجيا المعلومات اليوم الفرصة للتغلب على عدة م
  .تسمح برفع مستوى الخدمات

   : األرشيف الجزائري من الناحية التشريعية-5-1
عرف األرشيف الوطني صدور عدة، قوانين، مناشير ومراسيم تنظمه منذ 

والغاية من ذلك الحفاظ على ذاكرة األمة واإلستفادة من مخزونه . اإلستقالل
  .معيةالمعلوماتي في كتابة البحوث الجا

  ): 1971-1962(  المرحلة األولى-5-1-1

لجزء كبير الفرنسي  هو نهب االستعمار  غداة االستقالل،مكن تسجيلهيأبرز حدث 
 ن بروفنسآ مدينة اكس ا وبالضبط إليس فرنى إلهعب الجزائري و تحويلشمن أرشيف ال

1
Aix en provence حقبة رشيف وأالفرنسية ة االستعمارية ب الحقفأرشيويتعلق األمر ب

 ومازالت الدولة الجزائرية . قرونةثالثمدى التواجد العثماني بالجزائر الذي امتد على 
 األممة متطالب حتى اليوم باسترداد ما نهب منها وتدعمها في ذلك الحق الذي أقرته منظ

                                           
:  المديرية العامة لألرشيف الوطني .النزاع الجزائري الفرنسي حول األرشيف. بجاجة، عبد الكريم - 1

  .03/1996مطبوعات األرشيف الوطني الجزائري رقم 
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 وكذا المجلس الدولي لألرشيف والذي يطالب فيه الدول اليونسكوالمتحدة، منظمة 
  .استعمرتهاكبرى إرجاع أرشيف الدول التي المستعمرة ال

ميدان  على التشريع الفرنسي في  فيهافي هذه المرحلة أبقت الدولة الجزائرية
استمرارية العمل في اإلدارات و هياكل الدولة  من أجل  القطاعات األخرىيكباقاألرشيف 

  .لألرشيفريثما يسن المشرع الجزائري قانونا جديدا 
  ) :1987-1971(ة نيا المرحلة الث-5-1-2

  أمرثر صدور إ سنة ميالد أرشيف الدولة الجزائرية الحديثة 1971تعتبر سنة 
هم هذا س، حيث أقر هذا األمر إنشاء مؤسسة الوثائق الوطنية وقد أ1971سنة  71-36

األمر في تحريك الجمود الذي الزم وضعية األرشيف منذ االستقالل لفترة تسعة سنين 
 في غياب سياسة وطنية تضمن التكفل األموررة الطويلة زادت من تعقيد  وهذه الفت.كاملة

دعم كما . الجيد بقطاع األرشيف الوطني من الناحية التشريعية، التنظيمية والتسيير البشري
ن كيفية إدارة الوثائق العمومية واعتمد في ذلك  الذي بي8/11/1971هذا األمر بمنشور 

تم كما  .1972سنة في حداث المجلس االستشاري إم تنظرية األعمار الثالث وكذلك 
  .بمرسوم رئاسي إنشاء المديرية الوطنية للمحفوظات

  :  )1988إبتداء  (الثالثة المرحلة 5-1-3

 جانفي 26 المؤرخ في09-88أهم شيء يميز هذه المرحلة هو ظهور قانون 
1988

    :  الذي جاء لينظم قطاع األرشيف في الجزائر وأهم ما ركز عليه1
   ؛األرشيفيةوضع تعريف شامل للوثائق * 
   ؛خاص على حد السواءالاألرشيف العمومي و بو كذا االهتمام * 
   ؛لدولة و الشعب و ال يجوز المساس بها أو بيعهال ملك األرشيفيةإن الوثائق * 
   ؛فلمن يمس باألرشيوالعقابية أقر جملة من األحكام الجزائية * 

  :  أقرت ما يلي 1988مارس  01 كلها في 09-88يذية للقانون  تنفكما جاءت مراسيم    
   ؛المجلس األعلى لألرشيفب و يتعلق 46 -88مرسوم * 
   ؛ألرشيفل و يتعلق بالمديرية العامة 45- 88مرسوم * 

                                           
 . و الخاص باألرشيف1988 جانفي 26 المؤرخ في 09-88قانون   - 1
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   . ويتعلق بمركز األرشيف الوطني47 -88مرسوم * 
لذي ينص على واالوطني  الصادر عن المديرية العامة لألرشيف 07 -94منشور * 

  مركز األرشيف الوطني؛ إلى و تحويله 1962الحفاظ على أرشيف ما قبل 
ملفات األرشيف مثل ملفات  ينص على حذف بعض أنواع الذيو  06-94منشور  *
لتخفيف من التضخم ل وذلك ةقات التعريف الوطنية، جوازات السفر، رخص السياقابط

 كما نص .ئية والبلدية علي مستوى الوطن منه مصالح األرشيف الواليالورقي الذي تعان
المديرية العامة كذلك على منع اإلقصاء العشوائي وضرورة الحصول على إذن من 

   ؛ الوطنيلألرشيف
  : ألرشيف اإلداري و يتضمن ا المنشور تسيير هذا ويخص 08-95منشور * 
     ؛)األعمار( تصنيفات األرشيف حسب األجيال * 
   ؛نةإجراءات الحفظ و الصيا* 
 ةضرورة دفع أرشيف العمر الثالث إلي مصالح األرشيف حسب اإلجراءات المحدد* 

   ؛قانونا
  .  السريةفترةاء تففتح األرشيف لإلطالع بعد ان* 
   :   الوطنياألرشيفمكونات  – 5-2

فهو يتكون من )  قرون5قرابة (نظرا للفترة الطويلة التي يمتد عليها األرشيف الوطني 
جع لكل فترة مرت بها الجزائر من العهد العثماني في منتصف القرن عدة مكونات تر

  .السابع عشر إلى بداية القرن الواحد والعشرين
   :1)1830-1648(العثمانية  أرشيف الفترة -5-2-1

 في كتابة تاريخ األهميةيتكون هذا الرصيد من عدة أنواع من الوثائق و له من 
عه ضرورة قصوى سواء من فرنسا أو تركيا و الجزائر ما يجعل البحث عنه و استرجا
حتوي على  بعض الكتل منه تاسترجاع قد تمو. ذلك بالتصوير الميكروفيلمي أو الرقمنة

  :الخصوص
  

                                           
:  على العنوان التالي06/09/2007زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [ المديرية العامة لألرشيف الوطني- - 1 

http://www.dgan-archives.dz 
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  : علبة وتحتوى معلومات حول36 سجل موزعة على 386و تتضمن : سجالت البايليك* 
  ؛ األمالك الموقوفة-
  ؛ األمانات -
  جية؛ التجارة الداخلية و الخار-
   نظام الضرائب و الجمارك؛-
  .اإلنكشاريين حياة -
 علبة تتعلق مواضيعها بما 11 سجل موزعة على 64تحتوي على : سجالت بيت المال *

  : يلي 
   الدخل و الخرج؛  -
   الزكاة؛ -
  الوصايا ؛-
   و الضرائب؛األمالك -
  . المعونة القبائلية-
 علبة استرجعت 153يقة موزعة على  وث14318تتكون من :  سلسلة المحاكم الشرعية*

  :  و تتعلق موضوعاتها 1974من فرنسا سنة 
   قضايا األوقاف؛-
   الملكيات الخاصة؛-
   عقود الزواج و الطالق؛-
   عقود البيع والشراء؛-
   إثبات النسب؛-
   تحديد صداق أو ارث؛-
   .    وثائق الحابوس-
   : أرشيف الفترة الفرنسية- 5-2-2

 ويوجد القسم األكبر منه والمهم حتى 1962 إلى 1830متدة من ويخص الفترة الم
وتبلغ كمية هذا الرصيد سبعة أطنان من . االستقالل في فرنسا أين تم ترحيله غداة اآلن

  : و يضم كل الوثائق المتعلقة بـ .  منه القليل على دفعاتاستردالوثائق، 
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   خاصة الحالة المدنية؛اإلداري المجال -
   في مجال السكن؛باإلحصاءتعلقة  الوثائق الم-
   وثائق القطاع الفالحي؛-
تونس وليبيا من الشرق، المغرب وموريطانيا :  خرائط رسم الحدود مع الدول المجاورة-

  من الغرب، مالي والنيجر من الجنوب؛
   المخططات التقنية المتعلقة بالعمران والمناطق المعرضة للزالزل؛-
  . بتسيير الجزائر منذ االحتالل الملفات السياسية المتعلقة-
  :ويتضمن أرشيفات:  )1962 -1954(  أرشيف فترة ثورة التحرير الوطنية -5-2-3
يضم كل الوثائق المتعلقة بتنظيم جيش التحرير الوطني،   جيش التحرير الوطني و-

  ؛...المراسالت، الواليات الحربية 
االتصاالت  نشأة الحكومة المؤقتة، ة،يضم العالقات الديبلوماسي  جبهة التحرير الوطني و-

   االستقالل؛إلىالسرية والمعلنة مع الحكومة الفرنسية التي أدت 
  :ويضم إجماال : أرشيف فترة االستقالل– 5-2-4
   وثائق القطاع العام من مؤسسات ودوائر حكومية؛-
   وثائق قطاع النشاط اإلقتصادي، الصناعي والتجاري؛-
  .المختلفةويشمل أرشيف أشخاص، األحزاب والجمعيات :  وثائق األرشيف الخاص-
 على الرغم من أهمية هذا األرشيف في : األرشيف المتواجد في عدة دول-5-2-5

عداد إولم تكلف هيئة ب . العناية الالزمةاآلن بناء الذاكرة الوطنية لم تولى له حتى اكتمال
ول التي يمكن البحث فيها ويمكن ذكر بعض الد. خطة للبحث عنه أوال واسترجاعه ثانيا

وتسمح  .مثل ايطاليا،اسبانيا،دول المعسكر الشرقي سابقا وحتى الواليات المتحدة االمريكية
التقنيات الحالية بالحصول على نسخ منه وهذا يقلل من المشاكل القانونية التي قد تطرأ بين 

  .الدول
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  : التسيير اإلداري والعلمي لألرشيف في الجزائر–3–5

 والخاص بتسيير األرشيف اإلداري جملة من 081-95منشور رقم ال جاء في مما
القواعد العامة التي نص في مراعاتها عند القيام بعملية التكفل باألرشيف على مستوى 

  :مايلي  اإلدارات والمؤسسات
ينقسم األرشيف إلى ثالثة أصناف متميزة حسب جيله أي   :أصناف األرشيف -5-3-1

  .مدة وجوده
  :األرشيف الحي أي أرشيف العمر األول -أ

الخاصة بالسنوات الثالث أو األربع  يتكون هذا األرشيف من وثائق السنة الجارية أو
  .الماضية والتي تحتاجها في إطار نشاطها اليومي

  .ويجب أن تحتفظ هذه الوثائق في محالت المصالح المنتجة لها
  :األرشيف الوسيط أي أرشيف العمر الثاني -ب

 اإلطالعتكون من الوثائق التي فاقت مدة وجودها الخمس سنوات والتي يجري ي
عليها من حين آلخر ويمكن حفظها في محل معد خصيصا لهذا النوع من األرشيف أو يتم 

  .دفعه إلى مصلحة األرشيف في المؤسسة
  : األرشيف التاريخي أي أرشيف العمر الثالث– جـ

سنة والتي أصبحت ) 15(وجودها الخمس عشرة يتكون من الوثائق التي تفوق مدة  
ويتم دفعها إلزاميا إلى مصلحة األرشيف الوالئي أو  .غير ضرورية لسير شؤون المصالح

األرشيف الوطني وال يحق حذف الوثائق المفتقرة إلى قيمة األرشيف إال بتسريح مكتوب 
  .صادر عن مؤسسة األرشيف الوطني

  :  حفظ األرشيف-5-3-2

المنتجة ، يحفظ في محالت المصالح المختلفة شيف العمر األول والثانيلما كان أر
تهدف  إتخاذ عدد من اإلجراءات فإن هذه العملية تتطلبالمصالح، هذه والكائنة في مقر له 

  :كلها إلى حفظ هذا األرشيف

                                           
  . والمتعلق بتسيير األرشيف اإلداري24/01/1995 المؤرخ في 08-95 منشور رقم -  1
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توفير محالت مالئمة متوسطة الرطوبة و الجفاف و تزويدها بالرفوف الحديدية والتي  -أ
ر فيهـا شروط أمنيـة لوقايـة الوثائق من األخطار كالحرائق والفيضانات والقواضم تتوف

  .والحشرات وغيرها
  : التاليةيكلف بالقيام بالعمليات تعيين مسؤول دائم أو مؤقت حسب أهمية األرشيف – ب
  ؛إستالم و تصنيف الوثائق    -
  ؛لف الوثائق في رزم    -
  ؛ترقيم الرزم    -
  . وغيرها من العمليات المطلوبة لحفظ الرصيد األرشيفيالدفعتحضير حافظة     -
    :دفع األرشيف -5-3-3

بموجبها تسليم الوثائق من المصلحة المنتجة للوثائق إلى يتم هي العملية التي 
مصلحة األرشيف داخل اإلدارة والمؤسسة األم بعد فرزها، تنظيمها وترتيبها في ملفات 

دفع أرشيف العمر الثالث وبعض أرشيف وتتم عملية . الحتى يسهل الرجوع إليها مستقب
التي نص عليها قانون األرشيف العمر الثاني إلى مصلحة األرشيف حسب الكيفيات 

  .  1الجزائري
  :  وضع الوثائق في علب أو في رزم–أ  
المتعلقة بنفس   الشاغرة والنسخ تصنف الوثائق حسب الملفاتاالستماراتبعد حذف  –  1

مراعاة واحدة من بين الطرق   وتجمع الوثائق حسب المكاتب أو المصالح مع.الموضوع
  : التصنيفية التالية 

  .الطريقة األبجدية أو الزمنية أو العددية أو األلفا عددية أو الجغرافية أو المنهجية-
تحزم   ثممع بعضها البعض عدة ملفات تجمعوضع الوثائق في علب أو رزم بعد أن  -2

  . جيدااحدكل رزمة على 
إضافية   كمعلومةالمقاييس سم، وتعطى هذه 15 إلى 10  منيبلغ متوسط سعة الرزمة -3

  . سم10 عرض العلب ذات استعمالإذ يستحسن 

                                           
  65: ص . المرجع السابق. درواز، كمال -  1
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ما فوق تصاعديا  إلى 1 من ةترقيم العلب أو الرزم التي تنتمي إلى نفس الدفع  4-
  . بإظهار الرقم بوضوح في أعلى حافة العلبةواالعتناء

  .ما فوق تصاعديا إلى 1 من ة جديدةتأنف الترقيم التسلسلي في كل دفعيس  –5
  :  جدول دفع األرشيف–ب  

هي الوثيقة التي تصطحب الوثائق األرشيفية عند ترحيلها من مصلحة إنتاجها إلى 
مصلحة حفظ الوثائق األرشيفية وتقوم المصلحة المنتجة لها بتحريرها في عدة نسخ مع 

  :مراعاة مايلي 
 خاصة توفرها مصلحة األرشيف استمارات ثالث نسخ، في في ينسخ جدول الدفع – 1

  .بعد مراجعتها والتوقيع عليها إلى المصلحة الدافعة الحقا وترجع أحد النسخ
 ينبغي إرسال جدول الدفع إلى مصلحة األرشيف قبل إجراء عملية الدفع ويحدد – 2

  .الدفع والكيفيات التطبيقية المرتبطة بذلك تدابيره، تاريخ اتخاذالمسؤول عن األرشيف بعد 
 الوزارة الوصية اسمويذكر في الصفحة األولى . تحرر الجدول تحريـرا جيدا -3

والمديرية والمصلحة أو الهيئة الدافعة، مع اإلشارة إلى عدد العلب أو الرزم، أما الصفحة 
  :الثانية فتحتوي على المعلومات الدقيقة التالية 

بالنسبة   أوراق مدرجةاستعمال إلى س مع 1سلسلي للرزم المصنفة من  الرقم الت–أ 
  . وحدة25للدفوع التي يتعدى عددها 

  . محتوى وطبيعة كل رزمة في جملة أو جملتيناختصار –ب 
، 1966-1964: مثال .  الوثائق الموجودة في الرزمالفترة الزمنية التي تغطيها ذكر –ج 

  . فهي تاريخ آخر وثيقة1966ثيقة أما سنة  إلى تاريخ أول و1964سنة  وتشير
تكتسي أية   اإلشارة إلى أجل حفظ األرشيف أي التاريخ الذي تصبح فيه الوثيقة ال–د 

بما أنها عديمة القيمة  فعة، و يمكن بذلك أن يحتمل حذفهاأهمية بالنسبة للمصلحة الدا
 .التاريخية

السجالت والبطاقات  ف مثلهناك إجراءات إستثنائية خصصت لبعض أصناف األرشي -4
 وعلى مصلحة األرشيف النظر …والمخططات واألشرطة المغناطيسية واألسطوانات،الخ 

رهن إشارة جميع المصالح لتقديم النصائح والمساعدة ال  في كل حالة تعرض عليها وتبقى
  .األولى الدفعسيما خالل 
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  :  فتح األرشيف لإلطالع-5-3-4

على أرشيفها من خالل التشريعات التي تضعها لتقنين تقر كل دولة شروطا لإلطالع 
. هذه العملية ومنها الحرص على الحفاظ على المعلومات الشخصية لألفراد، أمن الدولة

يحق للهيئة الدافعة أن تقدم طلبا و. حيث تتطلب نوعية الملفات مدة زمنية لإلطالع عليها
ولذلك عليها أن توفر المراجع كلما اقتضت مصلحة عملها ذلك، لإلطالع على أرشيفها 

 االحتفاظو عليه ينبغي على المصلحة . المشار لها في جدول الدفع الذي يبقى في حوزتها
  .وحسب الترتيب الزمني، بنسخة من الجدول الذي عاد إليها بعد إتمام إجراءات الدفع

  : التسيير الفني والعلمي لألرشيف الجزائري– 5-3-5

حيث : ISAD 1للوصف األرشيفي لقواعد العامة والعالميةمعيار ايعتمد على إتباع 
  : من قبل المجلس الدولي لألرشيف ويعتمد على القواعد التالية 1992اعتمد رسميا سنة 

ويضم المرجع؛ التسمية؛ تاريخ نشأة الوثائق التي تحتويها وحدة :  حقل التعريف-
  .الوصف؛ مستوى الوصف؛ أهمية الحجم لوحدة الوصف

 ويضم إسم المنشئ؛ التاريخ اإلداري؛ تاريخ تكوين وحدة الوصف؛ تاريخ :سياق حقل ال-
  .الحفظ؛ طريقة الدخول إلى مصلحة األرشيف

 يضم تقديم المضمون، الفرز، الحذف وقواعد اإلستبقاء؛ وتيرة النمو؛ : حقل المضمون-
  .الترتيب، نظام الترتيب المعتمد

، شروط اإلستنساخ؛ اإلطالعني؛ إمكانية  ويضم الوصف القانو :اإلطالع حقل شروط -
  .لغة الوثائق، الخاصيات المادية؛ أدوات البحث

األصول؛ مكان وجود ) مكان( ويضم تحديد موضع ):المكملة( حقل المصادر اإلضافية -
النسخ؛ المصادر المكملة لمصلحة األرشيف؛ المصادر المكملة للمصالح األخرى 

  لألرشيف؛
هذا الحقل بإعطاء اإلشارات الخاصة بأي رصيد أرشيفي  ويمكن : حقل الهوامش-

  .اليمكن ذكرها في الحقول األخرى

                                           
1 - Conseil International archivistique. ISAD. [en ligne]. Page consultée le :25/03/2006 
disponible sur http://www.ica.com   
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 تاريخ ،واالتفاقيات ويتكون من مالحظات األرشيفي؛ القواعد : حقل مراقبة الوصف-
  .الوصف

  :   التسيير البشري لألرشيف-5-4
  : تكوين األرشيفيين -5-4-1

سواء تعلق األمر بشهادة الليسانس أو تقني في غياب مدرسة عليا لتكوين األرشيفيين 
 علم المكتبات المتواجدة دالجزائر لمعاهسامي في األرشيف فإن هذه المهمة أوكلت في 

 قسام علم المكتبات بالجزائرأشتمل المقررات الدراسية في بالعاصمة، قسنطينة ووهران وت
الفئة التي تنتمي على مجموعة من المقررات، يمكن تقسيمها حسب المخصصة لألرشيف 

كانت إليها مادة التدريس، أي مكتبات، معلومات أو أرشيف، مع تحديد نوع المادة إذا 
   .رئيسية، مساعدة أو اختيارية

  : على المستوى الوطنيأطير لألرشيفيين المتخصصيننسبة الت -5-4-2

  فقد بلغت نسبة1ألرشيف الوطنيالعامة لمديرية  الحسب اإلحصائيات المقدمة من
كما في مصالح األرشيف األرشيفيين المتخصصين الموظفين بصفة وثائقي، حافظ وثائق 

  :هو مبين 
موظفا  200 من مجموع مختصا في علم المكتبات 76  توظيفتم 1994في سنة   −

 ؛  %38 بنسبةأي 
موظفا  400 من مجموع مختصا في علم المكتبات 240 توظيفتم  1996 في سنةو -

 ؛ %60 أي بنسبة
 800  من مجموعمختصا في علم المكتبات 600 توظيفتم  1998 ةفي سنو -

  ؛ %75أي بنسبة موظفا 
مختصا في علم المكتبات من مجموع   960 توظيففقد تم  2000 في سنةأما  -

   ؛ %80 أي بنسبةموظفا  1200
أن ألرشيف الوطني العامة لمديرية ما جاء في اإلحصائيات الخاصة بال حسبدائما و
 من حملة شهادة 1 مؤطر4000 يحتاج إلى الجزائري تسيير األرشيفالجيد بالتكفل 

                                           
 على 06/05/2008: زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [إحصائيات. ديرية العامة لألرشيف الوطني الم-1

 http://www.dgan-archives.dz: العنوان التالي 
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مع خلق ا يتطلب جهدا تكوينيا يمتد على سنوات طويلة ذ ه.الليسانس في علم المكتبات
  . مناصب مالية تساير هذا الطلب

  : تكنولوجيا المعلومات وقطاع األرشيف في الجزائر -5-5

 شهدت بطأ في دخول تكنولوجيا المعلومات، إن كانت فترة التسعينات من القرن العشرين
فإن بداية القرن الحالي تميزت بتسارع تغلغلها داخل الجامعات، اإلدارات الرسمية وحتى 

  . لدى األفراد وبطبيعة الحال قطاع األرشيف الذي هو جزء ال يتجزأ من اإلدارة
   :مجتمع المعلوماتلدخول الجزائر مجهودات  -5-5-1

 أن تجاوزت محنتها الداخلية اللحاق بركب الدول الرائدة في هذا تسعى الجزائر بعد
، قامت الجزائر بعدة برامج في سبيل 1999فمثال منذ سنة . الميدان وتعويض ما فاتها
  : ذلك، و تأتي على رأسها

بناء المدارس، اإلكماليات والثانويات مع  إصالح المنظومة التربوية وبناء المزيد من -1
ة مع إصالح التعليم العالي والبحث العلمي وتكييف التخصصات للتناسب مع المدن الجامعي

 إقتداء بما هو LMDوآخر هذه اإلصالحات إدخال نظام . حاجيات المجتمع واالقتصاد
إنشاء عدد من مراكز البحث العلمي في مختلف  ومعمول به على المستوى العالمي

 مع ات العلمية، الفكرية والتكنولوجيةالجامعات الجزائرية التي مهمتها إنتاج المعلوم
كل ذلك مع . 2إلى حوالي مليون طالب جامعيالذي سيصل عدد الطلبة اإلستعداد إلستقبال 

ANRنشاء الشبكة الوطنية للبحث وضع خطة إل
 لإلستجابة للحاجة الكبيرة للمعلومات من 3

  .الطلبة والباحثين
 وخير دليل على ذلك نسبة المرتبطين  تحسين منظومة االتصاالت السلكية والالسلكية-2

 ألف مشترك سنة 54 مليون مشترك، هذا العدد كان ال يتعدى 25حوالي ( بالهاتف النقال
 من جهة وانخفاض األسعار من جهة 4) من عدد السكان% 75 وتبلغ التغطية حاليا 2000

                                                                                                                                    
  .نفس المصدر. المديرية العامة لألرشيف الوطني -  1
  : على العنوان التالي  06/08/2007: زيارة يوم ]. على الخط المباشر. [  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- 2

http ://www.mers.dz 
   : على العنوان التالي 25/06/2007: زيارة يوم ]. على الخط المباشر[الشبكة الوطنية للبحث  - 3

http ://www.anr.dz.  
4  -  arpat. Nombre d’abonnés au téléphone portable. [En ligne]. Disponible sur :  
http://www.arpat.dz  consulté le 30/08/2007  
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موفر (ال  عبر الهاتف النقاإلنترنتأخرى وتحسين الخدمات حيث أصبح ممكن االرتباط ب
 آلن الذي أصبح ممكنا ااإلنترنتاإلرتباط دون خط ب وكذا )خدمات الهاتف النقال نجمة

 وزيادة اإلنترنترتباط بأسعار اإلفي انخفاض  وقد حصل )للمتعامل نجمة وموبيليس(
سرعة التدفق وتنوع الخدمات؛ مقارنة بما كان  عليه الحال حتى نهاية التسعينيات أين كان 

حيث يبلغ عدد . اإلنترنتاليف، بطء التدفق، ضعف الخدمات ونقص الموردين بارتفاع التك
  .1 ماليين4 اإلنترنتالمرتبطين ب

 التي تبنتها رئاسة الجمهورية أي لكل بيت جهاز حاسوب وتدخل هذه 2 مبادرة أسرتك-3
  المبادرة في تمكين األسرة الجزائرية من امتالك جهاز حاسوب وجمهرة اإلعالم اآللي؛ 

 للتواجد على آلن سعي كل الدوائر الحكومية والمؤسسات التجارية والصناعية ا-4
ومنها مصالح األرشيف وعلى رأسها .  للتعريف بنفسها وتقديم خدمات على الخطاإلنترنت

  .مصلحة األرشيف الوطني

   : نظرة على أسعارها الحالية-5-5-2
مات سواء تعلق األمر  تكنولوجيا المعلو منتجاتسعارأل اتراجعتشهد الجزائر 

مع توفر وتنوع .  النقالف أو الهاتاإلنترنتبالجانب المادي أو البرمجيات أو االرتباط ب
 مستقبال خاصة ثقافة تكنولوجية المعلوماتل يؤسسالخدمات وتعدد المتعاملين وهذا ما 

مبادرة أسراتك التي تطمح لضمان جهاز حاسوب لكل عائلة جزائرية مع اإلرتباط 
  :ويبين الجدول التالي حقيقة ذلك  ترنت من البيتباإلن

  
  
  
  
  
  
  

                                           
1  -  Bouriad, Mahmoud Agha. Le quotidien d’Oran n°3950 du mardi 11 Décembre 2007  

   المرجع السابق ].على الخط المباشر[برنامج أسراتك  -  2
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  مالحظة  السعر  نوع المنتوج  
    25,00  3.5القرص اللين   01
    CD  20,00القرص الضوئي   02
    12.000,00 – 3000,00  الهاتف النقال   03
    5000,00  القرص الصلب  04
    5000,00  الطابعات  05
    4000,00  الماسحات الضوئية  06
    DVD 40,00قرص الضوئي ال  07
    28.000,00  جهاز حاسوب مكتبي  08
    60.000,00  جهاز حاسوب محمول  09
    Flash disk 1000,00أصبح التخزين الخارجي   10
11  MP3 1200,00    
12  MP4  3500,00    
    CD rom  1500.00قارىء   13
    DVD rom 1800.00قارىء   14
    50.000 إلى 30.000من   الناسخات    15
  متوسط األسعار لبعض المنتجات التكنولوجيا بمدينة قسنطينةالخاص ب: 4 جدول رقم

  )2006شهر أكتوبر  (

 المنتجات التكنولوجية كما هو مبين في الجدول السابق يشجع كل إن إنخفاض أسعار
ها في تسيير حجم اإلدارات الرسمية والمؤسسات اإلقتصادية على شرائها لإلستفادة من

الوثائق التي تنتجها واستغالل المعلومات التي تحتويها في تحسين عملها، تحقيق مكاسب 
  . مالية، ربح معركة التنافس ودخول الحكومة اإللكترونية

إن كلفة إنشاء شبكة مكونة من عشرة حواسيب بما فيها : كلفة إنشاء شبكة  -5-5-3
  :ي الجدول السابق تكون كما يلي مخدم الشبكة حسب األسعار الواردة ف

   دج280.000=  دج 28000×  حواسيب 10 -
   دجHub = 20000جهاز توزيع +  الكوابل -
   دج5000=  دج 500×  بطاقات شبكية 10:  بطاقة الشبكة -
   دج10000:  البرمجيات واإلعداد -
   دج5000:  طباعة ملونة -
   دج 4000:  مرقمن -
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   دج340.000:  المجموع-
ليست بالضرورة أن تتكون الشبكة من عشرة حواسيب فيمكن أن تظم أربعا أو  : حظةمال

وقد تكتفي مصلحة أرشيف بحاسوب واحد مع لواحقه إلقامة بيئة مأتمتة للقيام . خمسا
كما يمكن أن تعمل ضمن . بالعمل األرشيفي، رقمنة الوثائق وإعداد أدوات بحث متطورة

  .اشبكة تابعة لإلدارة التابعة له
   نسبة اإلرتباط باإلنترنت، الهاتف النقال و الهاتف الثابت تكنولوجيا المعلومات -5-5-4

  

  النسبة  )مليون(العدد   نوعية اإلرتباط  الرقم
  11,11  04  اإلنترنت  1
  69,44  25  الهاتف النقال  2
  13,88  05  الهاتف الثابت  3

  مرتبطينخاص بنسبة الال :5 جدول رقم

شجعت األسعار هذه السنوات األخيرة شراء الحواسيب خاصة مع عملية أسرتك 
الوطنية واكتساب خط للهاتف النقال، االرتباط باإلنترنت حتى من البيت حيث وصلت 

كما تشجع هذه . ثا/ كيلوبايت128 ساعة شهريا بطاقة تدفق 60 دج لـ 400األسعار إلى 
 االرتباط باإلنترنت لالستفادة من المعلومات التي يقدمها األسعار اإلدارة والمؤسسات على

في مجال تخصصها وامتالك موقع على شبكة الويب للتعريف بنفسها والتقرب من 
  .المستفيدين منها

   : على قطاع األرشيففوائد تكنولوجيا المعلومات -5-5-5

را عدة أشياء موضوعية تقف في صف تكنولوجيا المعلومات وتجعل تبنيها أم
  :    ويمكن ذكر أهمها . طبيعيا، حتميا ومصيريا في آن واحد

  ؛   القدرة الفائقة في خلق، معالجة، تخزين وتوزيع المعلومات على نطاق واسع-
   سعرها المتواصل منذ عقدين من الزمن، جعلها تكون في متناول الجميع؛انخفاض -
  ؛آلخرظهر من حين  وتغلبها على المشكالت التي تة زيادة قدراتها السريع-
   استخدامها و تفاعلها؛ ة بساط-
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تعرقل تنقل  تغلب على الحجم المادي للنظام الورقي والحواجز الطبيعية التي كانتال - 
  المعلومات بشكل جيد؛  

 االستنساخ الالمتناهى للوثائق، وبنفس الجودة حيث لم يعد هناك فوق بين األصل -
  والنسخة؛ 

   مدار اليوم ومن أي مكان؛  إتاحة المعلومات على-
   خلقت خدمات جديدة تستجيب لظروف الباحث، العامل والمواطن البسيط؛-
 الرسمية فرصة المساواة بين المواطنين في خدمتهم وتقديم المعلومات ت أعطت لإلدارا-

  .ودون عناء التنقل إليهاالتي يحتاجونها عن بعد 
  : إلى قطاع األرشيفالتدرج في إدخال تكنولوجيا المعلومات -5-5-6

على غرار التجارب الرائدة عالميا في إدخال تكنولوجيا المعلومات فإن هناك إتفاق 
  :  القصوى منهاواالستفادةعلى التدرج في إدخالها لضمان نجاحها 

   أتمتة التسيير اإلداري والمالي لسير مصلحة األرشيف؛-
المجانية والتي هي معدة للعمل في بيئة  Micro CDs/Isis أتمتة العمل الفني بإتباع برمجية -

  ويندوز؛
   إعداد قاعدة بيانات بيبليوغرافية لما تحويها مصلحة األرشيف من أرصدة؛-
  إلخ؛... إعداد قواعد بيانات بالنصوص، الصور، الخرائط، األفالم-
   إعداد خطة لرقمنة الوثائق الهامة وتسييرها آليا؛-
تفيدين من المصلحة حيث تمكن من معرفة المعلومات  إعداد قاعدة بيانات بأسماء المس-

 التي يحتاجونها مستقبال وكيفية إيصالها لهم خاصة عن طريق البريد األرشيفية
  اإللكتروني؛

 تربط جميع أقسام المصلحة وخاصة قاعة Intranet إنشاء شبكة داخلية من نوع -
  المطالعة؛

  ع لمصلحة األرشيف؛ في حالة وجود فروExtranet إنشاء شبكة من نوع -
  ؛اإلنترنت إنشاء موقع على شبكة -
 للمعلومات، اإلحاطة الجارية وتحميل االنتقائي تقديم الخدمات عن بعد مثل البث -

  .المعلومات عن بعد
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  : الحلول التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات لقطاع األرشيف في الجزائر-5-5-7
  : أرشيف اإلدارات الرسمية -

و تجد صعوبات في  .سجالت الحالة المدنيةتسيير ديات لدينا من تعاني جل البل
  :ومن أهم المشاكل يمكن ذكر. المتزايدة باضطراداالستجابة لطلبات المواطنين 

    ؛ للسجالت نتيجة إهتراءها وعدم تعويضها في الوقت المناسب األوراق الممزقة-
  ؛ الحبر المستعملالسجالت ورداءة صعوبة قراءة البيانات من كثرة استعمال -
 خاصة في بعض المناسبات مثل الدخول تنتهي أمام شبابيك الحالة المدنية  طوابير ال-

  ؛االجتماعي
 بسبب األخطاء  انزعاجهم المستمر وضعف الخدمة المقدمة، عدم رضى المواطنين-

  ؛ياب لعدة مرات بين الذهاب واإل ضياع الوقتما يتسبب فيمالكثيرة المرتكبة 
 والذي مستمر على الموظفين الذين يعملون غالبا في ظروف غير مواتيةالضغط ال -

  .يجعل مردودهم ضعيفا واستقبالهم للمواطنين سيئا
والتحول إلى البيئة اإللكترونية  فإن اللجوء إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ذا،ل

طنين ويسهل  الموافي نظرن صورة اإلدارة المحلية يحسساهم في تسيحل هذه المشاكل وي
  .، ويخلق واقعا جديدافي تعامله معها

  :فإن إدخال بيانات الحالة المدنية إلى الحاسوب  سوف يوفر ما يلي 
   سهولة وسرعة استرجاعها مع تفادي األخطاء التي أصبحت شائعة؛-
   القضاء على الطوابير و االزدحام أما الشبابيك؛-
   باإلدارة المحلية؛ تحسين الخدمة العمومية و عالقة المواطنين-
   التقليل من حاالت تزوير الوثائق الرسمية؛-
   الوصول المساواة في الخدمة العمومية والقضاء تدريجيا على المحسوبية والرشوة؛-
، الطالق تكون سهلة ج كما أن إجراء اإلحصائيات المتعلقة بالوالدات، الوفيات، الزوا-

ود شبكة وطنية للمعلومات فإن تجميع وفي حالة وج. وسريعة ودقيقة في نفس الوقت
البيانات على المستوى المركزي يكون يسيرا جدا وهذا من أكبر فوائد تطبيقات تكنولوجيا 

  المعلومات؛
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 من ضمان الخدمة عن بعد وكل ما تقدمه من مزايا اإلنترنت وأخير يمكّن التواجد على -
ي لتحقيق مبدأ الحكومة  في إطار السعاآلنوهذا ما تسعى إليه مختلف الوزارات 

  .اإللكترونية
  : أرشيف المؤسسات المالية-

المصرفية هي السباقة في و المؤسسات المالية ،إذا كان على المستوى العالمي
 واآلن، الشيكات، آالت سحب المال االئتمانالتحول إلى النظام الالورقي متبنية بطاقات 

لكن واقعنا الجزائري . رف اإللكترونيةالعمل على الخط مباشرة في إطار التجارة والمصا
  :ظمة من ألنيشهد تأخرا في التحول إلى النماذج اإللكترونية رغم ما توفره هاته ا

   سرعة تحرك رؤوس األموال و االستثمارات؛-
   خدمة جيدة للزبائن عن بعد ؛-
  . الحصول على معلومات دقيقة عن السوق والزبائن التخاذ القرارات الصائبة-

 تعمل البنوك التي تحولت إلى البيئة اإللكترونية بأنظمة رقمية حيث تتضمن فمثال
إمكانية أرشفة الوثائق والصكوك والشيكات الورقية التي تدخل إلى النظام بعد مسحها 
بالماسحات الضوئية وبعدها يتم التحقق من التوقيع الموجود على الشيك عبر مقارنته مع 

  .متوقيع الزبون المخزن في النظا
 من عملية التشبيك بينها التي بدأت منذ سنوات لالنتهاء  تسعىإن البنوك الجزائرية

 تبادل المعلومات فيما بينها والحصول على المعلومات الدقيقة ألن .ولم تصل إلى نهايتها
  .وتسييرها إلكترونيا من أساسيات ربح معركة دخول المنافسة العالمية بنجاح

  : يةأرشيف المؤسسات الخدمات -

استعمال الحاسوب لدى المؤسسات الخدماتية في إصدار على الرغم من تعميم 
الفواتير المختلفة الخاصة بزبائنها، ال يزال مستوى الخدمات المقدمة ضعيفا وال يرقى إلى 

، زسونلغاكما إن صور االزدحام والطوابير أمام شبابيكها  لتزال تالزم  .ما ينتظر منها
 لالنتباهزيادة على تراكم الوثائق الملفت  مؤسسة توزيع المياه، ،البريد و المواصالت

داخـل وخارج المكاتـب التي تشوه منظر اإلدارات وتعيق العمل وتجعل الوثائق عرضة 
للضياع؛ لذا فإن تبني البيئة االلكترونية في تسيير الوثائق يسهل من تنقل البيانات داخل 

 كما أن خلق خدمات عن بعد سيقلل من اإلدارات ويقلص من حجم التضخم الورقي
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وهذا كله يعود بفوائد جمة على المؤسسات الخدماتية  .االزدحام واالستجابة لطلبات الزبائن
  .التي مهمتها تحقيق األرباح مع حسن الخدمة

  :أرشيف المؤسسات الصناعية -

ي وقرب  الشراكة مع اإلتحاد األوروباتفاق لدخول المنافسة العالمية بعد التي تسعى
دخول منظمة التجارة العالمية مع إلزامية إتباع المواصفات العالمية في إنتاج السلع 

 األهمية الالزمة للمعلومات عامة واألرشيف خاصة وتفتقر اآلنوالتسويق، لم تعطي حتى 
كما أن اإلصالحات التي أجريت  .لنظم معلومات تنظم سير المعلومات، توزيعها وأرشفتها

لصناعي التي أدت إلى غلق البعض منها وتغيير صفة البعض اآلخر زاد من على القطاع ا
تعقيد األمر وينذر بضياع جزء كبير وهام من األرشيف الصناعي الذي يعد الشاهد األمين 

  .على حركة التصنيع التي شهدتها البالد منذ نهاية الستينيات
 عاتقها الحصول كل هذه التحديات والمخاطر تجبرها على وضع سياسة تأخذ على

 منها في تحسين تسييرها ومردوديتها وربح معركة البقاء واالستفادةعلى المعلومات 
  :والتطور ويتم ذلك بتبني 

  ظمة اإللكترونية لتسيير الوثائق؛ألن ا-
 وضع خطة للبحث عن المعلومات وتجميعها قصد اإلستفادة منها ضمن إطار اليقظة -

  المعلوماتية؛
ت داخليا عبر شبكة توفر للموظفين واإلطارات ما يحتاجونه من  توزيع المعلوما-

  معلومات بدقة وسرعة؛
   أهمية أرشفة المعلومات بطرق إلكترونية؛-
 التضخم الورقي يعيق تنقل المعلومات ألن الورق قدر اإلمكان استعمال التقليل من -

تها األولى هي  فإن مهماقتصاديها ذات طابع ألنويثقل كاهل المؤسسات في أرشفتها و
  .اإلنتاجالتركيز على 

   :قطاع األرشيف بالجزائرفي   تكنولوجيا المعلوماتإدخال نماذج عن  -5-6

 في  تكنولوجيا المعلوماتقامت عدة هيئات ومؤسسات بإدخال ،في السنوات األخيرة
وعلى سبيل . اإلنترنت والتواجد على شبكة  التحول التدريجي للبيئة اإللكترونيةعملها،

  :يلي المثال إخترنا ما
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  :ألرشيف الوطنيالعامة لمديرية ال – 5-6-1

المديرية العامة لألرشيف الوطني دورا محوريا وطالئعيا في التكفل باألرشيف تلعب 
الوطني من جميع النواحي الفنية، التنظيمية والهيكلية سواء على المستوى المركزي 

نفس الشيء يتعلق بإدخال تطبيقات و. لإلدارات العمومية أو على المستوى المحلي
وذلك بإختيار البرمجيات والعتاد  تكنولوجيا المعلومات إذ ترجع لها األسبقية في تبنيها

فبعدما قامت بإختيار برمجية اليونسكو لألتمتة الوظائف . المالئمين لوضعية الجزائر
ت بإعداد موقع األرشيفية ونصحت به جميع المراكز األرشيفية على المستوى الوطني، قام

  على شبكة اإلنترنت وكانت بذلك من الدول العربية الرائدة حسب الدراسة التي قام به 
تقييم مواقع مراكز األرشيف العربية على شبكة :  تحت عنوان صباح محمد كلو .د 

للمديرية العامة لألرشيف يحتوي هذا الموقع . 1ومتريةي وبدراسة: اإلنترنت 
  :ت التالية على المعلوماالوطني 

  ؛تعريف بالمؤسسة -
 ؛رسالة ترحيب -

  ؛تقديم -
  ؛افتتاحية -
  ؛لمحة تاريخية -
  ؛تقديم المؤسسة -
  ؛مهام المؤسسة -
 .النصوص التشريعية -

  :كما يحتوي على قاعدتين للبيانات 
  فهارس باألرصدة األرشيفية  .1
  بيانات ببليوغرافية عن المصادر األرشيفية   .2

  :دمتين كما يتوفر على خ
   خدمة البريد اإللكتروني؛-

                                           
على الخط [. يبومترية دراسة: تقييم مواقع مراكز األرشيف العربية على شبكة اإلنترنت .صباح محمد كلو . د- 1 

   shtml.pro/org.sgcds.www://http:   على العنوان التالي 11/05/2008زيارة يوم ]. المباشر
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  . خدمة تحميل البيانات عن بعد-
  .وأخيرا للموقع واجهتين إحداهما بالعربية واألخرى بالفرنسية

     : مديرية األرشيف لوالية وهران-5-6-2

على أربعة أقسام هي قسم المكتبة،  تشتمل:  مكونات مصلحة أرشيف والية وهران- 1
  .رشيف وقسم اإلستعالم، اإلرشاد والتوجيهقسم الدوريات، قسم األ

  :قسم األرشيف على مايليويشتمل :  قسم المكتبة -
  :لي  يوتتلخص مهامه فيما:  قسم اإلستعالم -

 الموقوفين في مراكز الحجز في والية البحث عن شهادات اإلقامة الجبرية للمواطنين* 
  ؛1960 و 1954وهران ما بين 

  ؛)ميالد، وفاة، زواج (1885 و 1831لمدنية ما بين البحث عن وثائق الحالة ا* 
  البحث عن بطاقات اإلقامة وبطاقات التعريف لألجانب الذين أقاموا في الجزائر قبل * 

1962.  
  :  الوظائف المؤتمتة– 2

حيث تم خلق مجموعة من الفهارس مرتبة بأسماء الحاملين لشهادات اإلقامة الجبرية 
  :المقيمين بالجزائر للحصول على قواعد بياناتأو بطاقات اإلقامة لألجانب 

  قاعدة بيانات اإلقامة الجبرية؛* 
  .قاعدة بيانات بطاقة اإلقامة* 

  :ومن فوائد هذه العملية يمكن ذكر 
  البحث اآللي عن المعلومات؛* 
  .دقة وسرعة الحصول عن المعلومات* 
  : برمجيتين إثنتين إستعملت مصلحة أرشيف والية وهران : البرمجيات المستعملة -3
  لليونسكو؛ Micro CDS/ISIS برمجية -
  . لميكروسوفت لتسيير قواعد البياناتAccess 97 برمجية -
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  : مصلحة أرشيف بلدية قسنطينةأتمتة  -5-6-3

خاصة و 2003بدأت فكرة إستخدام النظم اآللية في أرشيف بلدية قسنطينة منذ سنة 
ومن أهم األسباب التي جعلت مصلحة األرشيف  يةلما توفرت الشروط المادية والبشر

  : تستخدم النظام اآللي ما يلي
    . الحجم الهائل للوثائق مع تعدد و تنوع المواضيع-
  . تعذر الوصول إلى أدق المعلومات-
  . سعة تخزين المعلومات و الدقة و السرعة في إسترجاعها-
  : النظام اآللي بمصلحة األرشيف لبلدية قسنطينة-
  :ARCHILISTEامج أرشيليست  برن-

يعتبر من البرامج بلدية قسنطينة عند أتمتة أرشيفها برنامج أرشيليست الذي إستعملت 
 وهو وسيلة فعالة لتسيير األرشيف آليا ويتوفر على اإلنترنتوالمتاحة على  الحرة المجانية

  .جميع الخصائص والوظائف األساسية للتسيير اآللي للوثائق
 مصمم من طرف مؤسسة فرنسية متخصصة في البرمجيات والنظم إن هذا البرنامج

GARNOR ومعتمد من طرف المؤسسة العامة لألرشيف SGA سنة، وله القدرة 15 لمدة 
 وتتميز هذه البرمجية بمجموعة من الخصائص .على تسيير مختلف أشكال الوثائق آليا

  :والمميزات أهمها 
عطيات ويسمح بوصف الوثيقة إنطالقا من  إدخال البيانات وتخزينها في قاعدة الم-

  ة الدافعة إلى وصولها إلى المخزن؛المديري
  رد اآللي للوثائق؛ القدرة على الج-
ثيقة نفسها أو بعدد المعيرين  تحديد حركية الوثائق فيما يخص اإلعارة سواء تعلقت بالو-

  لها؛
 مع إمكانية إسترجاعها في التنبيه إلى اإلتالف آليا للوثائق متى وصلت المدة إلتالفها -

  حالة حدوث خطأ من طرف األرشيفي؛
  المديرية الدافعة أو المواضيع؛ البحث اآللي في قاعدة المعطيات عن طريق -
  . إعطاء إحصائيات حول عمليات إعارة الوثائق-

   :أما عن الفوائد التي تحققها هاته البرمجية فهي 
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 ولة لغة البرمجة والتعليمات والحقول سهل اإلستعمال لكافة المستويات نظرا لسه-
  ؛يحتاج إلى دورات تدريبية وبالتالي ال

  ؛ إمتالك النظام قابلية التعديل والمراجعة والتحديث-
  ؛ احتواء النظام على أدوات بحث كثيرة-
 إن تسيير األرشيف بالطريقة اآللية يسمح بالوصول إلى أدق المعلومات في الوثائق -

  ؛ قواعد المعطيات حسب أشكال األوعيةجازإلنوتعتبر أول خطوة 
  ؛ يسمح هذا النظام بخاصية القضاء على األعمال الروتينية-
  ؛ ذو قدرة عالية على التخزين-
  ؛ تتمثل تكاليف تنفيذه من خالل شراء األجهزة والمعدات فقط-
 تسهيل عملية استرجاع الوثائق حسب إحتياجات المديريات والمواطنين في أقل وقت -

  .هدوج
 :مشروع الشبكة المحلية لمصلحة أرشيف بلدية قسنطينة -

يعتبر مشروع الشبكة المحلية لمصلحة األرشيف من أهم المشاريع المستقبلية حيث 
  يمكن ربطها بمقر الشبكة و هي مصلحة اإلعالم اآللي المتواجدة ببلدية قسنطينة

  :رحلة رقمنة سجالت الحالة المدنية م-
ت الحالة المدنية ذات القيمة اإلدارية والتاريخية والتي تحتوي على أرشيف سجال

إلى رقمنة هذا الرصيد بلدية قسنطينة إتجهت لقد  شهادة 1371350 سجل و3337تقدر ب
في أقل المتزايدة  احتياجات المواطنين وتلبيةمن أجل تسهيل عملية الوصول إلى السجالت 

تلف نتيجة كثرة االستعمال العشوائي  على السجالت من الةحفاظم الإضافة إلىوقت وجهد 
  .لها

يحتوي على مجموعة من الذي   Media Giga تم إختيار برنامج الذي أعدته مؤسسة
     المقاييس التي تساعد مستخدميه على رقمنة السجالت بطريقة جيدة وسليمة وتتمثل

  :فيما يلي
  ).Module De Numérisation( مقياس المسح والرقمنة -1
  ).Module d 'Insertion( لتوجيه للعقود المرقمنة  مقياس ا-2
  ). Module de Saisie( مقياس الحجز -3
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  ).Module De Validation( مقياس التثبيت والحفظ النهائي -4
  ).Module De Contrôle Et De Recherche ( مقياس المراقبة والبحث-5

     ).(Module Statistique et Administration   مقياس اإلدارة واإلحصاء للعقود المرقمنة-6
  ). Module de Compression( مقياس التحويل والتحكم في حجم الوثائق -7

 2002 أفريل 16 في انطلقتأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تطبيق البرنامج، حيث 
جاح عملية رقمنة سجالت نإلأين سخرت بلدية قسنطينة كل الشروط المادية والبشرية 

  .دنيةالحالة الم
  : أرشيف والية قسنطينة وتكنولوجيا المعلومات-4- 5-6

  : األرصدة -

يعتبر رصيد والية قسنطينة من أنفس وأغنى األرصدة على المستوى الوطني إذ 
  : خ ويتكون من / م8000يشغل مساحة 

   أرشيف العهد العثماني الذي يضم رسائل ومخطوطات؛-
 منها تاريخية % 80وحدة أرشيفية منها  80000 أرشيف الفترة اإلستعمارية ويضم -

إدارية، سياسية، إجتماعية، عسكرية، عمرانية، قضائية، (ويمس مختلف الميادين 
  ؛1962 – 1830ويخص كل الجهة الشرقية من ...) ثقافية

  ؛) وحدة2000( خرائط ومخطوطات -
  ؛) وحدة2500( صور فوتوغرافية -
  ؛1962 صحف ومجالت ما قبل وما بعد -
   إلى يومنا هذا؛1962ريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية من  الج-
  ؛) وحدة950( مجموعة من الميكروفيلم والميكروفيش -
   كتاب باللغة العربية والفرنسية؛10487 مكتبة عامة تضم -
  ). أطروحة ومذكرة728( أطروحات ومذكرات -
  :الوسائل التكنولوجية المتوفرة -

  :ة قسنطينة على األجهزة والبرمجيات التاليةحيث يحتوي أرشيف والي
  ؛)07( أجهزة الكمبيوتر وعددها سبعة -
  ؛)04( اآلالت الطابعة وعددها أربعة -
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ماسح مسطح، ماسح ذو سرعة كبيرة أو ) (03( الماسحات الضوئية وعددها ثالثة -
  ؛)محطة أرشفة

   شبكة داخلية ترتبط بها جميع الحواسيب؛-
  ؛CDS/Isis برنامج اليونسكو -
  .Officeأوفيس  حزمة -
  : التطلعات المستقبلية-

يطمح أرشيف والية قسنطينة إلى مستقبل مشرق حيث يسعى القائمون عليه إلى 
تحقيق وثبة نوعية وذلك بإنجاز بناء جديد يمكنه التكفل الجيد بهذا الرصيد الكبير والمتنوع 

 النبيلة لألرشيف حيث يحرص وتحقيق خدمات في مستوى المرحلة الراهنة ضمن الرسالة
  :القائمون عليه توفر بعض المواصفات منها 

   الزي العمراني الذي يجب أن يعكس الحضارة العربية اإلسالمية مع البعد األمازيغي؛-
   الحرص على أن يكون الموقع بعيدا عن التجمعات العمرانية؛-
 موجود حاليا مع ما هو  مراعاة توفير أكبر مساحة ممكنة لتتمكن من إستيعاب ما هو-

  منتظر مستقبال مع ترك مساحة شاغرة للتوسع المستقبلي؛
   توفير كل شروط اإلضاءة وتكييف مخازن الحفظ؛-
  ).²م/ كغ1500( إحترام قوة الحمولة األرضية -

  :توفير األجهزة التالية
   مخبر التصوير بما فيه الميكروفيلم والميكروفيش؛-
   مخبر التجليد والترميم؛-
   أجهزة اإلعالم اآللي ولواحقه؛-
   مخبر الوسائل السمعية البصرية؛-
   محطة لتطهير الوثائق من الفطريات والحموضة؛-
   آالت إنذار الحرائق؛-
   أجهزة الرقمنة لجميع أشكال األرشيف؛-
 تطوير الشبكة المحلية وتحقيق شبكة خارجية مع مختلف مصالح األرشيف على -

  .المستوى الوطني



 

133 

  : األرشيف الجزائري في ظل تطبيق الحكومة اإللكترونية -5-7
من األشياء التي بدأنا نتعود عليها في بيئتنا هي الوثائق الرقمية التي نتجت عن إستخدام 
الحاسوب داخل اإلدارات الرسمية المختلفة والمؤسسات اإلقتصادية والتي سوف تفرض 

  .اإلعتناء بالوثائق الرسمية الرقمية
  :  الجريدة الرسميةمثال -5-7-1

 إلى الشكل الرقمي للجمهورية الجزائرية من الشكل الورقي تحولت الجريدة الرسمية
وهذا نموذج حي وواقعي لكيفية  1 موجودة على الخطاآلنعلى األقراص الضوئية وهي 

فيمكن اليوم التخلص من األعداد الورقية  .التحول من العالم الورقي إلى العالم الرقمي
داخل مختلف المؤسسات والتي تشغل حيزا مكانيا كبيرا منذ اإلستقالل  الرسمية للجريدة

استبدالها بالنسخة الرقمية على فإن . لتسييرها فنياكبيرا تستدعي جهدا واإلدارات 
  :ها منمميزاتالمن سوف يأتي بعدد األقراص الضوئية 

  ؛سهولة االستغالل -
  ا؛ ال تستدعي مساحة كبيرة لتخزينه -
تفادة من معلوماتها ألكبر عدد من س إن وضعها على شبكة أي إدارة يمكن من االكما -

  عملهم دون تنقل؛الموظفين في وقت واحد و من أماكن 
  .  الوصول إليها لكل من يحتاج إلى ذلكاإلنترنت كما يمكّن وجودها عبر شبكة -

ت الرسمية  لمختلف اإلدارااإلنترنتوهنا أيضا وجب التفكير بفائدة االرتباط ب
  . والمؤسسات الخدماتية والصناعية

   : الجرائد التي لها نسخ على األقراص الضوئية-5-7-2
  إلى اليوم على أقراص 1999 التي تقترح أعدادها الممتدة من 2مثل جريدة الوطن

 وهذا يمكن قراءها الذين يمتلكون هذه األعداد من التخلص منها CD-ROMضوئية 
تها الرقمية واالستفادة من مزاياها المتعددة مثل تنوع وسرعة بالحصول عليها في نسخ

                                           
 على العنوان 28/05/2007: زيارة يوم].  على الخط المباشر. [ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية- 1

  http://www.joradp.dz التالي 
2  - le quotidien El Watan [en ligne]. Disponible sur  http://www.elwatan.com.dz page 
consulté le 17/11/2007  
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لى الوعي بمسايرة عوهذا التحول إيجابي ودليل . البحث فيها واختصار مكان تخزينها
 اإلنترنتكما أن لهذه الجريدة موقع على . التغيرات التي تحصل على المستوى العالمي

PDFلى شكل تقدم من خاللها نسختها مباشرة ويمكن تحميلها ع
1  

  :  مثال وزارة العدل و إصالح السجون-5-7-3

التي تسعي ببرنامج رقمنة اإلجراءات القضائية علي المستوى الوطني حيث و
 ويهدف هذا البرنامج إلى تعميم الوصول .ماليين دينار) 08(خصصت لذلك مبلغ ثمانية 

حيث أن . مواطنينإلى المعلومات الخاصة بقطاع العدالة وجعلها في متناول كافة ال
الحصول على شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية لم يعد يستدعي إال بعض الوقت بعد 

 إنشاء شبكة وطنية اآلنكما يجري . أتمتة هذه العملية علي مستوي كل محاكم الوطن
 150 اآلنوقد تم ربط حتى . مركزية وأخرى محلية علي مستوي كل المجالس القضائية

سيكون ) التشبيك (  من هذه العملية اإلنتهاءمركز إلعادة التربية على أن  125محكمة و
  :  م و من األهداف المرجوة منها 2006في نهاية 

 تنسيق وطني مركزي لكل شبكات المجالس القضائية؛ فمثال الجنحة التي كانت -
 محصورة في والية ما أو منطقة معينة ستكون متاحة في كل المجالس والمحاكم عبر
الوطن و هذا سوف يمكن من تتبع المعلومات المتعلقة بالجريمة علي المستوي الوطني 

  .  ويسهل من اإلجراءات القضائية 
  :مثال والية قسنطينة -5-7-4

تسعى والية قسنطينة حاليا لربط البلديات والدوائر التابعة لها عبر شبكة معلوماتية، 
لمعلومات عن طريق البريد اإللكتروني من الهدف األسمى منها هو تسهيل عملية تبادل ا

كما طلبت من كل البلديات . جهة وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين من جهة أخرى
 تكون واجهتها الخارجية تقدم من خاللها كل المعلومات اإلنترنتإنشاء مواقع على 

  :ويمكن ذكر بعض األهداف المرجوة. المتعلقة بها
  ومات الرسمية؛  سرعة تنقل وتبادل المعل-
   التقليل من إستعمال الورق؛-
    التقليل من ضغط المواطنين علي المصالح مختلفة؛-

                                           
1 - le quotidien El Watan [en ligne].  IBid. 
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   ربح المال، الجهد و الوقت؛-
  . اإلرتقاء بمستوى الخدمة العمومية -
   : مثال الجرائد التي لها نسخ رقمية على الويب-5-7-5

د التي لها نسخ رقمية على  الجرائ،الناجحة التي يمكن ذكرهاخرى األمن األمثلة و
التي تمتاز بالتفاعلية، الويب وهذا تطور في االتجاه الصحيح حيث تمكن النسخة الرقمية 

المحررين من معرفة مدى رضى القراء وتسجيل مالحظاتهم لتحسين مادتهم اإلعالمية 
 كانوا أينماالمفضلة لهم  على الجرائد اإلطالع، كما تمكن القراء من لهاوالتقديم الجيد 

كما أن هذه النسخ مؤرشفة . الوطنيةالثقافة وتخدم ربح فضاءات على الويب تقدم أخيرا و
  .ويمكن الرجوع إلى أعدادها مباشرة على الخط

  : للوثائق الرقمية الرسمية بعض المشاريع المستقبلية -5-8

  :1 البطاقة الرقمية للضمان االجتماعي-5-8-1

 2007 برمج ألفريل يالذ" شفاء"د المسمى  النظام الجديإطارتدخل في  التي
  : والمخطط له على ثالثة مراحل 

   والتي تتضمن تركيب العتاد و تطوير برمجيات العمل؛: مرحلة التخطيط-
  :مرحلة التجريب -

 تشغيل النظام في خمسة وكاالت عبر القطر الوطني وهي موزعة إلىوالتي ترمي 
  قي وتلمسان؛م البوا أالمدية، بومرداس، بين عنابة،

  
   : مرحلة التشغيل النهائي-

مشاكل  والتي تأتي بعد استخالص النتائج األولية للمرحلة التجريبية من نقائص،
يهدف هذا النظام الجديد للضمان االجتماعي إلى  .وتصحيحها قبل انطالق المرحلة النهائية

وسيمكن هذا النظام . عصرنة تسيير هذا األخير باالستفادة من إدخال تكنولوجيا المعلومات
من السيطرة على المصاريف والحد من العجز الدائم للصندوق وذلك بإنشاء قواعد 

وبسرعة، كما تساهم بتبسيط وتسريع إجراءات  للمعلومات دقيقة وموثوقة تحين بانتظام
                                           

 17/07/2007: زيارة يوم]. على الخط المباشر. [شفاءبطاقة ال.  الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي-  1
 http://www.cnas.dz: على العنوان التالي 
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 لمواجهة ةتعويض المؤمنين االجتماعيين مع تحقيق اقتصاد في التسيير وتحسين المردودي
 .لعدد المتزايد من ملفات التعويض الطبي ومواجهة ظاهرة الغش والتالعببنجاعة ا

 .سيسمح هذا النظام الجديد قواعد وعالقات بين مختلف الفاعلين في ميدان صحة المواطن
وجب ذكر في األخير أن هذه البطاقة تحتوي معطيات إدارية، معطيات حول حقوق 

لتعويضات السابقة ومعطيات تقنية حول نبذة عن ا ستعجالية،االتعويض، معطيات طبية 
  .تأمين البطاقة واستعمالها

   :1 لبريد الجزائرCIBمشروع البطاقة الرقمية  -5-8-2

 عبر مراكز البريد المتواجدة 2007إنطلق العمل بها في السداسي الثاني من سنة 
 الجاري على المستوى الوطني والتي تمكن من إجراء العمليات المتعلقة بالحساب البريدي

  :يلي  ومن األهداف المرجوة لها يمكن ذكر ما. من سحب واضطالع على الرصيد
   تقليل الضغط على خدمة الحساب الجاري؛-
   سرعة الخدمة؛-
   الخدمة لما بعد ساعات العمل وأيام العطل؛-
   التقليل من إستعمال الورق؛-
  . الحد من عمليات التزوير-

  :لبطاقةومن الخدمات التي تقدمها هاته ا
   على كشف الحساب والحصول على آخر عشر عمليات؛االضطالع -
   دج؛2000 الحصول على مبالغ تصل إلى -
  . العمل على آالت السحب التابعة للبنوك-

هذا كمرحلة أولى أما المرحلة الثانية فالهدف هو الوصول إلى فضاء خدماتي رقمي 
ومن . ودفع مستحقاته عن طريقها من التسوق CIBحيث يسمح لمالك البطاقة الرقمية 

المزمع إنشاء أول فضاء تجريبي من هذا النوع بمدينة وهران على أن تعمم على باقي 
  .واليات الوطن

  
                                           

 على 07/07/2007: زيارة يوم]. على الخط المباشر[. CIBبطاقة السحب الرقمية . بريد الجزائر -  1
  http://www.algerieposte.dz: العنوان التالي 
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  : مشروع األلياف الضوئية بالمنازل-5-8-3

والذي ترمي من خالله اتصاالت الجزائر إلى ربط المنازل باأللياف الضوئية بطاقة 
 في الثانية والتي تمكنت من التقاط البرامج التلفزيونية عبر  ميغابايت100تدفق تبلغ 

 ،اإلنترنت، وهذا سيحل مشكلة التقاط القنوات الفضائية من جهة و يوحد خدمات اإلنترنت
 مدرسة باأللياف 2000 كما أن هناك مشروع ربط .الهاتف والتلفزيون من جهة أخرى

هذا سيمكن تالميذ المدارس من  مدرسة بأجهزة الحاسوب و24000الضوئية مع تزويد 
  .النشوء والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات
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 : الدراسة الميدانيةعرض وتحليل نتائج  :السادسالفصل 

تهدف الدراسة الميدانية لمعرفة واقع تكنولوجيا المعلومات في مصالح األرشيف 
 سواء تعلق ب والية قسنطينة عبر ترااالقتصاديةختلف اإلدارات العمومية والمؤسسات لم

ألجل ذلك قمنا بوضع .  منهااستفادتاألمر بالشق المادي لها أو التطبيقات المختلفة التي 
نولوجيا كضعية الحالية لتو الإلى المعلومات والوصول الستقصاء استبيان استمارة

     . صالحالمعلومات داخل هذه الم

    إجراءات الدراسة الميدانية– 6-1

بعض الخطوات المنهجية إلبراز الجوانب قمنا بإتباع في هذا الجزء من بحثنا 
المجتمع األصلي للدراسة، أدوات جمع  فيها بتحديد ناالمرتبطة بالدراسة الميدانية والتي قم

 . البيانات التي اخترناها وطريقة تحليلها، مكان الدراسة

  عينة الدراسة -6-1-1

كان    إلتساعه و تشعبهقاء معلومات من المجتمع الكلي للدراسةصتسنظرا لصعوبة إ
 و تحافظ عن  الكلي عينة تعبر عن الخصائص العامة لمجتمع الدراسةاختيارلزاما علينا 

  . الحقائق وتيسر جمع البيانات وتحليلها والوصول إلى تجانسه
   :مجتمع الدراسةتحديد  -6-1-2

ن عن وما هو موضح في عنوان البحث فإن المجتمع األصلي للدراسة هم المسؤولك
عبر تراب والية قسنطينة  االقتصاديةمصالح األرشيف لإلدارات العمومية والمؤسسات 

  . قسنطينةلواليةالتابعة سواء تعلق األمر بالبلديات، الدوائر 
  مختلفة؛جميع المديريات التابعة للوزارات الل مصالح األرشيف  -
  ؛ الشركات الوطنية الصناعية-
   البنوك وشركات التأمين؛-
 ...البريد، سونلغاز، الجزائرية للمياه:  المؤسسات الخدماتية مثل -

   :  العينة من المجتمع األصلياختيار -6-1-3
من المجتمع األصلي للدراسة بوضع جملة من المعايير من عينة ال باختيارقمنا 

ن المبحوث مسؤوال عن مصلحة األرشيف التي يعمل بها في ضمنها ضرورة أن يكو
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 من المحافظة على السمات تمكنذكرناها سالف حتى نالتي الحدود الجغرافية للدراسة 
   . مسؤول عن تلك المصالح65حيث قدرت العينة بـ . العامة للمجتمع األصلي للدراسة

  
  العدد  المجتمع األصلي لعينة الدراسة الميدانية

  12   والية قسنطينةبلديات مصالح األرشيف ل مسيري
  06   والية قسنطينةدوائر مسيري مصالح األرشيف ل

  01   قسنطينةوالية  مسير مصلحة أرشيف 
  03  المؤسسات الصناعيةمسيري مصالح أرشيف 
  07  البنوك وشركات التأمينمسيري مصالح أرشيف 
  08  المؤسسات الخدماتيةمسيري مصالح أرشيف 

  07  صالح أرشيف المؤسسات العموميةمسيري م
  21  لوزاراتل  التابعةمديرياتمسيري مصالح أرشيف 

  65  المجموع                    
  

  1بعينة الدراسةالخاص : 6 جدول رقم

  

  .  أدوات جمع البيانات– 6-2

  :االستبيان -6-2-1

 الميدانية كونه األداة التي بيانات للدراسة كأداة لجمع الاالستبيان باستعمالقمنا 
تم في بادئ األمر  .، تفريغها وتحليلهاالبياناتجمع عملية سهل فهو يتناسب دراستنا هذه 

حيث قمنا بتوزيعه على  على أربعة محاور وأربعون سؤاال أشتمل تجريبي استبيانإعداد 
وبعد حصولنا على . ه وتقديم المالحظات حوللإلجابة عليهمجموعة من األرشيفيين 

 لتكون أكثر األسئلة، قمنا بحذف ستة أسئلة وإعادة صياغة بعض همومقترحات هممالحظات
 لإلجابة عليه  من العينة% 20 أي نسبة  أرشيفيإلثني عشر هقمنا بتقديمبعدها . فهما

                                           
  209: ص . يفية التي شملتها الدراسة الميدانية توجد في المالحق القائمة اإلسمية للمصالح األرش-  1
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حيث  ستبياناللوتسجيل مالحظاتهم وبعد حصولنا على اإلجابات أعددنا النسخة النهائية 
  .ء في أربعة محاور وستة وثالثون سؤاالجا

 المغلقة مع أسئلة مباشرة بلغة بسيطة األسئلة على االستبيان في هذا عتمدناإ
ومفهومة وجعل المجيب يتعاون بأقصى ما لديه من معلومات وإلزالة كل لبس في 

  وكذا حضورنالالستبيان طريقة التوزيع المباشرة دااعتم مع .اإلجابات التي يختارها
 التي قد تبدو األسئلة ومقاصد بعض استفساراتهمعملية إجابة المبحوثين للرد على بعض 

رغم ما أخذته هذه العملية من وقت كبير إال أنها مكنتنا من الوصول إلى أكبر . غامضة
  .لدراسة الميدانية لكمية ممكنة من المعلومات المفيدة 

   الدراسة على عينة مجتمع توزيع إستمارة اإلستبيان-6-2-2

لإلجابة عليها وبعد حصولنا على تلك )  استبيان65(العينة االستبيانات قمنا بتسليم
 استمارة أجيب عنها بشكل جيد يسمح باستغاللها 60اإلجابات واإلطالع عليها فقد وجدنا 
 من االستمارات الموزعة على مسؤولي % 92,30في الدراسة الميدانية، أي ما يعادل 

وكما يوضح الجدول فإن عدد االستمارات الضائعة . بر والية قسنطينةمصالح األرشيف ع
  . من النسبة الكلية لإلستبيانات الموزعة% 7,70 استمارات أي بنسبة 05هي 

 

  االستمارات الموزعة/ النسبة   التكرار  توزيع االستبيان

 % 100  65  االستمارات الموزعة

  % 7,70  5  االستمارات غير المسترجعة
  % 92,30  60  رات المعتمدةاالستما

  توزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسةالخاص ب: 7 جدول رقم

  

  :االستبيانمحاور  -6-2-3

 إلى أربعة محاور تستجيب للفرضيات التي وضعناها في االستبيانقمنا بتقسيم هذا 
      االستبياناال جاءت مقسمة على محاور اإلطار العام للدراسة وقد تضمن ستة وثالثون سؤ

  : يلي كما
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   باألرشيفالتخصص العلمي للمكلفين والمستوى الدراسي  :المحور األول
مستوى ال على للتعرف خصصناه أسئلة كلها مغلقة 05يحتوي هذا المحور على 

ا، األولي، مستوى الشهادة الجامعية التحصل عليهللمبحوثين من حيث التخصص  يالدراس
  . حول ظروف عملهمالمبحوثين انطباعالخبرة المهنية وأخيرا 

   في مجال تكنولوجيا المعلوماتقدرات عينة البحث :المحور الثاني
 في ين قدرة المبحوث للبحث فيخصصناهكلها مغلقة أسئلة  05ضم هذا المحور و

تعامل معها  الحاسوب، البرمجيات التي استعمال كالقدرة على مجال تكنولوجيا المعلومات
 مهارات جديدة تخص الكتساب المبحوثين استعدادو مدى في مجال األرشيف، رأيه فيها، 

  . المعلومات تكنولوجيا
    والية قسنطيبةرشيفأ مصالحتكنولوجيا المعلومات في : المحور الثالث

 كلها مغلقة و خصصناه للبحث في نوعية  سبعة عشر سؤاال هذا المحوروضم
 وما هي التطبيقات التي قامت بها وما األرشيفيةح ل منها المصاستفادتا التي التجهيزات

  . ذلكأثناءها تهي المعوقات التي صادف
  األرشيف اإللكتروني في مراكز األرشيف بوالية قسنطينة :المحور الرابع

 قمنا .أحدى عشر سؤاال كلها مغلقةضم الذي وواألخير في هذا المحور الرابع 
 تلك استعداد، مدى لكتروني في مراكز األرشيف بوالية قسنطينةألرشيف اإلبتخصيصه ل

هذا  هي المعوقات التي تقف دون ذلك والمخاوف التي يثيرها المصالح التعامل معه، ما
  . الشكل الجديد من األرشيف

   التعريف بمكان الدراسة–6-3

ن مصالح وقع اختيارنا على والية قسنطينة إلجراء الدراسة الميدانية لما تتضمنه م
ومديريات تابعة للوزارات، إدارات رسمية ومنشآت صناعية وخدماتية وبعض 

  :يلي فماالمواصفات نوجزها 
   تمثل قسنطينة ثالث أكبر مدينة في الجزائر وعاصمة الشرق الجزائري؛-
   كانت إحدى بايليك العهد العثماني ومقر للنشاط التجاري والثقافي والفالحي؛-
ريخية قيمة تعود للفترة العثمانية والفرنسية زيادة على الرصيد الذي  تحتوي أرشيفات تا-

   حتى يومنا هذا؛االستقاللتراكم منذ 
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 شهدت منذ االستقالل حركة واسعة للعمران، التصنيع وبناء المعاهد والجامعات جعلها -
 من أهم األقطاب الصناعية والعلمية في الجزائر كما أن أرشيفها الموجود على مستوى
مصلحة أرشيف والية قسنطينة من أهم األرشيفات على المستوى الوطني سواء تعلق 

  األمر بالكمية، األهمية؛
كما تشرف مصلحة أرشيف والية قسنطينة على التسيير الفني واإلرشاد لجميع مناطق  -

    .الشرق الجزائري

   بيانات االستبيان وتحليلها-6-4

  لبيانات العامةبتحليل االخاص األول  المحور -6-4-1

حيث  من بالبيانات العامة المتعلقة بالمجيبتعلق يالمحور لمعرفة كل ما يهدف هذا 
في ، المتعة ، الخبرة المهنيةص العلمي، الشهادة المتحصل عليهادراسي، التخصالمستوى ال

  .االستبيان تمهد الطريق لباقي محاور أسئلة 05وقد جاء هذا المحور في . العمل
على النحو  تهمو قد جاءت أجوبل ويتعلق بالمستوى الدراسي للمبحوثين السؤال األو

  : التالي
  النسبة   التكرارات   

 %  5  3  متوسط

  %  10  6  ثانوي
  %  85  51  جامعي

 % 100  60  المجموع

  المستوى الدراسي للمبحوثينيبين  :8 جدول رقم
 

 العمومية تتسيير اإلداراوفي رفع أداء دوره البالغ وأهمية المستوى العلمي أمام  
 المستوىمعرفة  قصدجاء وضعنا لهذا السؤال .  قطاع األرشيفبما فيها تهاوتحسين خدم

ولقد أكدت  . األرشيف لدى اإلدارات محل الدراسةالمكلفة بتسيير لعينة البحثالعلمي 
في ذلك ويرجع السبب  . مصالح األرشيف مرتفعتأطيرمستوى نتائج هذه الدراسة أن 

إلى ضرورة حصول المترشح إلى منصب األرشيف على شهادة جامعية في حسب رأينا 
  :إجابات األسئلة التالية ؤكده تإختصاص علم المكتبات وهو ما 
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  . السؤال الثاني ويتعلق بالتخصص العلمي للمبحوثين
  

  النسبة   التكرارات  

 %  85  51  نعم

  %  15  9  ال
 % 100  60  المجموع

  التخصص العلمي للمبحوثينيبين : 9 جدول رقم
 

من المشرفين على تسيير مصالح األرشيف بوالية جليا أن أكبر نسبة يظهر الجدول  
 ضعيفة فال أقلية و التي تمثل اآلخرةأما النسبة .  في علم المكتباتتكوينقسنطينة لها 
 بالنسبة الدهنيات وهذا شيء إيجابي ودليل على تغير .بات في علم المكتنمتلك تكوينا

لإلدارات والمؤسسات تجاه قطاع األرشيف حيث كان يوكل هذا األخير لألشخاص 
والنظرة الجديدة التي فرضتها سياسة التوظيف في . المعاقبون واألشخاص في سن التقاعد

المسابقة الوطنية التي اإلدارات العمومية والتي أقرت منصب وثائقي حافظ وثائق مع 
2000 – 1996أقيمت ما بين سنوات 

 لتوظيف المختصين في علم المكتبات لمنصب 1
 إن إمتالك أفراد العينة للمستوى العلمي العالي مع تخصص في ميدان .مسير األرشيف

  . األرشيف نتيجتان تتماشى مع ما يجب أن يكون
عية المتحصل عليها من طرف  السؤال الثالث والمتعلق بمستوى الشهادة الجام-

  . المبحوثين

  النسبة   التكرارات  

  %  39,21  20  تقني سامي
  %  58,82  30  ليسانس

  %  1,97  01  مابعد التدرج
 % 100,00  51  المجموع

 مستوى الشهادة الجامعية المتحصل عليهايبين : 10 جدول رقم

                                           
  .المرجع السابق.  بجاجة عبد الكريم-  1
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 عينة البحث يمتلكون تكوينا في علم المكتبات فرادأأن أغلبية يظهر الجدول جليا 
 المتحصل عليها في أردنا من خالل وضعنا لهذا السؤال معرفة مستوى الشهادة الجامعية

 ما بعد - ليسانس، - تقني سامي، -:  ضمناه ثالث مستويات هيعلم المكتبات حيث 
 حاصلينلل  ى كانتاألولأن نسبة . جاءت اإلجابات كما هو مبين في الجدول .التدرج

 على شهادة تقني سامي في علم  أما النسبة الثانية فكانت للحاصلين شهادة ليسانس
 في علم شهادة الماجستير  علىحاصلينلل أما النسبة الثالثة و األخيرة فكانتالمكتبات،  

 الحاصلين على هذه الشهادة يفضلون العمل في ألنوتعود هذه النسبة الضعيفة . المكتبات
  .ك التعليم بالجامعةسل

   السؤال الرابع المتعلق بمعرفة الخبرة المهنية للمبحوثين في قطاع األرشيف-
  

  النسبة   التكرارات  

  %  90,00  54   سنوات10 – 1من 
  %  10,00  06   سنوات20 – 10من 
  %  0,00  00   إلى ما فوق20من 

 % 100,00  60  المجموع

  في قطاع األرشيفللمبحوثين الخبرة المهنية يبين  :11 جدول رقم
 

 العلمي في التكفل بتسيير األرشيف، تبقى الخبرة المهنية من ىالمستورغم أهمية 
األشياء التي يستحسن توفرها في القائمين على تسيير األرشيف، لذا قمنا بوضع هذا 

و قد وضعنا لذلك ثالث   .شيففي قطاع األرلعينة البحث الخبرة المهنية  السؤال لمعرفة
و المستوى الثاني ما بين عشر   المستوى األول مابين سنة و عشر سنوات:مستويات

وقد بينت النتائج عدم . نة إلى ما فوقسوعشرين سنة أما المستوى الثالث فمن عشرين 
رجع هذا كون مهمة التكفل بمصالح األرشيف يو.  من تفوق خبرتهم العشرين سنةوجود

غير المختصين في مجال األرشيف في أغلب اإلدارات من جهة و من جهة أخرى توكل ل
 المكتبات الجامعية لما تتيحه من فرص العمل في علم المكتبات العمل أقسام خريجي لتحبيذ

 في السلم المهني والعلمي وهذا ما يفسر نقص الخبرة االرتقاء  معفي ظروف حسنة
   . األرشيف بوالية قسنطينةالمهنية النسبية للمشرفين على مصالح
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   المبحوثين بالعمل في قطاع األرشيف رغبة السؤال الخامس والمتعلق بمدى -
  

  النسبة   التكرارات  

  %  60,00  36  عدد المجيبين بنعم
  %  40,00  24  عدد المجيبين بال

 % 100,00  60  المجموع

   قطاع األرشيف العمل فيرغبةيبين  :12 جدول رقم
 

 الخبرة العلمية  مع المستوى العلمي، التخصص في مجال األرشيفأهميةبالرغم من 
شروط النجاح الواجب أهم من بين في قطاع األرشيف تبقى الرغبة والمتعة في العمل 

لذا رأينا وضع هذا السؤال األخير في هذا المحور . قطاع األرشيف توفرها في تسيير
 تحصلنا على وقدلعينة البحث، لعمل بقطاع األرشيف من عدمه ل ةرغبوجود لمعرفة 

  تجد أكبر نسبة من عينة البحثأن  حيثأعاله   في الجدولمعبر عنهاالنتائج كما هو 
 ال تجد متعة بالعمل في قطاع فهي  الثانيةنسبة ال أمامتعة بالعمل في قطاع األرشيف 

 الذين ال يجدون متعة بالعمل بميدان  نسبةو من هذه اإلجابات يظهر جليا أن. األرشيف
بالرغم من أهمية العمل األرشيفي ودوره في التسيير اإلداري . مرتفعة نوعا مااألرشيف 

   .الناجح
في  رغبة السؤال الفرعي للسؤال الخامس والذي يتضمن أسباب عدم إيجاد -

  لعمل في قطاع األرشيف ا
  

  النسبة   التكرارات  

  %  15,00  4  العمل الروتيني
  %  15,00  14  ظروف العمل سيئة

  %  10,00  6  نقص األهمية اإلدارية
  %  60,00  36  بال رأي
 % 100,00  60  المجموع

   العمل في قطاع األرشيفالرغبة فيأسباب عدم يبين : 13 جدول رقم
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 رغبةود  وج التي تحول دونسبابوضعنا هذا السؤال الفرعي للوقوف على األ
يظهر حيث أعاله التبريرات كما هو مبين في الجدول لعمل في ميدان األرشيف فجاءت ل

 ترجع ذلك إلى ظروف العمل السيئة باإلدارات التي من عينة البحث  األولىنسبة الأن 
تعمل فيها حيث كثيرا ما نجد مقرات مصالح األرشيف في الطوابق السفلى لإلدارات من 

  ترى أن الثانيةأما نسبة . ال تتوفر فيها ظروف العمل الضروريةجهة ومن جهة أخرى 
 ترجع ذلك إلى الطابع الروتيني للعمل الثالثة نسبةالأما  .نقص األهمية اإلدارية هي السبب

األرشيفي وضعف هذه النسبة تؤكد أن أغلبية الذين اختاروا العمل في قطاع األرشيف لهم 
 أكثر مستقبال نظرا للمشاريع خفاضالنلالنسبة مرشحة وهذه . حب للمهنة ودافع ذاتي لها

التي تقوم بها اإلدارات لتحسين وضعية أرشيفاتها مثل وزارة العدل وإصالح السجون التي 
 مقرات جهوية للتكفل باألرشيف ومنها الذي يجري بناءه بالمدينة الجديدة علي آلناتبني 

  .منجلي قسنطينة
  رات المجيب في مجال تكنولوجيا المعلوماتالخاص بقدالثاني  المحور -6-4-2

 إلى معرفة قدرات عينة البحث في التعامل مع تكنولوجيا يهدف هذا المحور
 الحاسوب في األمور اإلدارية كذا التعامل مع باستعمالالمعلومات سواء تعلق األمر 

جيا  مهارات جديدة متعلقة بمنتجات تكنولواكتساب و نظرتها في األرشيفية البرمجيات
نها كما سيرد في وقد جاء هذا المحور في خمسة أسئلة كانت اإلجابة ع .المعلومات 

  .الجداول الالحقة
   السؤال السادس الخاص بقدرة المبحوثين على إستعمال جهاز الحاسوب-

  

  النسبة   التكرارات  
  %  90,00  54  نعم
  %  10,00  6  ال

 % 100,00  60  المجموع

   جهاز الحاسوباستعمالالقدرة على يبين : 14 جدول رقم

 جهاز الحاسوب من األمور الضرورية في الحياة المهنية، الدراسية وحتى أصبح
وقد بينت نتائج . اإلطار وال يخرج العاملون في قطع األرشيف عن هذا. الشخصية
 مقابل نسبة  .لحاسوب جهاز ااستعمال المبحوثين يحسنون  عينة منأكبر نسبةأن  الدراسة
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 ال يحسنون ذلك وهذا دليل على اإلمكانيات العلمية والفنية التي يتوفر عليها ضعيفة
 تحصلنا وهذا يتماشى مع النتائج التي القائمون على مصالح األرشيف عبر والية قسنطينة

والتخصص في ميدان األرشيف العالي  األول من وجود المستوى العلمي يها في المحورعل
لمعلومات  ابوابة تكنولوجية هو  جهاز الحاسوب بما أن. لمكلفين على مصالح األرشيفل

والتسيير الحديث لألرشيف، فمن الضروري على األرشيفي أن تكون له مهارات في هذا 
  .الميدان
  
والمتعلق بمستوى التحكم في إستعمال السؤال الفرعي للسؤال السادس  -

  الحاسوب

  النسبة   التكرارات  
  %  33,33  20  ة جيدة صف

  %  45,00  27  صفة متوسطة
  %  11,66  07  صفة بدائية
  %  10,00  06  دون رأي
 % 99,99  60  المجموع

  مستوى التحكم في إستعمال الحاسوبيبين : 15 جدول رقم
 

  
 وقد الحاسوبفي  التحكم مستوى إتماما لهذا السؤال وضعنا سؤاال فرعيا لمعرفة

أظهرت النتائج أن مستوى التحكم متوسط وهو ربما ما تفسره حداثة إستخدام الحاسوب 
من األدوات الحديثة الكفيلة  الحاسوب ألنو. في المهام اليومية للعاملين في قطاع األرشيف

 التمكن من الحاسوب معناه لذا فإن. استغالله إذا أحسن بتحسين أداء مصالح األرشيف
والوصول ) ةاألتمت(يير اآللي لألعمال اإلدارية، التسيير الفني لألرشيف التمكن من التس
  . وهو ما يفرض في ذات الوقت ضرورة التحكم في هذا الجهاز.لألرشيف الرقمي
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  والمتعلق بمستوى تعلم إستعمال الحاسوب من طرف المبحوثينالسؤال السابع  -
  

  النسبة   التكرارات  

  %  45,00  27  في إطار شخصي
  %  16,66  10  في إطار مهني

 % 28,33  17  في إطار تدريسي

 % 10,00  06  دون رأي

 % 99,99  60  المجموع

   الحاسوباستعمالطريقة تعلم يبين : 16 جدول رقم

  
 أهمية كبرى ةاألخير خبرات جديدة في السنوات اكتساب التعليم المتواصل و اكتسى
 تكنولوجيا المعلومات التي فرضت على استخدام كبيرة جراء ةر بسرعيتغيفي عالم 

وال يخرج . التقنيات الحديثةمختلف اإلدارات وضع مخططات تكوينية لموظفيها للتأقلم مع 
نسبة الأن ب الذي جاءت اإلجابات عنه السؤال  وضعنا هذالذا .األرشيفيون عن هذا اإلطار

 في اكان تعلمهالثانية  في إطار شخصي أما نسبة  لهاستعما من المبحوثين تعلموا األولى
 أغلب اإلدارات والمؤسسات تفطنت لتأهيل العاملين بها في مجال ألنإطار مهني 

 في إطار ا فكان تعلمهمن العينة الثالثة أما نسبة .تكنولوجيا المعلومات ومنهم األرشيفيون
 م تعلومنهاولوجيا المعلومات  برامج التكوين الجامعي أدخلت مواد تخص تكنألنتدريسي 
بجهد شخصي شيء جيد واإلنترنت  جهاز الحاسوب استخدامإن تعلم .  الحاسوباستعمال

 مهارات جديدة يدخل ضمن إطار التكوين اكتساب ألنللقائمين على تسيير األرشيف 
ها من ألنو.  للمتغيرات التكنولوجية الحاصلة في قطاع المعلوماتلالستجابةالمستمر 

 واألحسن أيضا أن يكون في إطار منظم ضمن اإلدارات التي . األرشيفي الحديثصفات
  .يعمل فيها األرشيفي
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  السؤال الثامن الخاص بالبرمجيات التي تعامل معها المبحوثون  -
  

  النسبة   التكرارات  

  %  Word 40  60,66برمجية ورد 
  %  Excel  10  16,66برمجية إكسل 
  % Access 02  3,33برمجية أكسس 

  % Power Point  02  3,33وربونت ابرمجية ب
  % 10,00  06  دون رأي
 % 99,98  60  المجموع

 

  البرمجيات التي تعامل معها المبحوثونيبين : 17 جدول رقم
 

في هذا السؤال معرفة البرمجيات التي تعاملت معها عينة البحث  أردنا من خالل
كما  وفي إطار تسييرها مصالح األرشيف وقد بينت النتائج المتحصل عليها حياتها العملية

 أما Word من المبحوثين تعاملوا مع برمجية الورد  أكبر نسبة أنحيث. الجدولفي ظهر ت
 مع ت عينة البحث وبالدرجة الثالثة تعاملExcelتعاملوا مع برمجية إكسل الثانية نسبة 

 ومن الطبيعي أن تكون نسبة الذين Power Point et Accessبرمجية بوربونت وأكسس 
 اإلدارات المختلفة يرجع ألنوهذا أمر .  أكبر نسبةي هWordتعاملوا مع برمجية ورد 

أما برمجية إكسل فتدخل في . تحتاج في مراسلتها اليومية وأداء مهامها لتلك البرمجية
 دفع مستحقات المتعاملين مع التسيير المالي لإلدارة سواء تعلق األمر بإعداد الميزانية،

كما تفيد األرشيفي في تسيير المخازن كحساب نسبة تزايد . اإلدارة وتسديد أجور العمال
، المساحات المخصصة لكل مصلحة، األحجام المرتقبة مستقبال ورسم األرشيفيةالكتل 

أكبر نسبة  لذا استحوذت هاتان البرمجيتان على .األرشيفية الكتل الستقبالسياسة مستقبلية 
  .من إجابات عينة البحث
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  السؤال التاسع والمتعلق بمدى التعامل مع برمجية وثائقية خاصة بقطاع األرشيف -
  

  النسبة   التكرارات  

  %  33,33  20 نعم
  %  56,66  34  ال

  %   10,00  06  بدون رأي
 % 99,99  60  المجموع

   التعامل مع برمجية وثائقية خاصة بقطاع األرشيفمدىيبين : 18 جدول رقم
 

  
إذا كان القائمون على مصالح األرشيف عبر والية قسنطينة قد  معرفة إلىسعينا 

وقد تحصلنا قمنا بطرح هذا السؤال تعاملوا مع برمجية وثائقية خاصة بميدان األرشيف 
 الحاسوب استعماليدون  من الذين يجنسبة أكبرالجدول أن  كما هو مبين في على النتائج

طلعوا على برمجية وثائقية  لم يوالقائمين على مصالح األرشيف عبر والية قسنطينة
 . بينما النسبة الثانية تؤكد أنها قد تعاملت مع برمجية وثائقية.خاصة في ميدان األرشيف
  ا إال أنها مقبولة ومشجعة وأنه من عينة المبحوثين فقط3/1رغم أن هذه النسبة تمثل 

 واحتياجات ستزداد مستقبال نظرا للتضخم الورقي ةلألتمت الحاجة ألنسترتفع مستقبال 
 بسرعة ودقة وكذلك الوثائق اإللكترونية استرجاعهااإلدارات المنتجة للوثائق فيما يخص 
 ليست األرشيفية والتسيير اإللكتروني للوثائق ةاألتمتالتي سوف تسير إلكترونيا وأن مسألة 

الساهرين على األرشيف ولكن اإلدارات والمؤسسات المنتجة لها ضمن خطة فقط مهمة 
 من إدارات، أرشيفيين، مختصين في اإلعالم اآللي والمديرية العامة يشارك فيها الجميع
   .لألرشيف الوطني

  
  
  
  



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية: الفصل السادس 

 151

السؤال الفرعي للسؤال التاسع والمتعلق بآراء المبحوثين حول البرمجيات  -

  معها المبحوثوناألرشيفية التي تعامل 

  
  النسبة   التكرارات  

  %  20,00  12 جيدة
  %  10,00  06  متوسطة

  %  3,33  02  دون المستوى
 % 66,66  40  دون رأي

 % 99,99  60  المجموع
  

  األرشيفيةآراء المبحوثين حول البرمجيات يبين : 19 جدول رقم
  
 

 عرفة رأي الذين تعاملوا معمل سؤال الفرعي وضعنا هذا الإتماما لهذا السؤال
جيدة، متوسطة، : حيث ضمناه ثالث خيارت صة بميدان األرشيف الخاالبرمجيات الوثائقية

 لها إنطباع حسن إزاء البرمجيات نسبة  أكبريظهر الجدول أنأو دون المستوى فكما 
نسبة البينما ترى . هامن ينتظرونه  كانوالما استجابتمعها أي أنها التي تعاملوا وثائقية ال

وإذا .  أنها متوسطة أي تمتلك إجابيات تفيد العمل األرشيفي ولها بعض النقائصالثانية
لهم  الذين تعاملوا مع برمجية وثائقيةاألغلبية من أخذنا بالنسبتين السابقتين فإننا نجد أن 

. ملوا معهااتعتي  أتمتة العمل األرشيفي المن النتائج المتحصل عليها جراءنظرة إيجابية 
يعود لإلطالع قد ترى أنها دون المستوى وضعف هذه النسبة القليلة  نسبة الثالثةالوأن 

السطحي لها أو لعدم تمكنها من تلك البرمجيات الوثائقية التي تحتاج إلى تدريب عليها من 
  .قبل مختص في اإلعالم اآللي
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 إكتساب مهارات جديدة في ظل السؤال العاشر والمتعلق برأي المبحوثين في -   

 تكنولوجيا المعلومات 

  النسبة   التكرارات  

  %  100,00  60 نعم
  %  0,00  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  إكتساب مهارات جديدةيبين : 20 جدول رقم
 

ت اردنا ختاما لهذا المحور المتعلق بقدرات المبحوثين في مجال تكنولوجيا المعلوما
 إكتساب مهارات جديدة في ظل  ضرورةتتفق علىمعرفة إذا كانت عينة البحث 

 إجماع كلي إلفراد حيث يوجدظهر الجدول تتكنولوجيا المعلومات فكانت اإلجابات كما 
 بضرورة إكتساب مهارات جديدة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات السريعة العينة

 صريح  تعبيرقطاع المعلومات ومنه قطاع األرشيف، وهذاوالجوهرية التي تفرضها على 
والتأقلم مع . قسنطينة  مصالح األرشيف بواليةلقائمين علىا لدىلى وجود وعي ع

  .المستجدات التي تحدث وهذا أيضا من الصفات اإليجابية التي تمتلكها عينة البحث
  

تساب مهارات السؤال الفرعي للسؤال العاشر والمتعلق بالطريقة المثلى إلك -

  .جديدة في ظل تكنولوجيا المعلومات
  

  النسبة   التكرارات   

  %  95  57 في إطار منظم
  %  05  03  في إطار فردي

 % 100,00  60  المجموع

  طريقة إكتساب مهارات جديدةيبين : 21 جدول رقم
  

فيما مهارات جديدة  اكتساب هناك إجماع لدى عينة البحث على ضرورة بما أن
 . اإلطار الذي يحبذونه لذلكلتبيانفرعي السؤال ال جاء هذايخص تكنولوجيا المعلومات 

األغلبية ترى أن امتالك الجدول حيث أن في ظهر توقد جاءت إجابات المبحوثين كما 
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قدرات جديدة في ميدان تكنولوجيا المعلومات يجب أن يكون في إطار منظم أي أن 
مؤسسات الموظفة هي التي تتبنى الفكرة في إطار التكوين المستمر بالتعاون اإلدارات وال

مع معهد علم المكتبات ومعهد اإلعالم اآللي ضمن خطة الرسكلة وتحسين مستوى 
لتحفيزهم إلكتساب مهارات جديدة وتحقيق الرقي المهني لربح موظفيها ومنهم األرشيفيون 

أما . يق تحسين مستوى الخدمةرلذي يأتي عن طمعركة المنافسة في عالم متغير ومعولم ا
 وضعف هذه النسبة أن .اجتهاديون في إطار فردي يكترى أن ذلك  القليلة المتبقية نسبةال

قطاع في  ليس بالسبيل األمثل لربح معركة تكنولوجيا المعلومات ليس فقط االختيارهذا 
   .لوطنيعلى المستوى افي كل قطاعات النشاط األرشيف الجزائري ولكن 

  الخاص بتكنولوجيا المعلوماتتحليل البيانات المتعلقة بالمحور  -6-4-3

بتراب والية  مصالح األرشيف المختلفة استفادةإلى معرفة مدى يهدف هذا المحور 
من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تسييرها اليومي والنتائج المتحصل عليها قسنطينة 

 سؤاال وجاءت 17  هذا المحورتضمن. ث تلك النتائجكيف تقيم عينة البحجراء ذلك و
  .حث كما سيأتي في الجداول الالحقةالبعنها أجوبة عينة 

في مجال تطبيقات السؤال الحادي عشر مدى اإلطالع على التجارب العالمية  -

  .تكنولوجيا المعلومات في ميدان األرشيف
  

  النسبة   التكرارات  

  %  40,00  24 نعم
  %  60,00  36  ال

 % 100,00  60  المجموع

   على التجارب العالميةاإلطالعمدى يبين : 22 جدول رقم

  
 من المبحوثين عن عدم إطالعها على تلك  أكبر نسبةعبرت كما يوضحه الجدول

 وهذا سببه التأخر الذي شهدته بإطالعها على تلك التجارب تقر أما النسبة الثانية .التجارب
 الذي أصبح نافذة اإلنترنت يتم عبر اإلطالعتجاه تكنولوجيا المعلومات حيث أن االجزائر 

 واألمر وهذا يحتم وجود اإلنترنت في األماكن العمومية، العمل، البيت والدراسة. العالم
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 في اإلنترنتمرشح للتغير نظرا لتسارع وتيرة تغلغل اإلعالم اآللي والولوج إلى عالم 
وهذا سيمكن بدوره .  مع بناء شبكات معلوماتية والمؤسسات الجزائريةكافة اإلدارات

 على ما اإلطالع من مقر عملهم وترنتإلنلالولوج من العاملين في مصالح األرشيف 
 حاسوب شخصي امتالكيجري على المستوى العالمي في ميدانهم مع التذكير بسهولة 

 جراء المحفزات التي بيت من الاإلنترنتضمن عملية أسرتك وانخفاض األسعار ب
  .وضعتها الدولة الجزائرية

السؤال الثاني عشر والخاص بنظرة المبحوثين في التدرج في إدخال تكنولوجيا  -

  المعلومات لقطاع األرشيف
  

  النسبة   التكرارات  

  %  100,00  60 نعم
  %  0,00  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  التدرج في إدخال تكنولوجيا المعلوماتيبين : 23 جدول رقم
  

  
أن النسبة األكبر لعينة البحث لم يكن لها إطالع على وجدنا  ؤال السابقسفي ال

    هذا السؤال لمعرفة رأي المبحوثين      ءالمعلومات، جا اتكنولوجيلتجارب العالمية في إدخال ا
اإلجابات سيير مصالحهم فكانت  في تالتدرج في إدخال تكنولوجيا المعلوماتفي قضية 

 على ضرورة التدرج في  فيهتتفقهناك إقرار لدى عينة البحث الجدول أن في  ظهرت كما
حيث تعتبره السبيل الوحيد واألمثل . إدخال تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيف

مجيات  الفائدة ليست في شراء العتاد والبرألنلتحقيق الغايات المرجوة من هذه العملية 
ومن جهة أخرى فإن إدخال  منها وتحسين التكفل باألرشيف، هذا من جهة، لالستفادةولكن 

 مثل الحاجة  إلى البيئة اإللكترونية يجب وجود ما يبررهتقالالنواتكنولوجيا المعلومات 
الفعلية للتحول للبيئة اإللكترونية، الفوائد المرجوة من ذلك وتوفير اإلمكانيات المادية 

  .ريةوالبش
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والمتعلق بقدرة تكنولوجيا المعلومات في تحسين التكفل السؤال الثالث عشر  -

  بقطاع األرشيف
  

  النسبة   التكرارات  

  %  100,00  60 نعم
  %  0,00  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  األرشيف تكنولوجيا المعلومات في قطاع استخدامالفائدة من يبين : 24 جدول رقم

  
  كما  حيث جاءت اإلجاباتإن إستثمار أموال من أجل إدخال تكنولوجيا المعلومات 

لمبحوثين تتفق على فائدة إدخال تكنولوجيا  لأن النسبة الكلية ، حيثجليا الجدول ي فظهرت
المعلومات لقطاع األرشيف بشرط التطبيق السليم لتكنولوجيا المعلومات ويأتي ذلك 

والبرمجيات التي تستجيب   السليم للعتادواالختيارة التي تسبق إدخالها بالدراسة المسبق
 منها وتأهيل العاملين االستفادةلخصوصيات ومتطلبات اإلدارات والمؤسسات التي تريد 

  .  األرشيفالقائمين على القطاع
  
السؤال الرابع عشر المتعلق بنسبة إمتالك جهاز حاسوب من طرف المصالح  -

  األرشيفية
 

لتكراراتا   النسبة  

 %  65,00 39 نعم
 %  35,00 21  ال

 % 100,00 60  المجموع

   جهاز حاسوبامتالكنسبة يبين : 25 جدول رقم
  

 لبعض التجهيزات  مصالح األرشيف عبر والية قسنطينةامتالكمدى معرفة  إن
بنسبة وقد بدأناها لى الواقع الحقيقي لها تمكننا من الوقوف عالمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات 
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 النتائج المتحصل فكانت لكونه األداة األساسية في التقنية الحديثة  بجهاز الحاسوإمتالك 
 النسبة األولى من عينة البحث  أن. الجدولهرهيظ ن كماوالمبحوثعليها كما عبر عن ذلك 

 امتالكهاانية عبرت عن عدم  النسبة الثإما.  مصالحهم لجهاز حاسوبامتالكأكدوا على 
 في  كلفة أجهزة الحاسوب ولواحقهانخفاض  كبيرة رغمالثانيةوهذه النسبة . لجهاز حاسوب

 وضرورة تواجده لدى مختلف اإلدارات  كما ذكرناه سابقا مع السوق الجزائرية
  .والمؤسسات في تسييرها اليومي وتحسين مردودها ومستوى خدماتها

  

  والمتعلق بالمصالح التي بدأت أتمتة وظائفها األرشيفيةالسؤال الخامس عشر  -
  

  النسبة   التكرارات  

  %  25,00  15 نعم
  %  40,00  24  ال

 % 35,00  21  دون رأي

 % 100,00  60  المجموع

  األرشيفية ها وظائفتأتمت يبين نسبة المصالح التي :26 جدول رقم

  
 لمعرفة اآلنننتقل  التي تمتلك جهاز حاسوب األرشيفيةالح بعدما عرفنا نسبة المص

 هيظهر فكانت آراء المبحوثين كما األرشيفيةتمتة الوظائف  بأنسبة المصالح التي قامت
 .تبدأ عملية األتمتة لم األرشيفية المصالح من ة نسبأكبر نالخاص بهذا السؤال أالجدول 

 وإذا ما . لمصالحهماألرشيفيةوا بأتمتة الوظائف قام فقد المبحوثين  من أما النسبة المتبقية
 ت فقط من المصالح بدأ1/4ة بعدد المبحوثين نجد أن تقسنا عدد المصالح التي بدأت األتم

 من برمجية االستفادةة في بدايتها وأن ت وهذه نسبة ضعيفة وتدل على أن األتم.تلك العملية
للغة العربية والفرنسية سهلة الحصول عليها المجانية المتوفرة با (Microisis/CDS)اليونسكو 

 عملية باتساع زيادة على التحسينات التي تدخل عليها من حين آلخر ستسمح اإلنترنتمن 
. البرمجيةألرشيف الوطني قد تبنت هذه  العامة لمديريةال  نسيان أنن مستقبال دو ةاألتمت

جة اآللية للمعلومات وهذا بدوره  وتوحيد معيار المعالةاألتمت أثنينوهذا سوف يحقق شيئين 
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 حين إنشاء شبكة أرشيفية وطنية للمعلومات األرشيفيةسوف يسهل من تبادل المعلومات 
  .داخل شبكة وطنية عامة

  

 السؤال السادس عشر الخاص بالبرمجيات األرشيفية المختارة ألتمتة الوظائف -

  األرشيفية
  

  النسبة   التكرارات  
Microisis/CDS 12  20  %  
USMarc/AMC  0  0  %  

Access  0  0  %  
  %  05  03  أخرى

  % 75  45  دون رد
 % 100,00  60  المجموع

   الوظائف األرشيفيةالبرمجيات المختارة لألتمتةيبين : 27 جدول رقم

  
نظرا لتعدد برمجيات أتمتة الوظائف األرشيفية المتوفرة، أردنا من خالل هذا السؤال 

 هيظهراإلجابات كما  فكانت ،معرفة ماهي البرمجية األكثر إستعماال لدى عينة البحث
قامت  الثانية نسبةال وأن Microisis/CDS برمجية اختارتنسبة  حيث أن أكبر الجدول

وبرمجية . بتطوير برمجيات خاصة بها بالتعاون مع مكاتب دراسات لإلعالم اآللي
غبين في الحصول عليها حيث يكفي مراسلة مقر اليونسكو توزع مجانا على كل الرا

 يمكن طلبها مباشرة على الخط من موقع اليونسكو على آلنوااليونسكو للحصول عليها 
 وقد أوصت بها االستعمال وهي متوفرة باللغة العربية والفرنسية وترفق  بدليل اإلنترنت

 برمجية استعمالة وهنا وجب التذكير بضرور. مديرية األرشيف الوطني كما سبق ذكره
Microisis/CDS ها مجانية، تصدر عن أكبر هيئة دولية تهتم بموضوع األرشيف مع ألن

 ومثال ذلك االستعمال عن البرمجيات الضيقة االبتعاداإلتحاد الدولي لألرشيف وتفيد في 
 من معيار مارك في تسيير المكتبات ومراكز استفادتالواليات المتحدة األمريكية التي 

لومات حيث كيفته لتسيير مختلف مصالح األرشيف وإنشاء شبكة وطنية لألرشيف المع
  .OCLCدائما ضمن شبكة 
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السؤال السابع عشر الخاص بنسبة رضا المصالح األرشيفية عن النتائج  -

  المحققة من خالل أتمتة وظائفها األرشيفية
  

  النسبة  التكرارات  

  %  20  12  نعم
  %  05  3  ال

  %  75  45  دون رد
 % 100,00  60  المجموع

  نسبة الرضا عن النتائج المحققة من األتمتةيبين : 28 جدول رقم

 

إنطباع عينة حتى تكتمل الصورة عن عملية األتمتة قمنا بوضع هذا السؤال لمعرفة 
 ي فظاهر  كما هو عينة البحث كانت اإلجابات حيث ةت النتائج المحققة من األتمعن البحث

 و البرمجية ةت رضاها للنتائج المحققة من األتمننسبة ع  أكبرعبرتحيث الجدول 
إن نسبة الراضين دليل . اعن عدم رضاهأما النسبة المتبقية فقد عبرت . المختارة لذلك

ة على ذلك مثل سرعة ز وكل الفوائد المنجاألرشيفيةعلى نجاعة برمجيات أتمتة الوظائف 
  . المعلومات وتحسين الخدمات اإلداريةاسترجاعرعة ودقة المعالجة، س

  
  السؤال الثامن عشر والمتعلق بنسبة المصالح التي تمتلك مرقمنا -

  

  النسبة   التكرارات  

  %  15  9  نعم
  %  80  48  ال

  %  5  3  الممتنعين
 % 100,00  60  المجموع

  ن مرقمامتالكنسبة يبين : 29 جدول رقم
  

أصبح جهاز المرقمن من األجهزة المألوفة في اإلدارات، مراكز البحث وحتى عند 
لما يقدمه من خدمات تسمح من تحويل النصوص والصور من شكلها  األشخاص العاديين
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 أكبر أن ، حيث في الجدولظاهركما هو  عينة البحث جاباتإفكانت المادي إلى الرقمي 
ضئيلة من تلك المصالح تمتلك رقمنا مقابل نسبة  ال تمتلك م من عينة الدراسةنسبة

 أسعارها من خفاضالنفبالرغم من أن المرقمنات أصبحت في متناول اإلدارات . مرقمن
 فإن الحاجة لهذه األداة لم تجد طريقها بعد استخدامهاجهة ومن جهة أخرى سهولة 
ن الوثائق الهامة  فقد يمكن المرقمن من إنقاذ العديد م.لمختلف اإلدارات رغم أهميتها

 و تسييرها  بإدخالها في جهاز الحاسوب بتحويلها إلى الشكل الرقميدثارالنباوالمهددة 
وهو و وضعها داخل ناخب األقراص الضوئية  ونسخها على األقراص الضوئية إلكترونيا

 منها على أحسن وجه وإنقاذها من الضياع خاصة سجالت الحالة االستفادةما يمكن 
لديات، الخرائط والمخططات لمصالح البناء والتعمير، الجرائد القديمة والمجالت المدنية للب

 هذا امتالكالتي يعتمد عليها كثيرا في البحوث العلمية والتاريخية ومنة هنا ضرورة 
  .الجهاز وإعداد خطة هادفة لرقمنة الوثائق الهامة

  
بدأت رقمنة السؤال التاسع عشر والخاص بنسبة المصالح األرشيفية التي  -

  .وثائقها
  

  النسبة  التكرارات  

  %  25  15  نعم
  %  0  0  ال

  %  75  45  دون رد
 % 100,00  60  المجموع

   الوثائق الهامةرقمنةيبين : 30 جدول رقم
  

رقمنة  التي تمتلك مرقمنا و بدأت عملية األرشيفيةجاء سؤالنا هذا لمعرفة المصالح 
أن لجدول ا فكانت اإلجابات كما هو مبين في .لهامة لمختلف مصالح األرشيفالوثائق ا

قد بدأت في تصوير الوثائق الهامة لحفظها أفراد العينة الذين يمتلكون مرقمنا نسبة 
  : ومنها . بذلك من كل مزايا الوثائق الرقميةستفادةالواوتسييرها إلكترونيا 

  ع، التلف والسرقة؛ حفظ الوثائق الورقية األصلية من الضيا-
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   تلك الوثائق عبر الزمن؛صيرورة ضمان -
  . القصوى منها بالدقة، السرعة والكمية الالزمة عند الحاجةاالستفادة -
  

  

  السؤال العشرون والخاص بتقييم نتائج عملية الرقمنة في مصالح األرشيف -
  

  النسبة  التكرارات  

  %   18,33  11  إيجابية
  %   5,00  03  متوسطة

  %  1,66  01  يفةضع
  %75,00  45  دون رد
 % 99,99  60  المجموع

  تقييم عملية الرقمنة في قطاع األرشيفيبين : 31 جدول رقم

  
كما سبق مع تقييم النتائج المتحصل عليها من عملية األتمتة من طرف عينة البحث 

قمنا بوضع هذا  حيثعليها من الرقمنة تقييم النتائج المتحصل  بنفس العملية لاآلننقوم 
مبين في  من إجابات عينة البحث كما هو  جاءت النتائج المتحصل عليهاالذيالسؤال 

أما  عن النتائج المتحصل عليها يةراضالجدول المتعلق بهذا السؤال حيث ترى أكبر نسبة 
ترى ي ضئيلة  أخر نسبة وهأن النتائج المتحصل عليها متوسطة أمابة الثانية ترى سالن

فإذا علمنا أن عملية الرقمنة لمصالح األرشيف في بدايتها فإن نسبة . أنها دون المستوى
 من عملية الرقمنة ويمكن االستفادة الخبرة سيحسن اكتسابالراضون تعد إيجابية كما أن 

كما .  في تعاملها مع الرقمنةآلنامن التغلب على المشاكل التي تواجهها بعض المصالح 
 ستعطي مختلف اإلدارات خيارات تفيد مصالح االستعمالهور مرقمنات جديدة سهلة أن ظ

  .األرشيف
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 تحويل األرشيف من أنبرأي المبحوثين  السؤال الواحد والعشرون والخاص -

 هو الحل المادي إلى رقمي
 

  النسبة  التكرارات  

  %   95,00  57  اإلجابات بنعم
  %   05,00  03  اإلجابات بال

 % 100,00  60  وعالمجم

  تحويل األرشيف المادي إلى الرقمييبين اإلنطباع من : 32 جدول رقم
  

 عينة البحث حول التجارب العالمية الرائدة في تحويل رأيرغبة منا في معرفة 
الحل األمثل لكل إن كان هو وتسييره آليا،  االلكترونياألرشيف المادي إلى األرشيف 

 عينة إجابات النتائج المتحصل عليها من لمشاكل التي يعاني منها األرشيف المادي فكانتا
ة الساحقة تقر بأن تحويل البحث كما هو مبين في الجدول  حيث يظهر جليا أن األغلبي

إلى ...) الورقي، السمعي البصري، الخرائط، المخططات العمرانية(األرشيف المادي 
األمثل للمشاكل الكبرى التي يعانيها األرشيف المادي خاصة ما األرشيف الرقمي هو الحل 

 استغالل وصعوبة ، تعقيدات إصالح الوثائقتعلق بالتضخم الورقي، كلفة التخزين المرتفعة
 مقارنة بالخدمة المكتبية زيادة على األرشيفيةالمحتوى المعلوماتي ومنه ضعف الخدمة 

تستجيب ي وصعوبة بناء مقرات جديدة محدودية األماكن المخصصة لألرشيف النهائ
  .في كل مرة وإيجاد األماكن المالئمة لذلكلشروط اآلمان 

  

السؤال الثاني والعشرون والخاص برأي المبحوثين حول األقراص الضوئية  -

  المادي بعد رقمنتها ألرشيفل األشكال المختلفةلتخزين أمثل كوسيط 
  

  النسبة المئوية  التكرارات  

  %   90,00  54  نعم
  %   10  06  ال

 % 100,00  60  المجموع

  األقراص الضوئية كوسيط للتخزين: 33 جدول رقم
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 الذي أصبحت تلعبه األقراص الضوئية لتخزين شتى المعلومات الرقمية ر للدوانظر
 في استعماال فقد أصبحت في ظرف قصير الوسيط األكثر )نص، صوت، صورة و أفالم(

لمعرفة رأي تخزين المعلومات و ال يخرج األرشيف عن هذا اإلطار ومنه جاء سؤالنا هذا 
 فكانت األرشيفيةاألقراص الضوئية كوسيط أمثل لتخزين الوثائق عينة البحث إن كانت 

غلبية الساحقة تقر بأن األقراص الضوئية أن األحيث إلجابات كما هو مبين في الجدول ا
تخزين األشكال المختلفة من األرشيف المادي لما تمتلكه من تمثل الوسيط المثالي ل

 المعلومات، استرجاعخصائص ومميزات منها سعتها الكبرى للتخزين، سهولة وسرعة 
 بها وكلها أمور تقف في صف االحتفاظ كلفة تخزينها وسهولة انخفاض، استنساخهاسهولة 

 وخاصة هذه األخيرة لطاقتها األقراص الضوئية سواء تعلق األمر بالسيدي أو الديفيدي
 مليون وثيقة نصية وإذا 1,5لديفيدي أن يحتوي احيث يمكن  ). أضعاف السيدي7(الكبيرة 

 صفحة لكل علبة 500وزعنا هذه الكمية من الوثائق على علب حفظ األرشيف بمعدل 
  إدراك الحجم المادي الذي أمكن ربحه منذا المثاله علبة ويمكن 15000فسنجد 

 عشرة أفالم استيعاب الذي يمكنه Divxنفس الشيء يقال عن ل األقراص الضوئية إستغالب
 فيلزم األفالم بأشرطةوإذا أجرينا مقارنة .  ساعة15ملونة متحركة بالصوت أي ما يعادل 

وما تحتاتجه من حيز علب  األمتار من األشرطة الفيلمية الموضوعة في آالفاألمر 
  . والصيانةظحفشروط الكل مكاني كبير مع توفير 

  
العمل ضمن شبكة نحو  المبحوثين بإنطباعالسؤال الثالث والعشرون والخاص  -

  حاسوبية
 

  النسبة  التكرارات  

  %   20,00  12  نعم
  %   80,00  48  ال

 % 100,00  60  المجموع

  العمل ضمن شبكة حاسوبيةإنطباع المبحوثين نحو يبين : 34 جدول رقم
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 المعلومات داخل استغالل توزيع و خلق،نظرا ألهمية الشبكات المعلوماتية في 
 إذ أصبحت من األدوات التي تعتمد عليها في تسييرها االقتصاديةاإلدارات و المؤسسات 

 العمل ضمن شبكةعينة البحث حول فقد قمنا بوضع هذا السؤال لمعرفة رأي  اليومي
 نسبة من مصالح  أكبرالجدول أن في هرتظ عليها كما  النتائج المتحصل فكانتمعلوماتية

تعمل فأما النسبة المتبقية .  تعمل ضمن شبكة إلكترونية الاألرشيف التي خصتها الدراسة
   دخول تكنولوجيا المعلومات ظهر ضعف هذه النسبة الضعيفة ت.  معلوماتيةضمن شبكة

وإن . خاصبشكل رشيف لجزائر بشكل عام و مصالح األلإلدارات و المؤسسات في ا
الضرورة للعمل داخل الشبكات لخلق، تبادل، تخزين وتوزيع المعلومات أصبحت أمرا 

وإن . االقتصاديةيفرض نفسه اليوم في التسيير الحديث لإلدارات الرسمية والمؤسسات 
المعلومات مع رأس المال واإلطار البشري تمثل عصب الحياة المعاصرة وخاصة مع 

كومة اإللكترونية الذي يقتضي التحول للعالم الالمادي والعمل ضمن دخول مصطلح الح
وهناك في الجزائر اليوم بعض اإلدارات . اإلنترنتالشبكات المختلفة وخاصة شبكة 

والمؤسسات التي تعمل ضمن الشبكات مثل البريد والمواصالت، الخطوط الجوية 
  .االجتماعيالجزائرية، الضمان 

  
ل الثالث والعشرون والخـاص بمـدى إرتبـاط مـصالح            السؤال الفرعي للسؤا   -

  األرشيف بالشبكة الحاسوبية لإلدارة التي ينتمون إليها 
 

  النسبة  التكرارات  

 %   20,00  12  اإلجابات بنعم

  %   0,00  0  اإلجابات بال
  %   80,00  48  دون رد
 % 100,00  60  المجموع

   بشبكة حاسوبيةاالرتباطمدى  يبين: 35 جدول رقم
  

سعيا منا في معرفة إذا كانت المصالح التي تمتلك شبكة معلوماتية مرتبطة 
  أن المصالح الجدوليظهرباإلدارات المنتمية إليها وضعنا هذا السؤال الفرعي حيث 
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 شبكة إلكترونية هي مرتبطة بشبكة اإلدارة األم وهذا يفيد تعمل ضمن التي األرشيفية
 األرشيف في حال تبني الوثائق الرقمية مستقبال حيث تتلقى المصلحة الوثائق مصلحة

مباشرة من مختلف المصالح ويمكن تحديد مسارها وإعطاء النصائح الالزمة للمصالح 
كما أن الخدمات المرجعية تتم عن بعد وبالمساواة لجميع المصالح التي لها . المنتجة

  .وثائق مؤرشفة
  
لعشرون والخاص برأي المبحوثين في دور الشبكات في تسيير السؤال الرابع وا -

  األرشيف 
  

  النسبة  التكرارات  

  %   100,00  60  بنعم
  %   0,00  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  دور الشبكات في تسيير األرشيفيبين : 36 جدول رقم
 

 القليل من مصالح األرشيف بوالية أنبق امن خالل إجابات السؤال السبعدما عرفنا 
قسنطينة مرتبطة بشبكة معلوماتية داخل اإلدارات والمؤسسات المتواجدة بها، أردنا من 

دور الشبكات في عملية تحسين المتابعة والتكفل خالل وضعنا هذا السؤال معرفة مدى 
ن حيث أ، لعينة البحث كما هو مبين في الجدو فكانت إجابات األرشيفيةالحسن بالوثائق 

تتفق على الدور الفعال الذي تقوم به الشبكات في تسيير األرشيف إنتاجا، عينة البحث 
وهذا دليل على الدور الذي تقوم به الشبكات في عصر . توزيعا، تخزينا واسترجاعا

فالشبكات تمكن من التوزيع المتساوي للمعلومات . المعلومات داخل اإلدارات والمؤسسات
كما أن أرشفتها . مختلفة في نفس الوقت، بنفس الدقة، بنفس الكميةعلى المصالح ال

 التسييرظمة اآللية بسهولة مثل ألن مستقبال من األشياء التي تتحكم فيها اواستغاللها
  .اإللكتروني للوثائق
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السؤال الخامس والعشرون والخاص برأي المبحوثين من فائدة التواجد على  -

  .شبكة اإلنترنت
  

  النسبة  التكرارات  

  %   100,00  60  نعم
  %   0,00  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  اإلنترنتالفائدة من التواجد على شبكة يبين : 37 جدول رقم
  

 على نطاق في خلق وتوزيع المعلومات اإلنترنتكانة التي أصبح يتبوؤها منظرا لل
 لجني مكاسب كبيرة وربح اإلنترنتا على ، سارعت كل النشاطات لحجز مكان لهواسع

فالمكتبات، مراكز المعلومات ومراكز األرشيف أصبحت تتواجد على . معركة المنافسة
من أجل معرفة رأي عينة البحث من . الشبكة للتعريف بنفسها وتقديم خدماتها عن بعد

انت فكوضعنا هذا السؤال  اإلنترنتالفائدة من تواجد مصالح األرشيف على شبكة 
 على فائدة تواجد مراكز ونتفقيعينة ال  كل أفراد أن.اإلجابات كما هو مبين في الجدول

 على المستوى العالمي حيث اإلنترنت وهذا لما أصبح يمثله اإلنترنتاألرشيف على شبكة 
أصبح البوابة التي ينفذ منها الجميع على العالم سواء تعلق األمر بالخدمات، النشاط 

 أصبح حتمية ال مفر اإلنترنت كما أن التواجد على االقتصادي والنشاط الفكري والعلمي
والجزائر ال تخرج عن هذا اإلطار، فبعد . منها نظرا للمميزات والفوائد التي يقدمها

الوزارات، الجامعات، المؤسسات الكبرى جاء دور الواليات والبلديات للتواجد على شبكة 
 على اإلطالعماتها فمثال تسمح مصلحة البريد  للتعريف بنفسها وتقديم خداإلنترنت

  . على الجريدة الرسميةاإلطالعالحساب الجاري البريدي على الخط كذلك يمكن 
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 التي يقدمها  والخاص بالفوائدالفرعي من السؤال الخامس والعشرونالسؤال  -

  اإلنترنت لمصالح األرشيف 
  

  

  النسبة  التكرارات  

  %   30,00  18   عن بعد األرشيفية المعلومات اللاستغتمكين المستفيدين من 
  %   25,00  15  تنويع وتحسين الخدمات

  %   25,00  15  تحسين صورة األرشيف عند المستفيدين
  %   20,00  12  إخراج األرشيف من عزلته

 % 100,00  60  المجموع

  ترنتاإلنالفوائد التي يقدمها يبين : 38 جدول رقم
  

وضعنا سؤاال فرعيا ، اإلنترنتبعد إجماع عينة البحث على فائدة التواجد على شبكة 
معرفة ما هي أهم الفوائد التي تنتظرها عينة البحث من ذلك التواجد، قمنا بوضع هذا ل

 األكبراألولى وأن نسبة حيث  الجدول هايظهركما عنه كانت اإلجابات   السؤال الذي

 سوف يمكن المستفيدين من استغالل المعلومات اإلنترنتشبكة على  أن تواجدها ترى
 سوف يمكنها من اإلنترنتالنسبة الثانية  ترى أن تواجدها على شبكة .  عن بعداألرشيفية

 التي طالما شكلت نقطة ضعف العمل األرشيفي األرشيفيةتنويع وتحسين الخدمات 
ثانية ترى أن تواجدها سوف يحسن من النسبة الثالثة والمتساوية مع النسبة ال. الكالسيكي

 أن واألخيرة ترىأما النسبة الرابعة . صورتها وصورة األرشيفيين لدى المستفيدين
أكثر وصوال تواجدها على الشبكة سوف يخرج مصلحتها من عزلتها ويجعلها في 

  .للمستفيدين و توسيع مجال تغطيتها
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  بة إمتالك موقع على اإلنترنتالسؤال السادس والعشرون والخاص بنس -
 
 

  النسبة  التكرارات  

  %   00,00  00  نعم
  %   100,00  60  ال

 % 100,00  60  المجموع

  اإلنترنت موقع على امتالكنسبة يبين : 39 جدول رقم
  

  
 أصبح أمرا يسيرا من الناحية الفنية و من ناحية اإلنترنت موقع على امتالكإن 

  نقومكل هذه األمور مجتمعة جعلتنا. الصيانةو حتى من ناحية التسيير و . الكلفة المدية
 اإلنترنت على اك موقعلمت التي تاألرشيفية نسبة المصالح  لمعرفةبوضع هذا السؤال

 األرشيفية جميع المصالح أن  حيث الجدولهايظهر  المتحصل عليها كمافكانت اإلجابات
 في بدايات اإلنترنت ألن وهذا أمر طبيعي نظرا اإلنترنتكة  على شبال تمتلك موقعا

 ودليل ذلك ما تقوم به والية االقتصاديةتغلغله في مختلف اإلدارات العمومية والمؤسسات 
 وربطها بشبكة معلومات لتبادل اإلنترنتقسنطينة مع بلديتها في إنشاء مواقع على 

 البريد باستغالل تخاباتالنبالخاصة ومنها تبادل المعلومات ا. المراسالت إلكترونيا
 اإلنترنت باالرتباط األسعار الذي يشهده عتاد الشبكات وكلفة انخفاضكما أن . اإللكتروني

ويمكن لمصالح األرشيف أن . اإلنترنتسيساهمان في إنشاء المواقع وزيادة االرتباط ب
ا لى أن تكون لهتكون ضمن المواقع الخاصة باإلدارات المنتمية إليها كمرحلة أولى ع

  مواقع خاصة بها في مرحلة ثانية
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لسؤال السادس والعشرون والخاص بنسبة إمتالك موقع على  السؤال الفرعي ل-

  اإلنترنت
  

  النسبة  التكرارات  

  %   100,00  60  نعم
  %   0,00  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  اإلنترنتي إمتالك موقع على الرغبة فيبين : 40 جدول رقم
  

 تواجد يحبذونوالمتعلق لمعرفة إن كان أفراد العينة أردنا وضع سؤال فرعي 
  أن نسبةحيث الجدول  فييظهر أراؤهم كما فجاءت اإلنترنت  شبكة ا علىهملحامص

 وذلك أمر طبيعي اإلنترنتتفق على ضرورة تواجد مصالحهم على ت  الكلية لعينة البحث
 للتعريف بنفسها اإلنترنتعلومات حيث تحولت كل النشاطات على شبكة في عصر الم

وتقديم خدماتها على مدار اليوم والسنة ومنها المكتبات، مراكز المعلومات ومراكز 
  .عندنا الوطني ألرشيف ل  العامةمديريةالاألرشيف الوطنية ومنها موقع 

  

ذها المبحوثون على السؤال السابع والعشرون والخاص بالمعلومات التي يحب -

 شبكة اإلنترنت
  

  النسبة  التكرارات  

  %   08,33  05  بيانات بيبليوغرافية
  %   33,33  20  بيانات نصية

  08,33  05  بيانات خاصة بسير المصلحة
بيانات خاصة + بيانات نصية+ بيانات بيبليوغرافية

  بسير المصلحة
30  50 % 

 % 99,99  60  المجموع

  اإلنترنتنوعية المعلومات التي توضع عل يبين : 41 جدول رقم
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 مصالح األرشيف امتالكل في هذا السؤال األخير من المحور المتعلق بمدى ونحا
 استفادتالمتواجدة بوالية قسنطينة لتجهيزات تكنولوجيا المعلومات و كذا التطبيقات التي 

  توفيرها على الخطونالتي يحبذ منها، معرفة رأي عينة البحث حول المعلومات
نصف عينة أن حيث الجدول المتحصل عليها كما تبدوا في  فكانت اإلجابات للمستفيدين

بيانات خاصة بسير المصلحة، + بيانات نصية+  يحبذون توفير بيانات بيبليوغرافيةالبحث
انات بيبليوغرافية  توفير بيأما الخيارين التاليين توفير بيانات نصية، ونحبذي ثلث العينةأما 
ومن الطبيعي أن أكبر نسبة .  فقد حظيتا بنفس النسبةتوفير بيانات حول سير المصلحةو

جاءت لتوفير البيانات النصية على الخط وهذا من أكبر المستجدات التي جاء بها عالم 
حيث يتمكن المستفيد من الحصول على .  وهو تحميل المعلومات عن بعداإلنترنت

 بعد ودون عناء التنقل إلى مصالح األرشيف سواء كان في البيت أو العمل المعلومات عن
كما تقلل الضغط على القائمين على األرشيف وإتاحة الوقت لهم لخلق . أو مكان الدراسة

  .أنشطة أخرى مثل أدوات البحث عن المعلومات وتحسين الخدمات
 

  األرشيف اإللكترونيالخاص بالرابع المحور تحليل البيانات المتعلقة ب -6-4-4

إرتبط األرشيف اإللكتروني الذي الهدف من هذا المحور هو التطرق إلى إشكالية 
 عن ذلك  أنجر وما و ظهور الوثائق الرقمية في مختلف اإلداراتاآللي اإلعالم باستعمال

 مستقبال مع المحافظة على ديمومته استعمالهمن مشاكل في حفظه و تخزينه و 
 عينة البحث لكل جوانب رأيردنا من خالل هذا المحور معرفة  وقد أ.ومصداقيته
 أسئلة وكانت 09 فيجاء هذا المحور  قد  و.وتخزينا إنتاجا، تسييرا :اإللكتروني األرشيف

   .إجابات عينة البحث كما ستبينه الجداول الالحقة
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 األرشيف معالمبحوثين تعامل  بدايةالسؤال الثامن والعشرون والخاص ب -

  إللكترونيا

  النسبة   التكرارات  

  %   00  00  بنعم
  %   100  60  ال

 % 100  60  المجموع

   األرشيف اإللكترونيمع تعامل المبحوثينيبين : 42 جدول رقم
 

  
والمؤسسات في دول كثيرة  يتغلغل داخل اإلداراتأخذ  األرشيف اإللكتروني إن

 مبدأ الحكومة اإللكترونية الذي أقر شرعية الوثائق الرقمية عبر العالم نتيجة تطبيق
أول سؤال بدأنا به هذا المحور الرابع فكان كمستندات تحفظ وتؤرشف كاألرشيف المادي 

داخل مصالحهم  األرشيف اإللكتروني هل بدأ المبحوثون التعامل مع  معرفة وواألخير ه
عن إجماع لدى عينة البحث ن هناك أ ، حيثفكانت اإلجابات كما هو مبين في الجدول

روض أن األرشيف ف وإن كان من الم.األرشيف اإللكترونيعدم بداية التعامل مع 
ويمكن إرجاع ذلك إلى سببين . قد أخذ طريقه لمختلف اإلدارات والمؤسساتاإللكتروني 
من جهة ومن جهة ثانية وضع القاعدة المادية غياب إعالن مبدأ الحكومة : إثنين هما 

  .والتقنية لذلك
  

والخاص بقدرة المبحوثين على التعامل مع األرشيف  السؤال التاسع والعشرون -

  اإللكتروني
  

 

  النسبة   التكرارات  

  %   66,66  40  نعم
  %   33,33  20  ال

 % 99,99  60  المجموع

 لكترونيالتعامل مع األرشيف اإلالمبحوثين قدرة يبين : 43 جدول رقم
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 نواصل ، األرشيف اإللكتروني يتعاملون معبدؤواالذين المبحوثين عرفنا نسبة بعدما 
التعامل مع على  ين المسيرينثالمبحو قدرةأسئلة هذا المحور بالتطرق إلى موضوع 

 نسبة  أن أكبرحيث الجدول  فيتظهر  عينة البحث كمااألرشيف اإللكتروني فكانت إجابات
 التعامل  األرشيف التي يشرفون عليهاتقر عدم قدرة مصالح) لثي العينةث( من عينة البحث

قدرتها ) ثلث العينة( الثانيةنسبة ال بينما ترى .مع األرشيف اإللكتروني في الوقت الحالي
  عليهاإلطالعمتعلق بمدى التعامل مع األرشيف اإللكتروني على قدرة كما أن ال .على ذلك

وهذا ما أكده المبحوثون في إجاباتهم على  .راء تكوين عليهوالقيام بإجوفهم مستلزماته 
  .أسئلة المحور الثاني

  

السؤال الفرعي للسؤال التاسع والعشرون والخاص بأسباب عدم القدرة على  -

  التعامل مع األرشيف اإللكتروني
  

  

  النسبة  التكرارات  

  %  18,33  11  عدم توفر البيئة اإللكترونية
  %  10,00  06  ألرشيف اإللكترونيفكرة عن اعدم تكوين 

  %  05,00  03   معاالسببين
     % 66,66  40  دون رد
 % 99,99  60  المجموع

  مبررات عدم القدرة على التعامل مع األرشيف اإللكترونييبين : 44 جدول رقم
  

 عدم  الكامنة فيسباباأل  فرعيا للوقوف وراء أضفنا سؤاال، السؤالاتعمقا في هذ
: اثنين و قد أرجعنا ذلك ألمرين األرشيف اإللكتروني التعامل معمصالح األرشيف قدرة 

كما عينة البحث جابات إ فجاءت عدم تكوين األرشيفيين و اإللكترونيةعدم توفر البيئة 
أن نسبة ترجع عدم إستعداد مصالحهم التعامل مع األرشيف حيث  الجدول هايظهر

لى عدم توفر البيئة اإللكترونية، إن توفير هذه األخيرة في مختلف اإلدارات اإللكتروني إ
 ترجع عدم الثانيةكما أن نسبة . والمؤسسات يعد الخطوة األولى في طريق التمكن منها

إستعداد مصالحهم إلى غياب تأهيل األرشيفيين التعامل مع تكنولوجيا المعلومات وخاصة 
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 أن عدم المتبقية كما ترى نسبة .  الواسع الحاليانتشارهابل لألرشيفيين الذين تم تخرجهم ق
وضعف هذه النسبة طبيعي فبمجرد تفكير أي إدارة في . اإلستعداد يرجع إلى السببين معا

  .إدخال تكنولوجيا المعلومات تضع بين عينيها تأهيل العاملين لديها ومنه األرشيفيون
  
نون الحالي لألرشيف الجزائري السؤال الثالثون والخاص بمدى تناول القا -

  لألرشيف اإللكتروني
  

  النسبة  التكرارات  

  %   0  0  نعم
  %   100  60  ال

 % 100  60  المجموع

  مدى تناول القانون الحالي لألرشيف الجزائري لألرشيف اإللكترونييبين : 45 جدول رقم

 
 تخص األرشيف األرشيفيةدة في قوانينها  عدة دول إلى إدخال مواد جديسارعتلقد 
 وكيفية التعامل معه ومن الطبيعي أن نرى مدى مسايرة الجزائر لهذا المسعى اإللكتروني

المتعلق بتناول التشريع الحالي لألرشيف الجزائري موضوع  هذا السؤال جاءلهذا 
 يث هناك حكما هو مبين في الجدولعينة البحث األرشيف اإللكتروني فكانت إجابات 

وكما ذكرناه . تناول التشريع الحالي لألرشيف اإللكترونيعدم  إجماع لدى عينة البحث من
في الفصل النظري الخاص باألرشيف الجزائري سالفا في مشاكل األرشيف الجزائري 

الجزائري لقانون الحالي لألرشيف ل إضافة مواد جديدة عدم  منتؤكده إجابات العينةوالذي 
.  على حاله89/95لحاصلة في ميدان األرشيف حيث ما زال قانون مع التطورات ا

  عليه لكي يتماشى مع الوضع الحالي التعديالتوأصبح من الضروري اليوم إدخال بعض
  .طي اإلطار القانوني المالئم لذلكألرشيف ويعا لتطور
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  السؤال الفرعي للسؤال الثالثين والخاص بضرورة وضع تشريع جديد لألرشيف -
  

  النسبة  التكرارات  

  %   100  60  نعم
  %   0  0  ال

 % 100  60  المجموع

  ضرورة وضع تشريع جديد لألرشيفيبين : 46 جدول رقم
 

  
من ضرورة وضع تشريع جديد يأخذ أضفنا سؤاال فرعيا لنعرف رأي عينة البحث 

يظهر الجدول أن كما  صل عليهاالمتح فكانت اإلجابات ،بموضوع األرشيف اإللكتروني
تفق على ضرورة إدخال تعديالت على القانون الحالي لألرشيف الجزائري مجموع العينة ي

أو إعداد قانون جديد يأخذ بمسألة األرشيف اإللكتروني إنتاجا، تخزينا وبثا دون نسيان 
وقد . تها البالدالمستجدات األخرى من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية التي عرف

 الذي 1ذهب لذلك معظم الذين لهم شأن باألرشيف الوطني مثل السيد بجاجة عبد الكريم
كان على رأس األرشيف الوطني لمدة عشر سنوات وكذلك قموح نجية وبن الشرقي في 

 به بعض الدول قامتالشيء الذي . 2 وعمر ميمونيدراستهما التسيير اإلداري لألرشيف
  .2002سنة   المي مثل فرنسعلى المستوى الع

  
  
  
  
  

                                           
: زيارة يوم]. على الخط المباشر[ سياسة حفظ األرشيف على المدى الطويل.  بجاجة، عبد الكريم-  1
  : على العنوان التالي 13/02/2008

مجلة المكتبات . الواقع واآلفاق، إقتراحات ونماذج: طني مؤسسات األرشيف الو.  ميموني، عمر-  2
  .2003، 1.ع.2.مج. والمعلومات
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  السؤال الواحد والثالثون والخاص بمستلزمات األرشيف اإللكتروني -
  

  النسبة  التكرارات  

  %   66,66  40  إمكانيات تكنولوجية
  %   25,00  15  قدرات بشرية

  %   8,33  05  سياسة جديدة لحفظ األرشيف
 % 99,99  60  المجموع

  مستلزمات األرشيف اإللكترونييبين : 47 جدول رقم
 

كما أن لألرشيف المادي مستلزمات ومتطلبات وجب توفيرها لنجاح التكفل به، فإن 
األرشيف اإللكتروني يتطلب بعض الشروط والمستلزمات كما رأينا ذلك في الجزء 

تلزمات مس بذلك وقد أردنا من خالل ولهذا السؤال معرفة ما هيالنظري المتعلق 
يظهر الجدول أن نسبة  كما إجاباتهمفكانت  كما تراها عينة البحث األرشيف اإللكتروني 

 ترى أن األرشيف اإللكتروني يستلزم إمكانيات إلكترونية من حواسيب، مرقمنات، األولى
 أنه يستلزم قدرات بشرية مثل المختصين في الثانيةطابعات وشبكات بينما ترى نسبة 

مسير الشبكات وتكوين العاملين على التعاون مع ) العتاد والبرمجيات(بشقيه اإلعالم اآللي 
 أنه يجب وضع سياسة جديدة لحفظ الثالثةتكنولوجيا المعلومات وفي األخير ترى نسبة 

فاإلمكانيات التكنولوجيا والقدرات البشرية تكون ضمن خطة مسبقة . األرشيف اإللكتروني
  .ئة اإللكترونيةلإلدارة التي تريد التحول للبي

  

السؤال الثاني والثالثون والخاص بمدى وجود خطة لدى اإلدارات للتعامل مع  -

  األرشيف اإللكتروني
  

  النسبة   التكرارات  

  %   0  00  نعم
  %   100,00  60  ال

 % 100,00  60  المجموع

 لكترونيوجود خطة للتعامل مع األرشيف اإليبين : 48 جدول رقم
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نظرا ألهمية التخطيط في نجاح عمل اإلدارات وتطوير مستوى خدماتها واإلستعداد 
وجود خطة للمستجدات المستقبلية قمنا بوضع هذا السؤال لمعرفة آراء عينة البحث حول 

مستقبال فكانت اإلجابات كما  لدى اإلدارات والمؤسسات للتعامل مع األرشيف اإللكتروني
 بعدم وجود خطة لذلك حاليا سواء ار لدى عينة البحثقرهناك إأن  .لهو مبين في الجدو

 االقتصاديةتعلق األمر باإلدارات الرسمية مثل البلديات، المديريات أو المؤسسات 
  :يلي  ويمكن تفسير ذلك بما. الصناعية منها والتجارية

جيا المعلومات  التأخر الذي شهدته الجزائر في تسعينات القرن الماضي في إدخال تكنولو-
وهي نفس الفترة التي تميزت بقفزة نوعية لتكنولوجيا المعلومات بدخولها جميع ميادين 

  .الحياة عبر العالم ومنها اإلدارات
 عنها من غلق لبعضها وصعوبات مالية أنجر وما االقتصادية إعادة هيكلة المؤسسات -

 العالمي، هذه المستوى على االقتصاديةألخرى جعلها عاجزة على مسايرة المؤسسات 
 والتسويق مثل تاجإلنااألخيرة التي عرفت كيف تستثمر في قطاع المعلومات لربح معركة 

  قطاع الخدمات، البنوك واألسواق المالية؛
 جهاز مركزي خاص بتكنولوجيا المعلومات وكيفية إدخالها لإلدارات آلنا ال يوجد حتى -

 منها ضمن خطة وطنية خاصة مع ظهور مبدأ لالستفادة يةاالقتصادالرسمية والمؤسسات 
  .الحكومة اإللكترونية الذي يقوم على الوثائق الرقمية

 

 السؤال الثالث والثالثون والخاص بمدى تلقي مصالح األرشيف لتوجيهات من طرف -

  المديرية العامة لألرشيف الوطني
  

  النسبة   التكرارات  

  %   0  00  نعم
  %   100,00  60  ال

 % 100,00  60  المجموع

   من مديرية األرشيف الوطنيتوجيهاتتلقي : 49 جدول رقم
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قامت عدة أرشيفات وطنية بوضع عدد من التوصيات والخطط لكيفية التعامل مع 
األرشيف اإللكتروني عبر مراحل تضمن التكفل الجيد له الذي يحقق شيئين إثنين وديمومة 

المتعلق من هنا جاء وضعنا لهذا السؤال . ني والحفاظ على مصداقيتهاألرشيف اإللكترو
بتلقي توصيات من مديرية األرشيف الوطني حول األرشيف اإللكتروني فكانت اإلجابات 

 مديرية األرشيف ألنو. بعدم تلقي ذلكعينة البحث تقر حيث كما هو مبين في الجدول 
لمستوى المركزي والمحلي فهي مطالبة الوطني المخولة قانونا لتنظيم األرشيف على ا

بالمبادرة في هذا الميدان الجديد من جهة لتوحيد الرؤى وطرق العمل ومن جهة أخرى 
تقطع باب اإلجتهادات المحلية الضيقة وتشتت الجهد، ضياع الوقت والمال للوصول لنتائج 

سيكي مثل وإن كانت في السابق قد أحسنت بتوحيد طرق معالجة األرشيف الكال. ضعيفة
إحترام مبدأ وحدة األرشيف، مبدأ األعمار الثالث، إحترام قواعد الوصف العام لألرشيف 

ونفس الشيء . األرشيفية لليونسكو لألتمتة الوظائف MicroIsis/CDSوإختيار برمجية 
بالنسبة لألرشيف اإللكتروني إذ يستحسن أن تتبنى مديرية األرشيف الوطني عملية الشرح 

  .وات الواجب إتباعها مع اإلجراءات الفنية والقانونيةوتقديم الخط
  

المصالح المنتجة السؤال الرابع والثالثون والخاص بضرورة التعاون بين  -

 والمسيرة لألرشيف اإللكتروني
 

  النسبة   التكرارات  

  %   100  60  نعم
  %   0  0  ال

 % 100,00  60  المجموع

  ضرورة التعاون بين المصالح المنتجة والمسيرة لألرشيف اإللكتروني: 50 جدول رقم

 
إذا كانت العالقة بين المصالح المنتجة لألرشيف والمصالح المستقبلة له إتسمت في 
الماضي بنوع من اإلستقرار فإن األمر يختلف مع األرشيف اإللكتروني حيث أن هذا 

 ومن هنا جاءت  و ال حجم له ملموساألخير يختلف عن األرشيف المادي كونه غير
خصوصيته التي تفرض تعاونا خاصا بين المصالح المنتجة والمصالح المسيرة له، لذا قمنا 
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فكانت اإلجابات كما هو مبين  هناك إقرار لعينة البحث كانبوضع هذا السؤال لمعرفة إذا 
طينة بضرورة من المسيرين لمصالح األرشيف عبر والية قسن هناك إقرار .في الجدول

التعاون األكبر بينهما لما يفرضه من مستجدات وجب التعامل معها بطريقة جديدة، فإن 
كان األرشيف المادي يمتاز بأنه شيء ملموس وساكن ويشغل حيزا مكانيا، فإن األرشيف 
الرقمي ال يرى بالعين المجردة ومنه بالذات جاءت خصوصيته وحساسيته حيث يفرض 

خاصة خطورة نسيان الوثائق الرقمية داخل القرص الصلب . امالتهتغيرا في طريقة مع
للحاسوب المنتج للوثائق سواء كان مخدم الشبكة وخاصا بمصلحة األرشيف وعدم 
تهجيرها لوسائط التخزين اإللكترونية من وقت آلخر وإنشاء نسخ أمان كما أن هشاشة 

  .ألرشيفيةاوسائط التخزين قد تتسبب في ضياع عدد كبير من الوثائق 
  

السؤال الخامس والثالثون والخاص بالمخاوف التي يشعر بها المبحوثون تجاه  -

  .األرشيف اإللكتروني
  

  النسبة   التكرارات  

  %   65  39  نعم
  %   35  21  ال

 % 100,00  60  المجموع

  مخاوف تجاه األرشيف اإللكترونييبين : 51 جدول رقم
 

 حول العالم التي لم تتعود عليه األرشيفية مخاوف األسرة اإللكترونيرشيف يثير األ
جيدا ولم تحط بجميع الجوانب المرتبطة به كونه شيء جديد أفرزته تكنولوجيا المعلومات 
في العقدين الماضيين وقد أردنا معرفة إن كان مجتمع األرشيفيين لدينا على نفس اإلتجاه 

والمتعلق بالمخاوف تجاه األرشيف اإللكتروني خير لعينة البحث فجاء سؤلنا هذا ما قبل األ
شعر  األولى من عينة البحث تنسبةالأن  ، حيث اإلجابات كما هو مبين في الجدولفكانت

فمن الناحية .  مخاوفا ليست لهالثانيةنسبة البمخاوف تجاه األرشيف اإللكتروني بينما 
 اإللكتروني الذي هو من المستجدات على الموضوعية يبدو األمر طبيعي تجاه األرشيف

  :مسيري مصالح األرشيف عبر والية قسنطينة، ويمكن إبراز بعضها 
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   أن تكنولوجيا المعلومات أمر جديد ولم تمنح الوقت الكافي لألرشيفيين للتعامل معها-
ذا  أن تكنولوجيا المعلومات تمتاز بالتغير السريع ولم تصل بعد إلى صورتها النهائية وه-

  .يفرض متابعة دقيقة ويومية لكل المستجدات
 عدم وجود هيئة وطنية مكلفة بهذا الموضوع ليسهل األمر على العاملين في قطاع -

  .األرشيف
  

السؤال الفرعي للسؤال الخامس والثالثون والخاص بأسباب المخاوف تجاه  -

  األرشيف اإللكتورني
  

 النسبة  التكرارات 

جيا المعلوماتالتقادم السريع لتكنولو  19 31,66   %  

  %   18,33 11 هشاشة وسائط التخزين اإللكترونية
  % 15,00 09 من المستجدات التي لم يعهدها األرشيفي

  % 35,00 21 دون رد
 % 99,99 60 المجموع

  دوافع المخاوف تجاه األرشيف اإللكتروني: 52 جدول رقم

 
لسؤال قمنا بوضع سؤال فرعي لتفسير مرجع المخاوف التي تشعر بها هاته  لهذا ااستكماال

  : النسبة من عينة البحث حيث ضمنه ثالثة أسباب هي
  ؛التقادم السريع لتكنولوجيا المعلومات .37
 ؛هشاشة وسائط التخزين اإللكترونية .38

 . األرشيفيعهدهايمن المستجدات التي لم  .39

 األولىنسبة الأن  ، حيثمبين في الجدولالمتحصل عليها كما هو فكانت اإلجابات 
ترجع مخاوفها من األرشيف اإللكتروني إلى تقادم تكنولوجيا المعلومات السريع وما 
تطرحه من مشكلة تغيير العتاد والبرمجيات باستمرار وبسرعة متزايدة تجعل متابعتها 

 مخاوفها قائمة من ترى أنفأما النسبة الثانية . صعبة وعدم رسم معالمها المستقبلية حاليا
السيدي أو (هشاشة وسائط التخزين اإللكترونية حيث ال يبلغ سمك األقراص الضوئية 



 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية: الفصل السادس 

 179

 المعلومات فإنها سريعة استرجاع ملم فبقدر ما لها من سعة وسهولة 1سوى ) الدفيدي
النسبة الثالثة  ترى أن تخوفها يأتي . التلف إذا لم تحفظ بطرق وأماكن تضمن لها األمان

 األرشيفي من قبل وليست له الدراية الكافية بها لكي يتمكن عهدهالم يمستجدات التي من ال
  .منها ومن خصوصيتها

  
 السؤال السادس والثالثون والخاص بتقييم المبحوثين لتكنولوجيا المعلومات في -

  .قطاع األرشيف
 

  النسبة   التكرارات  

  %   41,66  25  جيدة
  %   25,00  15  متوسطة

  %   16,66  10  وىدون المست
  %   16,66  10  بدون رأي
 % 99,98  60  المجموع

 تقييم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيف: 53 جدول رقم
 

 عينة البحث حول انطباع، قمنا بوضع هذا السؤال لنرى االستبيانختاما لهذا 
 جيدة، :خياراتوقد ضمنه عدة  حول العالم تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيف

أكبر أن .  اإلجابات كما هو مبين في الجدولفكانتمتوسطة، دون المستوى وبدون رأي 
 في المستوى آلنانسبة ترى أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في ميدان األرشيف حتى 

 األول والثاني فإننا نجد أنها متوسطة وإذا أخذنا بالرأيينالثانية نسبة الما ترى نالمطلوب بي
أنها دون ترى  أما النسبة الثالثة اآلنحتى لها رأي إيجابي لتلك التطبيقات أن الغالبية 
أما النسبة األخيرة فليس لها رأي في الموضوع ويرجع ذلك لعدم إطالعها أو المتوسط 

 .لعدم تمكنها من تكنولوجيا المعلومات
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  نتائج الدراسة- 6-5

 : ائج في ضوء الفرضيات النت-6-5-1

إلى حد كبير لقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الموافقة 
لإلشكالية المطروحة في بداية دراستنا، خاصة فيما تعلق بالفرضية العامة والفرضية 

  .الجزئية األولى فيما لم تتحقق الفرضية الجزئية الثانية
  :الفرضية العامة

ضية العامة التي شكلت منطلقا للجانب النظري للبحث والتي كانت فعلى ضوء الفر
بعض  تكلمتقد إمصالح األرشيف المختلفة على مستوى والية قسنطينة تنص على أن 

 إستفدتو ، مرقمن أو شبكة معلوماتية مثل جهاز الحاسوب، تكنولوجيا المعلوماتتجهيزات
 خاصة أسئلة المحور االستبيانة نتائج فقد تحققت بمقارنمن جملة التطبيقات التي تقدمها 

  :األسئلة التالية في إجابات ذلك الثالث حيث نرى 
 حيث كانت نسبة الذين يمتلكونه تمثل نسبة خصالسؤال الرابع عشر الذي يإجابات  -
  ا الجزء من الفرضية العامة؛هذتحقق ووإن هذه األخيرة مرتفعة   65%
 من الذين يمتلكون جهاز % 38أن نسبة  إجابات السؤال الخامس عشر حول حيث -

  ؛اهيبدؤو لم % 61,53 تلك العملية مقابل بدؤواحاسوب 
 من عينة البحث % 25 إجابات السؤال التاسع عشر الخاص برقمنة الوثائق الهامة أن -

   ؛بدأوا فعليا هذه العملية
معلوماتية حيث  اإلدارة األم لشبكة بامتالك إجابات السؤال الثالث والعشرون المتعلقة -

 % 48 من عينة البحث لها شبكات معلوماتية مقابل األغلبية أي % 20تبين أن نسبة 
 .كل هذه اإلجابات تؤكد تحقق الفرضية العامة بشكل كبير .ليست لها شبكة

 

  :األولىالفرضية الجزئية  -

مختلف اإلطارات المكلفة بتسيير القدرات العلمية والفنية التي تمتلكها  والتي تخص 
المحور األول الخاص بإجابات أسئلة مصالح األرشيف عبر والية قسنطينة قد تحققت 

بالمبحوثين والمحور الثاني الخاص بقدرات المبحوثين في مجال تكنولوجيا المعلومات 
  : التالية األسئلةإجابات وخاصة 
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لها م منه % 85، حيث أن نسبة السؤال الثاني والخاص بالتخصص األولي للمبحوثين-
  تكوين في علم المكتبات؛ 

 %82، 58 السؤال الثالث والخاص بالمستوى العلمي في علم المكتبات حيث أن نسبة -
  لها مستوى تقني سامي في علم المكتبات ونسبة%24، 39 مستوى الليسانس ونسبة لها
  بعد التدرج في علم المكتبات؛  لها مستوى ما1%، 91
 من % 90 الحاسوب حيث عبرت نسبة استعمالرة على  السؤال السادس والخاص بالقد-

  المبحوثين عن قدرتها على ذلك؛
 Word السؤال الثامن الخاص بالبرمجيات التي يتعامل معها المبحوثون وهي برمجية -

 الخاصة بالجداول والحسابات فكانت النسبة بينهما Excelوبرمجية   لمعالجات النصوص
   ؛% 92,58

 أكد من خالله المبحوثون أن تكنولوجيا المعلومات تفرض تأهيال  السؤال العاشر الذي-
 وهذه دالئل على .% 100 لرفع التحدي وذلك بنسبة استعدادهمجديدا وهذا دليل على 

 التي نصت على توفر العنصر البشري الكفء في تسيير تحقق الفرضية الجزئية األولى
 .مصالح األرشيف المتواجدة بوالية قسنطينة

  :ية الجزئية الثانية الفرض-

والتي كانت تنص على أن مراكز األرشيف قد بدأت التعامل مع األرشيف  
كونه أمرا طبيعيا نتيجة إستعمال الحاسوب في إستخراج مختلف الوثائق اإللكتروني 
  إجابات أسئلة المحور الرابعمقارنتها مع تحقق من خالل ت لم القول أنهافيمكن اإلدارية، 
  : وخاصة منها الميدانيةلدراسة في او األخير 

األرشيف اإللكتروني بداية التعامل مع خص ت تي الإجابات السؤال الثامن والعشرون -
األرشيف بداية التعامل مع عدم  مع % 100بنسبة فكانت إجابات المبحوثين تتفق 

  اإللكتروني؛
  
 للتعامل سسات مختلف اإلدارات و المؤ السؤال الثاني والثالثون والخاص بوجود خطة-

نسبة ب المبحوثين اتأكدت إجابمع األرشيف اإللكتروني لدى اإلدارات والمؤسسات حيث 
  .يها في الوقت الحاضر عدم وجود خطة لذ% 100
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ألرشيف الوطني ل  العامةمديريةال السؤال الثالث والثالثون والمتعلق بتلقي توجيهات من -
 % 100نسبة ب متطابقة  المبحوثينجاباتجاءت إ فقد ،للتعامل مع األرشيف اإللكتروني

  .عدم تلقيها لذلك
  .الجزئية الثانيةوهي دالئل على عدم تحقق الفرضية 

  
   : العامة نتائج الدراسة- 6-5-2

 تجهيزاتبعض ك لتمتمصالح األرشيف المختلفة على مستوى والية قسنطينة أن  – 1
 من قد إستفادت ة معلوماتية، مرقمن أو شبك مثل جهاز الحاسوب،تكنولوجيا المعلومات

مختلف امتالك جهاز حاسوب من طرف يظهر ذالك في . جملة التطبيقات التي تقدمها
 مع ما صاحبه من إختيار  بوالية قسنطينة و بداية أتمتة العمل األرشيفيمصالح األرشيف

ألرشيف الوطني العامة لمديرية الالقواعد العامة للوصف العام لألرشيف من طرف 
 كما أن اختيار برمجية .مه على جميع المصالح عبر الوطن سوف يوحد طرق العملوتعمي

 توجد باللغتين العربية والفرنسية، األرشيفية  ألتمتة الوظائف Microisis/CDCاليونسكو 
تعمل في بيئة ويندوز وتستجيب لخصوصيات المصالح الصغيرة والكبيرة كما تصدر لها 

 عبر الشبكات بين األرشيفيةبال بتبادل المعلومات  في كل مرة وتسمح مستقتحسينات
تمكن تكنولوجيا المعلومات من التغلب على الصعاب وتسهل   .األرشيفيةمختلف المصالح 

العمل اليومي للقائمين على األرشيف مثل الحد من التضخم الورقي، التخزين السليم 
، كل هذه علومات الدقيقة واالسترجاع السريع لها والحصول على الماألرشيفيةللوثائق 
ويتفق مع ما هو جاري في األرشيف إتفق عليها المبحوثون القائمون على مراكز  المزايا
  . العالمحولاألرشيف المتطورة مراكز 

 تكنولوجيا المعلوماتوسائل تكوين في علم المكتبات مع تمكنهم من ب المبحوثين يتمتع – 2
. مستقبالى رفع التحدي  تجعلهم قادرين عل جهاز الحاسوب،استعمالخاصة القدرة على 

  أنهذا إذا علمنا .في اإلعالم اآلليتتطلب قدرات  ت أصبحمهنة األرشيفيخاصة أن 
تأتي عن طريق التكوين التي  تمهارالتلك اليحتاج األرشيف اإللكتروني كمولود جديد 

كضرورة  االستبيانهم عن أسئلة المحور الثاني من  أكده المبحوثون في إجاباتالمستر الذي
، ويحتم أسلوبا جديدا في التعامل مع الوثائق الرقمية خاصة فيما يتعلق بأرشفتها النهائية
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على  تحد جديد تفرضه تكنولوجيا المعلومات  و هو. و الحفاظ على مصداقيتهاديمومتها
حيث زيادة عن تحد الحفاظ على موروث األمة القائمين على المصالح األرشيفية 

 تحقيق نقلة نوعية ليكون في مستوى كمهمة أساسية يقابله دثارالنوامن الضياع ي األرشيف
  . الجارية حالياالتغيرات

 رغم . حتى اآلن التعامل مع األرشيف اإللكترونيلم تبدأ مراكز األرشيف أن –3
 مختلف استخراج في بجهاز الحاسول  هااستعمالإمتالكها ألدوات تكنولوجيا المعلومات و

 مناألخير  والرابع أسئلة المحور في إجاباتويظهر ذلك  . منذ مدة اإلداريةالوثائق
 مختلف داخل األرشيف اإللكترونيبداية التعامل مع  التي أكدت عدم الدراسة الميدانية

ي الوقت فللتعامل مع األرشيف اإللكتروني  ديها ل خطةمع غياب .اإلدارات و المؤسسات
لتعامل مع ا  بتوجيه توصيات لكيفيةألرشيف الوطنيل امة العمديريةال عدم قيام .الحاضر

 كونها الجهاز الرسمي والمركزي المخول لها قانونا توحيد األرشيف اإللكتروني
اإلجراءات الفنية ولتقنية للتكفل باألرشيف سواء الكالسيكي منه أو الرقمي حتى ال تتبعثر 

  .الجهود الفردية دون بلوغ الغاية الالزمة
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  خاتمــة

 تكنولوجيا هافتحتالتي جديدة لا فاقحاولنا من خالل دراستنا هذه معرفة اآللقد 
المعلومات أمام قطاع األرشيف إنتاجا، تسييرا، معالجة، تخزينا واسترجاعا بما وفرته من 

 العقباترأينا جملة كما  .أدوات مثل البرمجيات، األقراص الضوئية، المرقمنات والشبكات
التي كان يعاني منها مجال األرشيف بالمقارنة مع المكتبات ومراكز و هاذللتالتي 

المعلومات خاصة ما تعلق بأدوات البحث عن المعلومات التي يحتويها وتقديم الخدمات 
  .الجديدة خاصة ما تعلق منها على الخط

 مولودا جديدا هو األرشيفأوجدت  تكنولوجيا المعلومات كما رأينا أيضا أن
اإللكتروني الذي يؤسس لعهد جديد في تاريخ األرشيف الطويل في ظل الحكومة 
اإللكترونية والعمل على الشبكات وهذا يفرض تغيرا في طريقة التفكير، التعامل وتحويل 

كما يطرح عدة مشاكل وتحديات وجب معالجتها منذ . الوثائق المادية إلى الوثائق الرقمية
  . آلنا

في شتى المجاالت عى اليوم لإللتحاق بركب الدول المتقدمة إن الجزائر التي تس
 في عشرية التسعينات، تجري هاوتعويض ما فاتاإلقتصادية، العلمية والتكنولوجية 

اإلصالحات في جميع الميادين وعلى وجه الخصوص على مؤسسات الدولة ودوائرها، 
كنولوجيا المعلومات عليها تبني سياسة واضحة في تسيير األرشيف تجعل من تطبيقات ت

الحجر األساس للتغلب على الصعوبات التي ما زالت تعترض قطاع األرشيف لدينا 
واختصار المسافة لتحقيق ذلك وهذا ال يعني إهمال إتباع اإلجراءات الفنية المعمول بها 

 .الصعيد الدولي وتهيئة الجو المادي المناسب لذلك على
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   العـالي و البـحث العلمـيوزارة التعليـم

  ، قسنطينــةمتنوريجامعــة 

  

   و العلوم االجتماعيةسانيةإلناكلية العلوم 

  قسـم علـم المكتبـات

  

  

  االستبيان
  

              هـذا االستبيـان الـذي أضعه بين أيديكـم، يدخـل فـي إطـار 
ير تخصـص  والمقـدم لنيـل شهـادة المـاجستأعالهدراسـة موضـوع المبين 

  .إعـالم علمـي و تقنـي
  .في المربع المناسب) ×(تتم إجابتكم بوضع عالمة * 
 إجـاباتكم ستؤخـذ مـأخذ الجـد العلمـي و األكاديمـي، و لـن تخـرج كـل* 

  .عـن إطـاره، و كل الخصوصيات الذاتية ستبقى سرية
  .ـهاكمـا أن مالحظـاتكم ستلقـى الترحـاب و الصـدر الرحـب لألخـذ ب* 
  .كـل الشكـر و العرفـان  علـى مساهمتكـم في هـذا البـحث* 
  

  إبراهيم بوسمغون : الطالب

أرشيف والية : تكنولوجيـا المعلومـات و تطبيقـاتها فـي مجـال األرشيف "

 "طينـة نموذجاقسن
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  المحور الخاص بالمجيب/ ال وّأ
  
   مستواكم العلمي ؟ماهر : 1

             متوسط                         . 1   
  ثـانوي. 2   
  جـامعي. 3          
  .............................................حدد   دون ذلك،

  
  هل لديكم تكوين في علم المكتبات ؟ : 2

                      نعم                    ال 
  ماهي الشهادة المتحصل عليها في علم المكتبات ؟ : 3

  تقنـي سـامي. 1                   
  ليســــانس. 2                   
  مـا بعد التدرج. 3                   

  ماهي خبرتكم في ميدان األرشيف ؟ : 4
   سنوات 10من سنـة إلـى . 1               
   سنة20 سنوات إلى 10من . 2               
   سنـة إلـى مافوق20من . 3               

  ميدان األرشيف ؟ب في العمل رغبة لديكمهل  : 5
          ال                   نعم          

   إذا كانت إجابتكم بـال بين لمـاذا ؟-
  العمــل روتيـنـي. 1           
  ظـروف العمل سيئة     . 2           
 نقص األهمية اإلدارية. 3           
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   بقدرات المجيب في مجال تكنولوجيا المعلوماتصالمحور الخا/ ثانيا

  
  ؟ هل تحسنون استعمال الحاسوب : 6

                نعم           ال     
  : إذا كانت إجابتكم بنعـم حـدد مايلـي -

  بصفـة جيـدة. 1               
  بصفة متوسطة  . 2               
  بصفـة بدائيـة. 3               
  إذا كانت إجابتكم بال إنتقل مباشرة إلى السؤال العاشر-                

  ال الحاسوب كان في إطار هل تعلمكم استعم : 7
  شخصي              . 1                
  مهنـي             . 2                
  تدريسي. 3                

  
  ماهي البرمجيات التي تعاملتم معها ؟ : 8
1 .WORD                                                

2 .EXCEL                                               

3 .ACCESS                          

  أخرى، . 4
  .....................................................................................حدد
  هل سبق لكم التعامل مع برمجية وثائقية خاصة بميدان األرشيف : 9

       ال                               نعم            
  إذا كانت إجابتكم بنعم، ما رأيكم فيها ؟ 

  جيدة               متوسطة               ضعيفة 
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هل تظنون أن تحدي تكنولوجيا المعلومات يفرض تأهيال جديدا للعاملين في ميدان  : 10
  األرشيف ؟

                          نعم              ال
   :يلي ما إجابتكم بنعم حدد  إذا كانت-

  في إطار منظم. 1                     
  في إطار فردي . 2                     

  
  المحور الخاص بتكنولوجيا المعلومات/ ثالثا 

  
هل اطلعتم على التجارب العالمية في إدخال تكنولوجيا المعلومات في ميدان  : 11

  األرشيف ؟
    نعم             ال                      

  
   هل تظنون أنه يجب التدرج في إدخال تكنولوجيا المعلومات ؟ :12

                          نعم             ال
  
   هل تظنون أن االستخدام السليم تكنولوجيا المعلومات سيحسن التكفل باألرشيف ؟:13

                          نعم             ال    
  
  هل تمتلك مصلحتكم حاسوبا مع لواحقه ؟ : 14

   ال           نعم                        
  .18 إذا كانت إجابتكم بال، إنتقل مباشرة إلى السؤال رقم -
  
   ؟األرشيفيةهل بدأتم بأتمتة الوظائف  : 15

   ال                          نعم          
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  رتم لذلك ؟ماهي البرمجية التي اخت :  16
       1 . ISIS/MICROCDS                        

       2 .US MARC/AMC                
       3 .Access  

  برمجية أخرى، حدد  
..............................................................................  

  

  .18السؤال رقم  إذا كانت إجابتكم بال، إنتقل مباشرة إلى -
  

  هل انتم راضون عن النتائج المحققة ؟ :  17
                              نعم          ال

  
          ؟ scanner هل لديكم مرقمن : 18

   ال                                 نعم     
  
  هل بدأتم في رقمنة الوثائق الهامة ؟ :  19

       نعم          ال                                                  
  
  هل تظنون أن النتائج المتحصل عليها  :  20

  ايجابيـة           . 1                            
  متوسطة . 2                            
  ضعيفـة. 3                            

  
 شكلها المادي  إلى وثائق الكترونية و تسييرها هل تظنون أن تحويل الوثائق من :  21

  آليا هو الحل األمثل لكل المشاكل التي يعاني منها األرشيف المادي؟
                                نعم          ال 
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هل تظنون أن األقراص الضوئية تمثل الوسيط األمثل لتخزين األشكال المختلفة  : 22
 الذي تعانيه مصالح على التضخم الماديبذلك والتغلب نتها بعد رقملألرشيف المادي 

   ؟األرشيف 
                              نعم           ال

    هل تعمل مصلحتكم ضمن شبكة إلكترونية ؟:23
                              نعم           ال

   إليها ؟إذا كانت إجابتكم بنعم هل هي مرتبطة باإلدارة التي تنتمون
                              نعم           ال

 منذ األرشيفيةهل تظنون أن  وجود الشبكات يساعد على التتبع الحسن للوثائق  : 24
  نشأتها إلى أرشفتها النهائية ؟

                               نعم          ال
   مفيد لها ؟ترنيتإلناهل تظنون أن تواجد مراكز األرشيف على شبكة  : 25
                   نعم           ال           
   إذا كانت إجابتكم بنعم من أي ناحية ؟-

   عن بعداألرشيفيةتمكين المستفيدين من إستغالل المعلومات . 1                    
  تنويع وتحسين الخدمـات . 2                         
  تحسين صورة األرشيف عند المستفيدين. 3                    
  إخراج األرشيـف من عزلتــه. 4                    

   ؟ترنيتإلناهل لمصلحتكم موقع على  : 26
                              نعم         ال

   ؟اإلنترنت إذا كانت إجابتكم بال هل تحبذون تواجد مصلحتكم على -
        نعم          ال                     

  

   ماهي المعلومات التي تحبذون توفيرها ؟اإلنترنتإذا كان لكم موقع على   : 27
  بيانات بيبليوغرافية خاصة بمحتويات مصلحة األرشيف   . 1                         
  بيانات نصيــة خاصة بمحتويات مصلحة األرشيف   . 2                         

  بيانات خاصة بسير المصلحة  . 3                         



 

 204

  المحور الخاص باألرشيف االلكتروني/ رابعا 

  
  األرشيف االلكتروني ؟ بدأت مصالحكم التعامل معهل  : 28

                           نعم         ال
   على التعامل مع األرشيف االلكتروني؟ون قادركمهل تظنون أن : 29

                     نعم        ال      
   إذا كانت إجابتكم بال ، حدد -

  عـدم توفـر البيئـة اإللكترونية. 1                        
  تكوين فكرة على  األرشيف اإللكترونيعدم . 2                        
  السببين معا . 3

  ف اإللكتروني ؟هل التشريع الحالي لألرشيف يتناول موضوع األرشي : 30
                           نعم          ال

إذا كانت إجابتكم بال هل ترون من الواجب وضع تشريع جديد يأخذ بموضوع األرشيف 
  االلكتروني ؟

  ال                           نعم        
   هل تظنون أن األرشيف االلكتروني يستلزم ما يلي :31

  إمكانيات تكنولوجية. 1                           
  قـدرات بشريــة . 2                           
  سياسة جديدة. 3                           

  أخرى، . 4
  ................................................................................حدد
  عامل مع األرشيف اإللكتروني مستقبال ؟هل توجد خطة لإلدارة التي تنتمون للت : 32

                            نعم          ال
ألرشيف الوطني عن كيفية التعامل مع العامة لمديرية الهل تلقيتم توجيهات من  : 33

  األرشيف اإللكتروني ؟
                            نعم          ال
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 المصالح المنتجة و المصالح أكبر بيناونا  هل يفرض األرشيف االلكتروني تع:34
  .المشرفة

                            نعم          ال
  هل تشعرون بمخاوف تجاه األرشيف االلكتروني ؟ :  35

                            نعم          ال
   إذا كانت إجابتكم بنعم ماهي برأيكم ؟-

  تقادم السريع لتكنولوجيا المعلومات ال. 1                          
  هشاشة وسائط التخزين االلكترونيــة . 2                          
  من المستجدات التي لم يعهدها األرشيفي. 3                          

   ؟آلنا تقييمكم لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات بقطاع األرشيف حتى ماهر :36
        جيدة         . 1
  متوسطة                     . 2
  دون المستوى. 3

  

 شكرا جزيال
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  عينة مجتمع الدراسة 

  

 الرقم اإلدارة التي ينتمي إليها المسير

 01 مصلحة أرشيف والية قسنطينةمسير 

 02 مصلحة أرشيف دائرة قسنطينةمسير 

 03 مصلحة أرشيف بلدية قسنطينةمسير 

 04 لخروبمصلحة أرشيف دائرة امسير 

 05 مصلحة أرشيف بلدية الخروبمسير 

 06 مصلحة أرشيف بلدية أوالد رحمونمسير 

 07 مصلحة أرشيف بلدية  عين اسمارةمسير 

 08 مصلحة أرشيف دائرة الحامةمسير  

 09 مصلحة أرشيف بلدية الحامةمسير 

 10 مصلحة أرشيف بلدية ديدوش مرادمسير 

 11 د يوسفمصلحة أرشيف دائرة زيغومسير 

 12 مصلحة أرشيف بلدية زيغود يوسفمسير 

 13 مصلحة أرشيف بلدية بني حميدانمسير 

 14 مصلحة أرشيف دائرة ابن زيادمسير 

 15 مصلحة أرشيف بلدية ابن زيادمسير 

 16 مصلحة أرشيف بلدية بوجريومسير 

 17 مصلحة أرشيف دائرة عين أعبيدمسير 

 18 دمصلحة أرشيف بلدية عين أعبي

 19 مصلحة أرشيف بلدية ابن باديسمسير 

 20 مصلحة أرشيف مجلس قضاء قسنطينةمسير 

 21 مصلحة أرشيف مديرية الصحة والسكانمسير 

 22 مصلحة أرشيف مديرية الريمسير 

 23 مصلحة أرشيف مديرية المراقبة التقنيةمسير 

  24 مصلحة أرشيف مديرية التعميرمسير 

  25 لديوان الوطني لألعضاء اإلصطناعيةامصلحة أرشيف مسير 
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  26 مصلحة أرشيف مديرية الشؤون االجتماعيةمسير 
  27 مصلحة أرشيف مديرية التربيةمسير 

  28 مصلحة أرشيف مديرية الضرائبمسير 

  29 مصلحة أرشيف جامعة منتوريمسير 
  30 مصلحة أرشيف مديرية التعليم المهنيمسير 

  31 البريد و االتصاالتمصلحة أرشيف مديرية مسير 

  32 مصلحة أرشيف مديرية سونلغازمسير 
  33 مصلحة أرشيف مديرية الجزائرية للمياهمسير 

  34 مصلحة أرشيف البنك الخارجي الجزائريمسير 

  35  مصلحة أرشيف مديرية التجارة  لوالية قسنطينةمسير 
  36  مصلحة أرشيف مديرية األشغال العمومية لوالية قسنطينة مسير 

  37  مصلحة أرشيف مديرية المناجم لوالية قسنطينةمسير 
  38  مصلحة أرشيف الشركة الوطنية لعتاد األشغال العمومية مسير 

  39  مصلحة أرشيف متحف سيرتا مسير 

  40  مصلحة أرشيف متحف المجاهدمسير 
  41  مصلحة أرشيف الشركة الجزائرية للتأمينمسير 

  42   لتشغيل الشبابمصلحة أرشيف الوكالة الوطنية

  43  مصلحة أرشيف الوكالة الوطنية للمؤسسات المصغرة
  44  مصلحة أرشيف البنك الوطني الجزائريمسير 

  45  مصلحة أرشيف صندوق الضمان اإلجتماعي لغير األجراءمسير 

  46  مصلحة أرشيف صندوق الضمان اإلجتماعي لألجراءمسير 
  47  ماعيمصلحة أرشيف مديرية الضمان اإلجتمسير 

  48  مصلحة أرشيف المؤسسة الوطنية للجرارات والمحركاتمسير 

  49   مسح األراضي لوالية قسنطينةةمصلحة أرشيف مديريمسير 
  50   الثقافة لوالية قسنطينة ةمصلحة أرشيف مديري

  51  مصلحة أرشيف جريدة النصرمسير 

  52  مصلحة أرشيف جريدة األصيلمسير 
  53  ى قسنطينةمصلحة أرشيف مستشفمسير 

  54  مصلحة أرشيف مستشفى الخروبمسير 
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  55  مصلحة أرشيف البنك القرض الجزائريمسير 
  56  مصلحة أرشيف جامعة األمير عبد القادرمسير 

  57  مصلحة أرشيف مديرية البيئة لوالية قسنطينةمسير 

  58  مصلحة أرشيف الوكالة العقارية لوالية قسنطينةمسير 
  59  ديوان الترقية والتسيير العقاري مصلحة أرشيفمسير 

  60   الخطوط الجزائرية مصلحة أرشيفمسير 

  61  مسير مصلحة أرشيف مديرية المصالح الفالحية لوالية قسنطينة
  62  مسير مصلحة أرشيف مديرية الشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة

  63  ةمسير مصلحة أرشيف ديوان الخدمات االجتماعية لجامعة قسنطين
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  قائمة الجداول 

  
 13...............................................................الخاص بالحدود الجغرافية للدراسة: 1 جدول رقم

 14..................................................................الخاص بالحدود البشرية للدراسة: 2 جدول رقم

 62.....................................................الخاص ببعض وسائط التخزين اإللكترونية: 3 جدول رقم

 121..................الخاص بمتوسط األسعار لبعض المنتجات التكنولوجيا بمدينة قسنطينة: 4 جدول رقم

 122..........................................................................الخاص بنسبة المرتبطين: 5 جدول رقم

 139..............................................................................الخاص بعينة الدراسة: 6 ل رقمجدو

 140....................................الخاص بتوزيع استمارات االستبيان على عينة الدراسة: 7 جدول رقم

 142...............................................................سي للمبحوثينيبين المستوى الدرا: 8 جدول رقم

 143...............................................................يبين التخصص العلمي للمبحوثين: 9 جدول رقم

 143.............................................يبين مستوى الشهادة الجامعية المتحصل عليها: 10 جدول رقم

 144.........................................يبين الخبرة المهنية للمبحوثين في قطاع األرشيف: 11 جدول رقم

 145.........................................................يبين رغبة العمل في قطاع األرشيف: 12 جدول رقم

 145....................................يبين أسباب عدم الرغبة في العمل في قطاع األرشيف: 13 جدول رقم

 146...................................................يبين القدرة على استعمال جهاز الحاسوب: 14 جدول رقم

 147..................................................يبين مستوى التحكم في إستعمال الحاسوب: 15 جدول رقم

 148...........................................................طريقة تعلم استعمال الحاسوبيبين : 16 جدول رقم

 149................................................يبين البرمجيات التي تعامل معها المبحوثون: 17 جدول رقم

 150..........................مدى التعامل مع برمجية وثائقية خاصة بقطاع األرشيفيبين : 18 جدول رقم

 151...........................................آراء المبحوثين حول البرمجيات األرشيفيةيبين : 19 جدول رقم

 152....................................................................إكتساب مهارات جديدةيبين : 20 جدول رقم

 152...........................................................طريقة إكتساب مهارات جديدةيبين : 21 جدول رقم

 153...................................................مدى اإلطالع على التجارب العالميةيبين : 22 جدول رقم

 154................................................ المعلوماتالتدرج في إدخال تكنولوجيايبين : 23 جدول رقم

 155......................الفائدة من استخدام تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيفيبين : 24 جدول رقم

 155...............................................................اسوبيبين نسبة امتالك جهاز ح: 25 جدول رقم

 156.........................................يبين نسبة المصالح التي أتمتت وظائفها األرشيفية: 26 جدول رقم

 157.....................................رشيفيةيبين البرمجيات المختارة لألتمتة الوظائف األ: 27 جدول رقم
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 158...........................................يبين نسبة الرضا عن النتائج المحققة من األتمتة: 28 جدول رقم

 158........................................................................يبين نسبة امتالك مرقمن: 29 جدول رقم

 159.......................................................................يبين رقمنة الوثائق الهامة: 30 جدول رقم

 160................................................يبين تقييم عملية الرقمنة في قطاع األرشيف: 31 جدول رقم

 161...................................يبين اإلنطباع من تحويل األرشيف المادي إلى الرقمي: 32 جدول رقم

 161...........................................................األقراص الضوئية كوسيط للتخزين: 33 جدول رقم

 162.................................يبين إنطباع المبحوثين نحو العمل ضمن شبكة حاسوبية: 34 جدول رقم

 163............................................................يبين مدى االرتباط بشبكة حاسوبية: 35 جدول رقم

 164.......................................................يبين دور الشبكات في تسيير األرشيف: 36  رقمجدول

 165.................................................يبين الفائدة من التواجد على شبكة اإلنترنت: 37 جدول رقم

 166..............................................................ائد التي يقدمها اإلنترنتيبين الفو: 38 جدول رقم

 167........................................................يبين نسبة امتالك موقع على اإلنترنت: 39 جدول رقم

 168................................................نترنتيبين الرغبة في إمتالك موقع على اإل: 40 جدول رقم

 168..........................................يبين نوعية المعلومات التي توضع عل اإلنترنت: 41 جدول رقم

 170............................................يبين تعامل المبحوثين مع األرشيف اإللكتروني: 42 جدول رقم

 170....................................يبين قدرة المبحوثين التعامل مع األرشيف اإللكتروني: 43 جدول رقم

 171.......................اإللكترونييبين مبررات عدم القدرة على التعامل مع األرشيف : 44 جدول رقم

 172...........يبين مدى تناول القانون الحالي لألرشيف الجزائري لألرشيف اإللكتروني: 45 جدول رقم

 173.................................................ريع جديد لألرشيفيبين ضرورة وضع تش: 46 جدول رقم

 174.........................................................يبين مستلزمات األرشيف اإللكتروني: 47 جدول رقم

 174.........................................يبين وجود خطة للتعامل مع األرشيف اإللكتروني: 48 جدول رقم

 175................................................تلقي توجيهات من مديرية األرشيف الوطني: 49 جدول رقم

 176...............كترونيضرورة التعاون بين المصالح المنتجة والمسيرة لألرشيف اإلل: 50 جدول رقم

 177......................................................يبين مخاوف تجاه األرشيف اإللكتروني: 51 جدول رقم

 178..................................................دوافع المخاوف تجاه األرشيف اإللكتروني: 52 جدول رقم

 179..................................تقييم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاع األرشيف: 53 جدول رقم
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 قائمة األشكال
  

 30...................................................مصلحة أرشيف بلدية الخروبهيكل تنظيم  : 1 الشكل رقم

 peer to peer...................................................65شبكة من جهاز مرتبط بجهاز  : 2 الشكل رقم

 66............................................................................. شبكة ذات خادم رئيسي:3 الشكل رقم

 66......................................................................................... أنواع الشبكات:4 الشكل رقم
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  ملـــخص
  

        لقد رأينا في دراستنا هذه أن مراكز األرشيف تعيش، على غرار مراكز 
خرى، ديناميكية لم تشهدها من قبل جراء استخدام تكنولوجيا اإلعالم اآللي المعلومات األ

  .واالتصال
 باإلدارة ا خاصا       كما أن صورة األرشيف الذي كان يعتبر حتى وقت قريب ميدان

والتاريخ، أصبح اليوم في واجهة األحداث في عصر المعلومات أين يسجل اهتمام واضح 
وعامة  اإلدارة الباحثين،( لجميع الشرائح اصبح متاحلمخزونه المعلوماتي الذي أ

  )نالمستفيدي
أدوات  ، رقمنة الوثائق النادرة توفيراألرشيفية         سواء تعلق األمر بأتمتة الوظائف 

اإلعالم  ا، فإن استعمال تكنولوجياألرشيفيةالبحث الجديدة أو الوصول إلى المعلومات 
  . هو نجاح تام اآللي واالتصال في ميدان األرشيف

 اإلعالم اآللي واالتصال أعطت لمراكز األرشيف وجهها الالئق بها   ا         تكنولوجي
كما فتحتا أفقا جديدا مع األرشيف . والقيمة الحقيقية لها كالمكتبات ومراكز المعلومات

 سواء على مستوى ممارسة مهنتهم أو األرشيفيةالرقمي الذي يطرح تحد جديد لألسرة 
مستوى الحفاظ على التراث األرشيفي الرقمي الذي يحتم عليها جهدا منسقا على على 

    تمتدا التي سانيةإلنا األرشيفيةالمستوى العالمي من أجل مواصلة الحفاظ على الذاكرة 
  . أالف سنة قبل الميالد 4 على مدار

ذ          كما وصلنا إلي أن األرشيف الجزائري الذي عان من عدة معوقات من
االستقالل، هو معني بكل هذه التغيرات التي تحدث على المستوى العالمي ،سواء تعلق 
األمر بالتكفل به إداريا ، الوسائل المادية و البشرية الواجب توفيرها له ،التسيير الفني 

 ، استخدام تكنولوجية اإلعالم واالتصال أو)اإللتزام بتطبيق المعايير الدولية(المالئم 
يكفي تتبع هذه التغيرات  فال . في ظل الحكومة اإللكترونيةرشيف الرقميالتحول لأل

السريعة عن كثب بل وجب المشاركة الفعالة فيها لضمان المرور الناجح إلي العالم 
  .الرقمي

 – وسائط التخزين اإللكترونية – أتمتة األرشيف –األرشيف : الكلمات المفتاحية 
  .أألرشيف اإللكتروني
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Résumé 

Nous avons vu dans notre étude que Les archives vivent, à l’instar des 
autres secteurs d’information, une  dynamique jamais égalée par le passé, grâce 
à l’emploi des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Notre choix  de ce sujet a été justifié par ce constat et de voir  l’impact réel des 
NTIC. 

 
Nous avons aussi vu dans notre étude que Les archives considérées jusqu’à 

peu comme un domaine réservé à l’histoire et l’administration, donc peu 
pratiques et accessibles au commun des utilisateurs, sont maintenant propulsées 

au devant de la scène à l’âge de l’information oú un regain d’intérêt manifeste à 

son capital informationnel devenu disponible et accessible à tout chacun 
(chercheurs, administration ou simples utilisateurs). 

 
Que ce soit dans l’informatisation des fonctions archivistiques, la 

numérisation des documents rares, les nouveaux outils de recherche où l’accès 
rapide et facile à l’information archivistique, l’emploi des NTIC est une réussite 
totale dans le domaine des archives. 

 
Les NTIC ont donné la pleine mesure aux centres d’archives au même titre 

que les bibliothèques et les centres d’information ; comme ils ouvrent une voie 
nouvelle avec les archives numériques et posent ainsi un nouveau défi à la 
famille archivistique tant sur le plan de la pratique de leur métier que sur le plan 
de la sauvegarde du patrimoine archivistique numérique qui l’oblige à un effort 
coordonné  au niveau international pour assurer la continuité de la sauvegarde de 
la mémoire archivistique humaine commencée il y a de cela 4 mille ans A.J.C. 

 
Nous sommes arrivés à la conclusion que les archives en ALGERIE, qui 

ont souffert  de beaucoup d’impondérables depuis l’indépendance, sont 
concernées par tous les changements qui se fassent au niveau mondial .Que ce 
soit sur le plan de la prise en charge, de moyens humains et matériels à 
consentir, de la gestion technique (application des normes internationales), 
l’emploi des NTIC et les archives numériques. 

 
Non seulement être à l’écoute  mais s’impliquer aussi dans cette 

transformation rapide qui s’y opère à un rythme effréné. Pour gagner le passage 
au monde numérique.   
Mots clés : Les archives – Automatisation des archives – Les supports 

numériques de stockage – Archives électronique.
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Abstract 
 

Archives Live as well as others centres of information a special dynamic 
period never reached by past by using new information and communication 
technologies (NICT). 

Archives, which were considered as a special sector of administration and 
history for a long time, are now open to large public (administration, 
researchers, and different people). 

The use of NICT in archival centres is a full success in many ways automation 
of archival activities, digitalization of rear and important documents, the using 
of new tools for research of archival information. 

The NICT give archival centres their real place behind libraries and information 
centres and open a new horizon with digital archives witch present a serious 
challenge to archival family in her job as well as keeping the digital archives 
which oblige her to coordinate efforts around the world in order to save human 
memory caring over 4 thousands years b.j.c. 

Algerian archives have suffered from many problems since the independence are 
concerned by all the changes happening around the world these last years in 
many ways – the care and the importance to give to the archives sector, material 
and human means to bring, using international norms, using NICT to develop 
archival work and to face digital archives challenge in good conditions. 

Following all these rapid and deep changes and to be involved in the same time 
are two necessary conditions for success and update.  

Key –words: archives – archives automation - digital store support - digital 
archives 

  


